
ВТОРНИК, 5 АПРИЛ 2011 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: JERZY BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

(Заседанието се открива в 9,05 ч.)

2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и
принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за
резолюции): вж. протокола

3. Заключения на Европейския съвет (24–25 март 2011 г.) (разискване)

Председател.   − Следващата точка от дневния ред е изявлението на председателя на
Европейския съвет: Заключения от заседанието на Европейския съвет (24–25 март 2011 г.).
Има думата председателят на Европейския съвет г-н Ван Ромпьой.

Херман ван Ромпьой,    председател на Европейския съвет.  −  (EN) Г-н председател, г-н
председател на Европейската комисия, уважаеми членове на Парламента, в рамките на
49 дни председателствах 3 заседания на Европейския съвет и една среща на високо равнище
на държавните и правителствените ръководители от еврозоната. Тези факти показват големите
и неотложни предизвикателства, пред които е изправен нашият Съюз както на
икономическия, така и на дипломатическия фронт. Те също така ясно показват, че
заседанията на Европейския съвет не са само отделни събития: те са част от процес. И
наистина на заседанието, за което докладвам днес – състояло се на 24 и 25 март, – ние
надлежно одобрихме значителен набор от икономически мерки, които бяха подготвени и
обсъждани през изминалата година, ускорихме действията си във връзка с текущите събития
в Либия и подехме инициативи в отговор на катастрофалните събития в Япония. Позволете
ми да се спра поред на всяка от тези теми.

По икономическите въпроси ние представихме цялостен пакет от мерки. Насърчени от
предходни заседания, включително неформалната среща на високо равнище на държавите
от еврозоната на 11 март, ние съумяхме да включим в пакета почти всички плодове на
нашите енергични усилия. Разбира се, приемането на мерки и процедури за справяне с
кризата не означава, че от само себе си веднага излизаме от кризата. Това ще изисква
настойчивост и постоянни усилия. Няма да повтарям тук в подробности всички решения,
които взехме. Ще ги намерите в заключенията. Нека обаче да представя в резюме шест
основни въпроса.

Първо: постигнахме съгласие относно изменението на Договора, необходимо, за да се
предостави пълна правна сигурност на постоянния механизъм за стабилност. В своята
резолюция от 15 декември Парламентът призова за малка промяна в Договора, която да
предостави правно основание за този механизъм, вместо да се прибягва към коренно
изменение на Договора. Ние последвахме този съвет и за моя радост Парламентът подкрепи
предложеното изменение на Договора с такова убедително мнозинство на 23 март. Особено
доволен съм, че съумяхме да уталожим някои безпокойства на Парламента, които възникнаха
по този въпрос. Бих искал да благодаря на докладчиците, г-н Brok и г-н Gualtieri, които
работиха в тясно сътрудничество с мен за постигането на този резултат.
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Второ: постигнахме съгласие в подробности относно мащаба, обхвата и начина на работа
на бъдещия механизъм за стабилност и относно усъвършенстването на временния
инструмент.

Трето: потвърждаваме позицията на Съвета относно шестте законодателни предложения
за бюджетно и макроикономическо наблюдение преди преговорите с Парламента. Знам,
че работите усилено по този въпрос; срещнах се с вашите докладчици, а днес следобед ще
се срещна и с вашите координатори. Всички те осъзнават необходимостта да приключим
към юни.

Четвърто: открихме първия европейски семестър. Това е начинание, с което продължаваме
изпълнението на стратегията „Европа 2020“, Пакта за стабилност и растеж и
макроикономическото наблюдение. Европейският съвет през юни ще направи необходимите
заключения. Аз лично ще проследя всичко това да не потъне в пясъците на бюрократичния
процес.

Пето: постигнахме съгласие скоро да бъдат въведени надеждни стрес тестове за банките.
Задачата е двойна: банките трябва да направят тестовете, а правителствата трябва да бъдат
готови да се справят с резултатите от тестовете.

Шесто: предвиждаме качествено нова икономическа координация. Наричаме я Пакт „Евро
плюс“ по две причини: първо, защото става въпрос за допълнителна работа, която страните
от еврозоната искат да свършат – те споделят една парична единица и желаят да положат
допълнителни усилия в добавка към съществуващите ангажименти и споразумения в рамките
на ЕС; и второ, защото Пактът е отворен и за другите държави-членки. Поради това съм
доволен, че шест страни от ЕС извън еврозоната вече обявиха, че ще се присъединят към
пакта. Те са Дания, Полша, Латвия, Литва, България и Румъния. Пактът остава отворен за
всяка от четирите други държави-членки, които могат да се присъединят към него по-късно.

Нека да повторя още веднъж, че политическият ангажимент, поеман с Пакта „Евро плюс“,
допълва всички други мерки в пакета за подобряване на икономическите резултати на
държавите-членки: укрепения Пакт за стабилност и растеж относно фискалното наблюдение,
новото макроикономическо наблюдение и изпълнение на жизненоважната стратегия
„Европа 2020“ за структурни реформи за постигане на икономически растеж. Ангажиментите
по отношение на конкурентоспособността, публичните финанси и пенсиите, заетостта и
т.н. трябва да бъдат пренесени и в националните програми за реформи и за стабилност. Те
също така ще бъдат оценявани всяка година на най-високо равнище.

Ще направя един последен коментар по икономическите въпроси. Някои хора се опасяват,
че става дума за посегателство срещу социалните държави и социалната защита. Ни
най-малко. Както казах на социалните партньори на Тристранната среща на върха по
социалните въпроси, става дума да бъдат съхранени основните характеристики на
европейския модел. Ние искаме да гарантираме, че нашите икономики са достатъчно
конкурентни, за да създават работни места и да поддържат благосъстоянието на всички
наши граждани, и именно на това е посветена нашата работа. Това са основните елементи
на нашия общ икономически пакет, предназначен да ни помогне да излезем от кризата.
Както казах, те са плод на един дълъг процес, не на едно заседание.

На 25 март 2010 г. Европейският съвет реши да бъде подобрено европейското икономическо
управление и беше съставена работната група, която имах честта да председателствам. Година
по-късно ние установяваме нови правила, нови инструменти и по-амбициозна политика.
Всички институции, включително Парламентът и всички държави-членки, работиха и
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продължават да работят за това. Невинаги ни беше лесно, невинаги беше спокойно, но
имахме непоколебима политическа воля и ясно съзнание за вярната посока, затова
значителните резултати са налице.

Не всички наши проблеми са решени. Те са резултат от минали грешки и от липса на
подходящи инструменти както на европейско, така и на национално равнище. Но сега имаме
всички шансове да се справим с тях и да не ги повтаряме.

Сега бих искал да премина на въпроса с положението в Либия, което беше, разбира се, обект
на обсъждане на 24 и 25 март. Ние показахме обща решимост. Знам, че някои от вас изпитват
съмнения, но ние работихме усилено, за да добием конкретни резултати. Две седмици преди
това, на извънредното заседание на Европейския съвет на 11 март, ние приехме ясна позиция
относно Либия. Без тази ясна европейска позиция последващите действия нямаше да бъдат
възможни. Решихме, че за да се осигури защитата на гражданското население,
държавите-членки могат да проучат всички необходими варианти при наличието на доказана
необходимост, ясно правно основание и подкрепа от страна на региона.

Тези три условия бързо бяха изпълнени. Неотменната необходимост стана очевидна, когато
режимът засили насилието срещу собствения си народ. Правното основание беше
предоставено, когато Съветът за сигурност на ООН прие своята важна резолюция относно
Либия няколко дни след заседанието на Европейския съвет. Подкрепата на региона беше
веднага предоставена от Арабската лига.

Действията, предприети от коалиция от европейски, арабски и северноамерикански държави
в изпълнение на резолюцията на ООН, подпомогнаха защитата на гражданското население
в Либия. Предотвратено беше мащабно кръвопролитие. Спасен беше животът на хиляди
хора. Това е най-важният резултат и той заслужава най-голямо внимание, дори повече от
процеса на вземане на решения. Гората е по-важна от дърветата.

Всички знаем, че не е лесно да се вземе решение за военни действия. Естествено е да изникват
въпроси и колебания. Това е напълно нормално, когато става въпрос за войната и мира. Но
трудностите, които изпитахме във връзка с този аспект на либийската криза, не могат нито
за миг да омаловажат пътя, извървян от Европейския съюз. От началото на кризата
Европейският съюз беше в челните редици. Той първи наложи санкции, първи наложи
забрана за пътуване на ръководители на режима, първи замрази либийските авоари и първи
призна временния преходен национален съвет за легитимен събеседник по искане на
Парламента. Съюзът също така координира действията по спасяването на гражданите на
ЕС и предостави и продължава да предоставя значителна хуманитарна помощ.

Политическите цели, които определихме на 11 март, остават без промяна. Кадафи трябва
да си отиде. Ние искаме политически преход, ръководен от самите либийци и основан на
широк политически диалог. Ние сме все така готови да помагаме на Либия както в
икономическата сфера, така и в изграждането на нейните нови институции.

Следим отблизо и събитията в останалата част от региона. Знаейки, че ситуацията е различна
във всяка страна, ние изразяваме своето изключително безпокойство за положението в
Сирия, Йемен и Бахрейн. Решително осъждаме ескалацията на насилието и подкрепяме
политическите и социалните реформи на нашите южни съседи. Ние също трябва да променим
политиката си и аз ще обсъдя това по-късно днес с някои членове на Парламента, които
отговарят за този регион в парламентарната комисия по външни работи. Положителен знак
за нас е гладкото провеждане на референдума за промени в конституцията на Египет преди
две седмици.
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Позволете ми да кажа няколко думи и за Кот д’Ивоар. Това не влизаше в дневния ред на
последния Европейски съвет, но ние приехме заключения през декември и следяхме отблизо
събитията, които ставаха в страната оттогава досега. Първо, ние осъждаме насилието, особено
насилието срещу гражданското население, по възможно най-категоричния начин. Всички
страни в конфликта трябва да прекратят насилието. Второ, сегашното положение е очевиден
резултат от неспазване на правилата на демокрацията. Демокрацията се отнася не само за
изборите, но и за признаване на резултатите от изборите. Международната общност зае
ясно становище по въпроса с резултатите от президентските избори в Кот д’Ивоар миналата
година. Ние трябва да бъдем последователни в позицията си.

И накрая, относно Япония, като се има предвид поредицата от трагични бедствия в тази
страна, ние като Европейски съвет изразяваме своята съпричастност и солидарност с японския
народ и съболезнованията си за хилядите жертви. Не трябва да забравяме за тях дори когато
други аспекти на драматичните събития в Япония притеглят нашето внимание. Ние като
Съюз сме готови да помагаме с всичко, което можем. В тези трагични дни като истински
приятели на Япония ние потвърждаваме отново стратегическото значение на отношенията
ЕС–Япония. Както знаем, отражението на събитията не се ограничи само в Япония и затова
Европейският съюз си взе всички поуки от тях. Ние сме съсредоточили вниманието си върху
последиците за световната икономика и върху въпроса с ядрената енергия. Това е върхов
приоритет.

Поради това решихме всички наши ядрени електроцентрали спешно да бъдат подложени
на „стрес тестове“ за безопасност. Комисията ще докладва на Европейския съвет за резултатите
от стрес тестовете до края на годината. Тя ще направи преглед на съществуващите нормативни
правила в ЕС относно безопасността на ядрените съоръжения и при необходимост ще
предложи подобрения. Ние искаме най-високите стандарти за ядрена безопасност в Европа,
защото гарантирането на безопасността на ядрените електроцентрали не спира на нашите
граници. Насърчаваме и подкрепяме съседните ни страни да направят подобни тестове. А
най-добре е да се направи преглед на ядрените централи в световен мащаб.

Г-н председател, уважаеми колеги, с това приключвам резюмето на заключенията, които
приехме на това трето за годината заседание на Европейския съвет. Преобладаващата част
от тях проправят пътя за по-нататъшна работа на Парламента, дали чрез законодателни
процедури или чрез общото право на контрол на Парламента относно общата външна
политика и политиката на сигурност. Очаквам с нетърпение да чуя вашите мнения.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията. – (FR) Г-н председател, г-н председател
на Европейския съвет, уважаеми членове на Парламента, председателят на Европейския
съвет представи пред нас всички решения, взети на заседанието от миналата седмица. Бих
искал да споделя с вас своето разбиране за тези решения и по-специално да поговоря за
следващите етапи.

Справедливо е да се каже, мисля, че бяха взети някои много важни структурни решения за
по-голяма финансова стабилност в еврозоната и по-тясна икономическа координация. Това
е истинска повратна точка за европейското икономическо управление, особено ако си дадем
сметка за пътя, който извървяхме, за да стигнем дотук.

Най-накрая положихме истински, здрави устои за икономическия компонент на нашия
икономически и паричен съюз. Мисля, че сега той ще има по-стабилна основа.

Сега имаме рамка, която ще ни позволи да устояваме заедно на всяка криза, която може да
се появи. И не на последно място, оценявайки резултатите от този Съвет, ние следва да не

05-04-2011Разисквания на Европейския съюз -BG4



пропускаме факта, че рамката е в съответствие с разпоредбите на Договора и се основава на
общностния подход.

Както всички знаем, въпросът не беше предрешен. Комисията беше начело при съвместните
действия срещу икономическата криза и при създаването на стратегията „Европа 2020“. Тя
получи решаваща подкрепа от Парламента и аз още веднъж искам да ви благодаря за това.
Позицията, която Парламентът и Комисията заеха заедно, за да защитят общностния подход,
получи одобрение и изигра важна роля за постигането на тези резултати.

Затова нашата нова икономическа архитектура е в общи линии налице. Това обаче само по
себе си не е гаранция: сега политическите ръководители трябва да вземат някои важни
решения в съответствие с нея.

Съгласно тази нова рамка ние трябва решително, без по-нататъшно отлагане, да се заемем
с необходимата консолидация на публичните финанси и с изпълнението на приоритетите
за структурни реформи за растеж, потвърдени от този Европейски съвет въз основа на
годишния обзор на растежа, извършен от Комисията.

Уверен съм, че през следващите седмици и месеци нашата решимост няма да отпада, а дори
ще бъде по-силна от решимостта, която показахме досега при създаването на различните
компоненти на нашия съвместен план за излизане от кризата по един сплотен и координиран
начин: европейския семестър, Пакта „Евро плюс“, новата рамка за засилено икономическо
управление и стъпките, които предприехме в дух на солидарност и отговорност за
поддържането на финансовата стабилност в еврозоната.

Няма да скрия от вас, че Комисията би искала да осъществи по-голям напредък в някои
области на икономическото управление, по-конкретно във връзка с новия механизъм за
финансова стабилност на еврозоната. Бихме искали например да имаме по-голяма гъвкавост.
Независимо от това мисля, че можем да кажем, че съумяхме да осигурим механизъм, здраво
обвързан с Договора, при решаващата роля на Комисията и наблюдението от страна на
Парламента. Резултатът, който постигнахме, е значителен и приемането на изменението на
Договора, което така широко беше подкрепено от Парламента, допринесе за това.

Уважаеми членове на Парламента, новите управленски структури сега трябва да бъдат
приведени в действие, за да се решават въпросите на икономиката. Истината е, че
положението все още е трудно. Сега топката е най-вече в ръцете на държавите-членки, които
трябва да довършат своите национални програми за реформи и своите програми за стабилност
или за конвергенция.

Комисията очаква да получи конкретни и амбициозни предложения от всяка
държава-членка, за да осъществим заедно напредък по отношение на големите цели на
стратегията „Европа 2020“: повече работни места, повече инвестиции в образованието,
обучението, научните изследвания и иновациите, и по-дръзновен подход за борба с бедността
и социалното изключване.

Очакваме от тях да представят също така и мерките, които ще предприемат за коригиране
на продължаващите макроикономически неравновесия и за повишаване на
конкурентоспособността и на растежа за създаване на работни места.

Веднага щом получим тези документи, ние ще бъдем в състояние да подготвим своите
проектостановища и препоръки за всяка страна, така че те да могат да бъдат приети преди
юнското заседание на Европейския съвет, което ще отбележи края на целия първи европейски
семестър.
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Бих искал да подчертая, че всички ние носим съвместна отговорност и е важно всеки да
прояви пълна ангажираност спрямо стратегията „Европа 2020“. Стратегията „Европа 2020“
остава фундаменталната рамка за европейските реформи за растеж и заетост. Във връзка с
това може да бъде цитиран параграф 6 от заключенията на Европейския съвет. Той подчертава
съвсем ясно: „При осъществяването на тези политики, с цел по-голямо ангажиране и поемане
на отговорност по отношение на тях, ще се поддържа тясно сътрудничество с Европейския
парламент и други институции и консултативни органи на ЕС (Икономическия и социален
комитет, Комитета на регионите), при пълноценното участие на националните парламенти,
социалните партньори, регионите и други заинтересовани страни.“ Искам да подчертая този
въпрос, защото както знаете, една от най-често срещаните критични бележки относно
Лисабонската стратегия е точно недостатъчната ангажираност с европейската програма за
икономически реформи. Надявам се този път да се възползваме от уроците, които можем
да научим от този процес, и наистина да работим усилено за растеж, насочен към заетост,
както на европейско, така и на национално равнище.

Що се отнася до реформата на икономическото управление, сега Парламентът има задачата
да придвижи за окончателно одобрение шестте предложения в законодателния пакет и аз
се надявам да постигнем категоричен резултат колкото е възможно по-скоро. Това е
жизненоважно, за да може да заработи цялата система на управление.

Ето защо мисля, че имаме много причини да сме доволни от резултатите от последния
Европейски съвет, но също така и много причини да работим все така усилено, защото
икономическата ситуация е още трудна и непредвидима, по-конкретно по отношение на
социалните аспекти, за които всички ние сме много загрижени.

През следващите няколко седмици Комисията също ще представи своите предложения
относно Акта за единния пазар. Радвам се, че Съветът посвети толкова време на обсъждането
на бъдещето на единния пазар и че подчерта жизненоважната роля на единния пазар за
стимулиране на растежа и заетостта и за насърчаване на конкурентоспособността,
подчертавайки по-специално, наред с другото, значението на облекчаването на регулаторното
бреме за малките и средните предприятия.

Ние искаме да освободим потенциала за растеж на единния пазар. Бих искал да обърна тук
внимание на факта, че консолидирането на публичните финанси не е цел сама за себе си, а
средство за постигане на целта за стимулиране на справедлив и устойчив растеж и за създаване
на работни места.

По въпроса за справедливия растеж е важно още да се подчертае, че Европейският съвет
също изказа своето мнение относно възможността за данъчно облагане на международните
финансови сделки. Аз потвърдих намерението на Комисията да представи някои
предложения относно данъчното облагане на финансовия сектор. Ние наистина смятаме,
че всички трябва да дадат своя принос за справяне с кризата.

Уважаеми членове на Парламента, както знаете, Съветът обсъди също така и положението
в Южното Средиземноморие, и по-специално в Либия. Председателят на Съвета докладва
много подробно по този въпрос. Бих искал само да спомена, че вчера има среща с
министър-председателя на Тунис. Аз потвърдих нашата подкрепа за демократичната
революция и готовността ни да помагаме на тунизийския народ в неговия стремеж към
свобода, справедливост и социален напредък. В този контекст отбелязах и въпроса с
миграцията, с която Тунис и ЕС трябва да се борят съвместно в конструктивен дух и в дух
на истинско партньорство, тъй като и Европейският съвет прие радушно нашето предложение
за партньорство за демокрация и споделен просперитет.
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Европейският съвет се занима и с въпроса за кризата в Япония, и по-специално с положението
в атомната електроцентрала.

Вчера също така проведох много важен телефонен разговор с японския
министър-председател, който благодари на Европейския съюз за неговите действия. Отново
изразих нашата солидарност и казах на министър-председателя, че ще продължаваме да
стоим редом до Япония. Обсъдихме също и въпроса с атомната централа.
Министър-председателят, г-н Кан, ме информира за ситуацията в Япония и за развоя на
действията, свързани с безопасността, и изрази своята готовност да сътрудничи с нас във
връзка с дейностите, които трябва да бъдат извършени за ядрената безопасност на Европа
и на останалия свят.

Тревогата на обществеността по въпроса с ядрената безопасност разбираемо расте. Ние
трябва да откликнем на тази тревога и да гарантираме максимална ядрена безопасност.
Също така трябва да работим при пълна прозрачност. Ще бъдат проведени „стрес тестове“
в европейските атомни електроцентрали и резултатите ще бъдат публично оповестени.
Европейският съвет прикани Комисията и Европейската група на високо равнище за ядрена
безопасност и управление на отпадъците да определят обхвата и практическите подробности
за тези тестове, които ще бъдат проведени от независими национални органи. Комисията
също така ще проучи регулаторната рамка за безопасност в атомните електроцентрали и до
края на годината ще предложи всички подобрения, които бъдат сметнати за необходими.

Г-н председател, уважаеми членове на Парламента, ние не трябва да разочароваме възлаганите
ни надежди, че сме способни да действаме заедно за общото благо на Европа. Именно това
е ръководното правило на Комисията в нейната всекидневна работа, при съзнанието, че
можем да разчитаме на подкрепата на Парламента, и ще продължаваме да работим така,
като изпълняваме изцяло и новите си задължения.

Joseph Daul,    от името на групата PPE. – (FR) Г-н председател, г-н председател на
Европейския съвет, г-н председател на Комисията, госпожи и господа, последният Европейски
съвет поведе нашите страни във вярната посока. С увеличаване на капацитета на фонда за
солидарност и с решението той да стане постоянен 27-те държави-членки още веднъж
доказаха своята ангажираност с еврото и значението, което отдават на солидарността между
финансово по-стабилните държави и тези, които изпитват временни затруднения.

Същевременно решението за сключване на пакт за еврото между държавите от еврозоната
и извън нея е показателно за политическата воля на европейските ръководители да извлекат
поуки от финансовата криза.

Фактът, че имаме обща парична единица, ни кара да проявяваме по-голяма съгласуваност,
когато вземаме своите икономически и социални решения. Времето, когато страните можеха
да установяват нетипична данъчна ставка или специфични социални правила, без преди
това да се консултират със своите партньори, отдавна мина. Причината за това е проста:
всички страни следва да се ползват от солидарността на своите партньори от еврозоната.

Но нашите граждани ще приемат тази солидарност само ако смятат, че всички полагат
еднакви усилия в управлението на публичните финанси. В това отношение пактът за еврото
представлява голяма крачка напред към конвергенцията на нашите икономики. Моята група
категорично подкрепя пакта, но изисква – а и аз ще продължа да изисквам – той да бъде
прилаган в контекста на общностния метод, под егидата на Комисията, г-н председател. Вие
предприехте правилните стъпки, свършихте добра работа, но предстои още работа по
отношение на общностния метод под егидата на Комисията. По този начин ще построим
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Европа. Госпожи и господа, вие знаете колко упорит мога да бъда и ще повтарям това тук
докогато е необходимо, за да не го забравя никой.

Европа се отличава от останалия свят по своя модел на социална пазарна икономика, модел,
с който нашите съграждани съвсем правилно се гордеят и който се основава на принципа
на солидарността, но който е трудно съхраним в условията на глобализацията. Въпросът е
да разберем как да гарантираме неговата устойчивост в бъдеще, като намерим златната среда
между държавата-кърмилница, пропагандирана от социалистите, която едва не ни докара
до фалит, и държавата на прекомерния либерализъм, опасността от която видяхме във
финансовата криза.

Три неща са необходими, за да постигнем това. Първо, всички държави-членки трябва да
намалят дефицита си; второ, те трябва да приемат съпоставими бюджетни, фискални и
социални правила; и трето, те трябва да инвестират заедно в иновации, за да импулсират
растежа, а тези инвестиции засега са съвсем недостатъчни. Ние действително можем да
съхраним и да укрепим нашия модел само ако инвестираме в сектори, подпомагащи растежа:
зелена енергия, нанотехнологии, биотехнологии и т.н. Поради това, че имаме тясно поле
за действие, най-добрият начин да посрещнем предизвикателството на растежа и да
постигнем икономии от мащаба е да обединим нашите знания, както и нашите капитали.
Без мащабни инвестиции в иновации, без истински европейски план, ние сами ще си отнемем
способността да се мерим с нашите конкуренти.

Госпожи и господа, когато нашите държавни и правителствени ръководители заседаваха
преди 10 дена, атомната централа във Фукушима продължаваше да вдъхва безпокойство в
целия свят, а бунтовниците в Либия очакваха решителни действия от страна на Европа. По
тези два въпроса нашите страни и Европейският съюз показаха високо чувство за отговорност.

Ние действително предложихме на Япония своя опит в областта на ядрената енергетика
поради изключително тежката и тревожна ситуация, която засяга не само Япония, но и
цялата международна общественост. Фукушима несъмнено бележи повратен момент. Моята
група, макар за съжаление да не е тук, иска периодът „след Фукушима“ да бъде период на
размисъл и на действия, целящи най-напред да гарантират, че правилата за управление на
ядрената безопасност са достатъчно затегнати, и второ, че ще продължим да работим в
областта на зелената енергия. Съгласен съм с вашия подход относно Кот д’Ивоар, г-н
председател.

И накрая, по въпроса със средиземноморските страни, приветствам повторния призив на
Европейския съвет към полковник Кадафи да предаде властта и да позволи на страната да
отвори нова страница в своята история. Моето желание е всички държави-членки да се
обединят около една политика на съседство с Юга, която да бъде така амбициозна и успешна,
каквато съумяхме да изградим през 90-те години на ХХ век за Изтока.

(Ръкопляскания)

Martin Schulz,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, ако човек слуша
внимателно изказванията на г-н Ван Ромпьой и на г-н Барозу, може да си припомни една
известна немска песничка, която гласи горе-долу: „Всички на палубата!, ама корабът потъна.“
Няма никакви проблеми – всичко е наред. Преодолели сме всички трудности за всеобщо
дълбоко задоволство.

Аз например не съм в състояние да проумея вашите доклади във връзка с Европейския съвет.
Напълно разбирам, че не сте искали да се явите тук с негативен доклад. Ако бях председател
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на Европейския съвет, аз също вероятно бих бил притеснен да обрисувам този постоянен
Виенски конгрес в най-ослепителните му краски.

Вие споменахте Либия. Това, което пропуснахте да споменете, са дълбоките различия между
двете най-големи страни в Европа по този въпрос. Няма консенсус между Франция и
Германия по въпроса с Либия. Различията в Европейския съюз по отношение на един от
основните международни въпроси е знак, че не всичко е под контрол. Г-н Ван Ромпьой, вие
щяхте да свършите по-добра работа за нас, ако резултатите от това заседание на Съвета бяха
налице през 2010 г. Ако бяхме искали да предотвратим низходящата спирала от последната
година, особено в еврозоната, ние още през пролетта на 2010 г. трябваше да осъществим
стъпките, направени сега.

Трябва да се попитаме защо тези стъпки не бяха направени през 2010 г. Отговорът е, че
това, което се обсъжда и се приема в Европейския съвет – институцията, оглавявана от Вас,
не се определя от общностния подход, от общностния дух и споделените цели, а по-скоро
националните тактически интереси в крайна сметка играят по-голяма роля от общите
европейски интереси. Това е изключителен проблем за Европа.

Бих искал да бях чул от Вас, г-н Барозу, да обясните например как така партията, към която
принадлежите, на която бяхте ръководител и която ви направи министър-председател на
Португалия, сега принуди португалското правителство да подаде оставка, а то прилагаше
тъкмо мерките, искани от Вас и от члена на Комисията, който седи до вас.

(Ръкопляскания)

Ние не можем да Ви държим отговорен за това, в крайна сметка вече не сте ръководител на
партията. И все пак аз бих очаквал ясно изявление от ръководителя на Комисията относно
маневрирането на национално политическо равнище и неговото отрицателно отражение
върху Европейския съюз – в крайна сметка провалът на португалското правителство съвпада
точно с момента, когато правителството реши да направи тъкмо това, което рамката за
стабилност изисква от него. Така Европа няма как да върви напред.

Нещо, което много ме тревожи и което никой от вас не спомена, е, че винаги ни се поднася
точно един и същи сценарий преди заседание на Европейския съвет. Държавните и
правителствените ръководители едва-що са приели някоя мярка за стабилизиране на еврото
или на отделна държава от еврозоната в своите проектозаключения, когато някоя рейтингова
агенция в Лондонското сити или в Ню Йорк понижава рейтинга на тази страна, винаги с
един и същи резултат, а именно повличайки вълна от спекулации срещу еврото. Кога
най-накрая ще съберем смелост да кажем: „Европа повече няма да понася диктата на тези
спекуланти“?

(Ръкопляскания)

Какво да кажем на банките? Г-н Барозу, много се радвам да чуя, че имате предложение за
данък върху финансовите сделки. Понастоящем Европейската централна банка дава заеми
с лихва 1 % на банките, които после дават тези пари в заем на държавите от еврозоната
срещу лихва от 10 %. Нищо не се е променило: причинителите на кризата продължават да
се възползват най-много от нея. Ето защо ни трябва данък върху финансовите сделки, така
че да принудим банките да платят част от цената на финансовата криза.

Г-н Барозу, Вие споменахте стратегията „Европа 2020“ – повече заетост, повече инвестиции,
повече изследвания и обучение, повече защита на околната среда, – всичко звучи чудесно:
с изключение на това, че изисква повече или по-малко публични инвестиции. Единият
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резултат е, че макар стратегията „Европа 2020“ и Лисабонският процес да представляват
изключително положителни явления, те са обречени на провал, ако ние само орежем
бюджетите едностранно в контекста на европейското икономическо управление. Това, от
което се нуждаем, е смелостта да правим публични инвестиции. Погледнете равнището на
инвестициите в държавите с нововъзникващи икономики. Вижте равнището на публичните
инвестиции в Индия. Вижте Бразилия. Вижте публичните средства, инвестирани и в страни
на други континенти.

Парите на Европа са крайно орязани и затова следва да определим метод за постигане на
своите цели, а именно целите на стратегията „Европа 2020“, като правно обвързваща основа
на шестте предложения в пакета за икономическото управление. Тогава правителствата
най-накрая ще предприемат това, което гръмко обещаваха само за да избягнат по-нататъшно
орязване на своите бюджети – постигнато и чрез орязване на самия бюджет на ЕС. По тази
причина, г-н Барозу, очаквам от Вас и по-специално от члена на Комисията, отговарящ за
бюджета, г-н Левандовски, да съставите целенасочен и амбициозен проектобюджет за ЕС,
който наистина да подпомага процесите, от които ЕС се нуждае.

Guy Verhofstadt,    от името на групата ALDE.  –  (EN) Г-н председател, бих искал преди
всичко да благодаря на г-н Ван Ромпьой за неговия доклад за заключенията на Съвета, но
честно казано, не мисля, че сме излезли от кризата, а също така и не смятам, че с мерките,
които вземаме сега, можем да излезем от нея. Над нас се вие страшна гръмотевична буря.

Досега ние в Европейския съюз прилагахме палиативни мерки: мерки, които може да са
необходими, но всъщност не водят до преодоляване на кризата. Ние дадохме 110 милиарда
евро на Гърция и 67 милиарда евро на Ирландия, без да включвам 24-те милиарда евро,
които сега решихме да предоставим на ирландските банки. Към момента имаме 76 милиарда
евро в държавни облигации, които ЕЦБ изкупи. Мога да ви кажа, че ЕЦБ ще продължи да
изкупува облигации, понеже на фонда за извънредни положения не е разрешено да излезе
на вторичните пазари. А това означава, че ЕЦБ ще продължи да купува облигации. Отгоре
на това тя прие 100 милиарда евро като обезпечение, за да предостави ликвидност на
банките в Европа. Общо през последните месеци ние сме инвестирали 400 милиарда евро
в кризата. Това е трикратният бюджет на Европейския съюз! А най-лошото все още предстои.
В четвъртък ЕЦБ може да повиши основния си лихвен процент – от 1 % на 1,25 % – и
ситуацията може да се влоши. Необходимо е да се борим срещу инфлацията, но от друга
страна, така ситуацията може да стане по-лоша.

Така че това е положението: ние сме инвестирали 400 милиарда евро. А справихме ли се с
кризата? Не, не се справихме с нея. Необходим е наистина решителен и задълбочен подход,
а ние засега го нямаме. Във връзка с това бих искал да цитирам г-н Ноут Велинк, председателя
на централната банка на Нидерландия, която публикува своя годишен доклад преди няколко
дни. Там той казва три неща относно резултатите от нашите решения и от тези на Съвета
през последните седмици. Той твърди, че бюджетните правила не са достатъчно затегнати,
пакетът за икономическото управление е прекалено малък и пактът за еврото е всъщност
прекалено неустойчив, защото няма механизъм за неговото налагане. Не аз казвам това,
цитирам г-н Ноут Велинк, председателя на централната банка на Нидерландия, който
повтаря тъкмо това, което каза и г-н Трише миналата седмица. Третото нещо, което отбелязва
той, е, че финансовият надзор е основан в прекомерна степен на национален принцип.

Мисля, че г-н Ноут Велинк е прав. Можем дори да добавим редица други елементи. Първият
е Европейският инструмент за финансова стабилност и Европейският механизъм за
стабилност. Постоянните и временните спасителни фондове не могат да работят, защото
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имат разпоредба за единодушие. Ако оставим тази разпоредба, това означава цялата еврозона
отсега нататък да бъде изнудвана от евроскептични правителства и от евроскептични
политически партии.

И накрая – и това е моето днешно послание – ние все още сме длъжни да приведем в ред
европейските банки. Проблемът не е решен и икономическото възстановяване на Европа
няма да започне, ако ние най-напред не се справим с този проблем. Банките не само още
държат стари продукти от финансовата криза в своите портфейли, но и сега имат ред
облигации в портфейлите си от проблематични страни, чиито рейтинги вървят надолу всеки
ден или поне всяка седмица.

Искам г-н Барозу и г-н Трише да излязат колкото може по-скоро с цялостно решение по
този въпрос, а именно с по-силен Пакт за стабилност – и Парламентът работи по този
въпрос – и икономическо управление. Имаме ли действително икономическо управление?
Това, което имаме сега, е един междуправителствен подход без механизъм за санкции и той
няма да работи в бъдеще. Той не проработи в миналото, няма да работи и в бъдеще. Ние
трябва да излезем с предложение за премахване на правилото за единодушие в спасителните
фондове, защото то не може да работи. Всъщност ние сме дали цялата власт на държавите
и на партиите, които са против системата.

И накрая, ние сме длъжни да представим план за европейския банков сектор. Няма да имаме
икономическо възстановяване, докато не представим европейски механизъм, с който банките
да бъдат приведени в ред. Всички знаем, че това ще струва пари. Рекапитализация на
европейските банки, финансови инвестиции в Европа – както иска г-н Schulz – и
същевременно справяне с лошите публични финанси в редица от нашите държави-членки.
Как ще направим това? С какви пари? Единственият начин да намерим пари е да създадем
реален европейски облигационен пазар и ние знаем това. Създаването на европейски
облигационен пазар е единственият начин да излезем от кризата.

Искам да кажа на г-н Барозу, че сега е негов ред да действа. Времето тече и ние няма да
решим проблемите само с един пакт за еврото.

Daniel Cohn-Bendit,    от името на групата Verts/ALE. – (FR) Г-н председател, г-н
председател на Европейския съвет, г-н председател на Комисията, госпожи и господа, трябва
да споделя, г-н Ван Ромпьой, че г-н Schulz цитира за вас една немска песничка. Прекият й
аналог на френски гласи: „Всичко е наред, господарке, нищо не е станало… само замъкът
ви изгоря“.

Длъжен съм да кажа, че съм изненадан от начина, по който се представят нещата тук. Не
бива да бъдем смятани за глупаци. Макар че ви слушаме, ние понякога четем и вестници,
така че знаем какво се е случило на този Съвет. Не ни разправяйте приказки. Ние знаем
какви са проблемите. Не сме дошли тук да си губим времето.

Искам да кажа нещо на Вас и на г-н Барозу. Вие тръбите за „стабилност, растеж, заетост,
конкурентоспособност“. Всичко това е правилно. Но знаете ли как тези думи достигат до
нашите граждани? Това, което те виждат, е „неравнопоставеност, усещане за несправедливост,
несигурност“. Така си ги превеждат те. И ако Европейският съюз не промени подходите си,
ако не се постарае да откликне на усещането за несправедливост, на усещането за
неравнопоставеност или истинска неравнопоставеност, на истинската несигурност, хората
все така ще чуват „конкурентоспособност”, а ще я тълкуват като „това пак ще бъде за наша
сметка“.
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Точно в това се състои истинският ни проблем, защото гражданите ще видят механизмите
за спасяване на банките, които при това според мен са необходими, и ще си помислят
„банките пак се наредиха“. Вижте приходите на банките. Вижте огромните им
възнаграждения. Хората ще кажат: „Те са напълно полудели. Харчат пари, а после оставят
гражданите и националните бюджети да се оправят и така неравнопоставеността само
расте“. През последните години всички статистически данни сочат факта, че
неравнопоставеността се увеличава. Ако не успеем да решим този проблем, гражданите ще
ни обърнат гръб и ние виждаме как из Европа вече се надига крайнодясна антиевропейска
вълна. И те биха имало право: защото ние не сме способни да откликнем на това усещане
за неравнопоставеност, несправедливост и несигурност. И така, ако не откликнем, ние няма
да имаме успех.

Що се отнася до еврооблигациите, споменати от г-н Verhofstadt, ние наистина трябва да
кажем на гражданите, че ще мобилизираме един защитен фонд, но ако нямаме инвестиционен
фонд, ако не можем да дадем реални доказателства, че искаме да задвижим отново
машината – а именно за това са ни необходими еврооблигациите, не само за защита, но и
за инвестиции, – е, добре, ако не вървим по този път, гражданите няма да съумеят нищо да
разберат, няма да разберат и тази политика в частност.

Ето затова трябва да бъдат казани някои неща: по отношение на неравнопоставеността защо
да не е възможно днес в Европа да бъдат приети някои социални мерки, които гражданите
наистина ще разберат? Например да има минимална работна заплата в цяла Европа, не
задължително на едно равнище, но просто да се въведе минимална работна заплата. Не е за
вярване, че в държава като Германия, при всичките й приказки за възстановяване на
икономическото равновесие, не се споменава нито дума по този въпрос. Не е за вярване, че
Германия, една от малкото страни в Европа с високи приходи днес, е неспособна да въведе
минимална работна заплата за своите граждани. В контекста на икономическото и
социалното управление на Европа тя следва да бъде въведена.

По въпроса за Либия ще кажа, че г-н Martin Schulz има право, положението все пак е
драматично. Имаме една страна като Германия, която се крие, и други държави, които се
опитват да намерят решение. Дотук съм съгласен, обаче ми се иска, като обсъждаме сега
политиката за съседство, да бяхме си направили равносметка за многото глупости, които
извършихме преди по отношение на тази политика за съседство. Докъде бяха стигнали
нашите отношения с г-н Кадафи преди бомбардировките? Какви бяха отношенията на
европейските страни с г-н Кадафи, с г-н Бен Али, с г-н Мубарак? Нека най-накрая да си
дадем сметка какво всъщност означават за нас клаузите за правата на човека в споразуменията
за асоцииране. Кръгла нула! Нищо! Ако не си дадем сметка, тогава поне да престанем да се
самозалъгваме. Нима Европейският съвет посвети поне пет минути на размисъл по въпроса,
какво не е успял да осъществи преди в нашата политика към страните от Средиземноморието.
Мислили ли сте по този въпрос? Аз нищо такова не прочетох във вестниците. Не чух и да
кажете нещо по този въпрос. Иска ми се Европейският съвет да можеше да проявява малко
самокритичност и да признава грешките, които е правил.

И накрая, по въпроса с Япония. Проблемът е там, че най-добра ядрена безопасност ще имаме
само ако поетапно ликвидираме ядрената енергетика. Няма нулев риск, когато става дума
ядрена енергия. Това не може да стане за един ден, но ако не прекратим производството на
ядрена енергия, никога няма да сме в безопасност. Проблемът не се решава със стрес тестове
за един инцидент. Проблемът, както заяви г-н Лакост, оглавяващ Органа за ядрена
безопасност на Франция, е в струпването на различни възможни инциденти и не е за вярване,
че никога досега не сме проучвали този въпрос. А тъкмо това стана в Япония. Това не беше
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само един инцидент. Струпването на четири-пет инцидента, плюс човешките грешки, доведе
до тази ситуация.

Математически погледнато, не е възможно да се гарантира такава безопасност. Ако ние,
европейците, не го кажем ясно... това няма да стане за един ден, но ако не преустановим
поетапно производството на ядрена енергия, следва да престанем да говорим за ядрена
безопасност. Такова нещо като ядрена безопасност не съществува.

Jan Zahradil,    от името на групата ECR. – (CS) Г-н председател, най-важната тема на
последния Европейски съвет беше икономиката и стабилността на еврозоната. Вие знаете
много добре, че повечето членове на групата на Европейските консерватори и реформисти
са от държави извън еврозоната и повечето от тях са от държави, които досега не са се
присъединили към пакта за еврото. Това обаче не означава, че ние искаме провала на
еврозоната. Напротив, ние искаме стабилен и проспериращ Европейски съюз, включително
и еврозоната. Ние искаме отговорни национални правителства, които ще решат проблемите
с дълга, ще реформират структурата на публичните си разходи и ще се заемат с фискални
реформи, така че да способстват за възстановяване на финансовата дисциплина, каквато
смятаме за подходяща.

Това, което ние смятаме за неправилно и което ни безпокои, е скритият дневен ред, прокарван
тук от някои държави-членки, отчасти от Комисията, а също и от някои групи в Парламента.
Става въпрос за опит да се спечелят дивиденти от кризата с допълнително прехвърляне на
суверенитет. Става въпрос за опит да се върви към по-нататъшна фискална и данъчна
хармонизация. Става въпрос за опит да се предприемат по-нататъшни стъпки към създаването
на фискален съюз, а оттам и на пълен политически съюз. Ние казваме „не“ на такъв съюз.
Ние не подкрепяме такъв съюз.

Аз съм тук от 2004 г. и когато и да има проблем, чувам все същата изтъркана фраза: „Ние
имаме нужда от повече Европа, ние имаме нужда от един по-общностен подход“. Твърдя,
че не се нуждаем от това. Тъкмо стремежът да се решава всичко на европейско равнище ни
докара до тази безизходица – и как ще се борим с нея? Пак на европейско равнище. Моля
да разберете най-накрая, че сегашният модел на европейска интеграция е изчерпан. Трябва
да престанете да вярвате в онази стара, вече 50-годишна мечта за следвоенна европейска
интеграция от миналия век. Европейската парадигма се промени и колкото по-скоро някои
от вас проумеят това, толкова по-добре.

Lothar Bisky,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-н председател, г-н действащ
председател на Съвета, г-н председател на Комисията, моята група счита резултатите от
заседанието на Съвета за незадоволителни.

Първо, нека се спра на икономическата политика. Ние формулирахме вижданията си относно
съгласуваните насоки в областта на икономическата политика по време на изслушването
през миналата седмица. Това, от което се нуждаем, е да превъзмогнем неолибералната
практика на фиксиране на печалбите и конкуренцията, известна като „гъвкава сигурност“,
коригиране на възрастта за пенсиониране и т.н.

Ние считаме, че е необходимо демократично легитимно, контролирано управление на
икономическата политика, което ще предотврати дъмпинговите практики в областта на
данъците, работната заплата и околната среда чрез подходящи общи минимални стандарти,
които ще осигурят ефективно регулиране на финансовите пазари и ще забранят
приватизирането на печалбата, прехвърляйки в същото време рисковете на обществото като
цяло.

13Разисквания на Европейския съюз -BG05-04-2011



Вторият въпрос в моето изказване се отнася до южните ни съседи, и по-специално Либия.
Държавите-членки на Европейския съюз се оказаха въвлечени в драматичните събития в
Северна Африка, и по-конкретно в Либия. Ние вече чухме някои критики. Аз бих искал
само да подчертая следния факт: диктаторът Кадафи използва срещу демонстрантите и
бунтовниците купено от нас оръжие. Той се намира под обстрела на натовските войски,
които очевидно се опитват да защитят борещите се за свобода и демокрация, и те също
използват оръжия, закупени от Европа и САЩ.

Бих искал да знам точката от съществуващия кодекс на честта във връзка със сделките с
оръжие, ако има такава ситуация? Къде е подкрепата за свободата, правата на човека и
борбата срещу социалната несправедливост в такива случаи като Лампедуза, където стотици
бежанци пристигат всеки ден от Северна Африка? Страхувам се, че новата, съставена на
бърза ръка концепция за съседите защитава в по-голяма степен интересите на европейците,
отколкото да дава подходящ отговор на потребностите на партньорските държави.

Третата ми бележка се отнася до Япония. Ще имаме време да обсъждаме Япония днес
следобед и утре. И в този случай не успяхме да намерим последователен европейски подход,
поне що се отнася до контрола на сигурността, т.нар. стрес тестове. Не съм изненадан, че
нашите граждани питат с оправдан скептицизъм каква точно е позицията на Европейския
съюз по този въпрос.

Godfrey Bloom,    от името на групата EFD.  –  (EN) Г-н председател, искам да се върна,
ако е възможно, на въпроса за Либия.

Кога политическата класа и влиятелните фактори разбраха, че полковник Кадафи е злодей?
В кой момент, след тази чудесна снимка, на която Вие го прегръщате, г-н председател,
изведнъж осъзнахте, че той е лош?

Мога да ви кажа, че жертвите на Локърби в Шотландия и жертвите на зверствата на ИРА в
моята страна знаеха прекрасно що за мошеник е този човек. Но той притежава нефт и пари,
така че вие всички си затваряхте очите, не е ли така?

Всъщност каквото посееш, това ще пожънеш. Най-абсурдната фигура тук е британският
министър-председател, който стои там, дрънкайки празна ножница, след като ликвидира
Кралския флот, след като ликвидира и Кралските военновъздушни сили, отправяйки заплахи
отстрани, след като вече няма самолетоносачи, няма нищо, а нарича себе си консерватор,
докато всъщност е един заблуден човек, който вярва в химери.

Ние говорим много за насилието над хората, говорим много за демокрация. А в същото
време в Зимбабве от години има човекоядство и ние не правим нищо, нали? Не ни е грижа,
защото там няма пари и няма нефт. Това е толкова типично за това място: прелива от
лицемерие и шарлатанство.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Г-н Барозу, Вие ще получите това, което искате. Ще има
постоянен фонд за подкрепа на еврото – фонд, който ще подпомага държавите-членки,
които са изпразнили хазните си и се канят да прехвърлят рисковете на онези държави-членки,
които поддържат в ред финансите си.

Повечето икономисти са съгласни с нас, че този фонд няма да подпомогне еврото в по-голяма
степен, отколкото мерките по Пакта за стабилност и растеж. Това е гъвкаво споразумение,
което предоставя на слабите и склонни към измами държави-членки лесен кредит. Откъде
ще дойдат тези пари? Как ще се образува фондът? На книга всяка държава-членка ще прави
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вноски във фонда, включително Ирландия, Гърция и Португалия. Но всъщност тези държави
нямат пари.

Това, което следва, е, че онези държави-членки, които държат в ред финансите си, накрая
ще плащат. Гражданите в Нидерландия ще плащат сметката на слабите държави-членки,
като Гърция и Португалия – Вашата държава, г-н Барозу, а това, г-н председател, е
неприемливо. Това не е солидарност, това е награда за лошо поведение на няколко слаби
държави-членки за сметка на усърдно трудещите се граждани на Нидерландия, Германия
и Белгия.

Еврото не може да бъде спасено по този начин. Напротив, тези държави трябва да бъдат
отстранени от еврозоната. Гърция трябва да си върне драхмата, а Португалия – да въведе
отново ескудото. Някои държави трябва да приемат, че ще им се наложи да напуснат
еврозоната, като те следва да винят самите себе си за това.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Г-н председател, резултатите от срещата на високо равнище
бяха важна междинна стъпка, въпреки че истинският тест все още предстои. Ако се подходи
към тези резултати като към други документи, включително Пакта за стабилност и растеж,
и ако държавите-членки не се придържат към тях, тогава те не струват и колкото хартията,
на която са напечатани. Поради това аз не мога да споделя оптимизма на двамата
председатели, които казват, че кризата е преодоляна. Считам, че тепърва ни предстои
истинският тест.

Минаха повече от две години и половина от фалита на „Леман Брадърс“ и къде сме сега?
Отне ни две години и половина, за да стигнем дотук. Последния път, когато бяха направени,
предложенията за данък върху сделките на финансовия пазар бяха отхвърлени от ресорния
член на Комисията. Аз искам да видя резултати. Когато се върна към последния
парламентарен мандат, си спомням, че Парламентът прие 12 решения относно мерки,
свързани с финансовите пазари, и че членът на Комисията, който отговаря за вътрешния
пазар и който за щастие не изпълнява вече тази длъжност, отхвърли всички тези
предложения. Такава е реалността. Комисията не изигра ролята на лидер при решаването
на този проблем.

Ние обаче разбрахме, че националният егоцентризъм следва да бъде преодолян и на равнище
Съвет, а Парламентът трябва да подкрепя Комисията в случаите на промяна на
Конституцията. Няма абсолютно никаква причина да лежим на лаврите си. Трябва да се
съглася с г-н Verhofstadt. Бюджетната консолидация е твърде слаба, управлението е твърде
неясно формулирано, пактът за еврото е твърде слаб и националните интереси са все още
твърде силни. Ако нямаме куража да изискваме по-голяма ангажираност към Европа от
страна на националните правителства, никога няма да постигнем смислено, дългосрочно
решение.

Г-н Барозу, аз бях критичен, когато гръцките колеги от моята група гласуваха против
програмата за Гърция. Разбира се, не съм съгласен с г-н Schulz. Ако един правителствен
ръководител социалист е отзован от длъжност, това е на пръв поглед добро нещо. В случая
с Португалия обаче вашата партия също гласува против програмата. Подобни неща не трябва
да се допускат в Европа. Бих помолил всички вас да дадете своя принос, за да се гарантира,
че това партизанско национално поведение няма бъдеще, тъй като ние работим, за да решим
този проблем.
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Г-жо председател, г-н Ван Ромпьой, г-н Барозу, госпожи и
господа, има един въпрос, който ни задава европейското общество: ще направи ли
Европейският съвет правилния избор и ще бъде ли той ефективен, за да ни изведе от кризата?
Много европейци може би си мислят, че изборът е правилен, но е бавен и не много
амбициозен. Онези, които са гледали документалния филм „Вътрешна афера“ (Inside Job),
ще бъдат разгневени от показаната алчност и отсъствие на скрупули и ще се запитат: ако
агенциите за кредитен рейтинг работят по този начин, какво прави Европа за създаването
на независими и надеждни агенции за кредитен рейтинг?

Председателят Барозу каза неотдавна, че ако дадена държава-членка може да не прибягва
до външна помощ, тя трябва да постъпи така, тъй като тази помощ е скъпа. Това е мнението
и на португалското правителство. Португалия не се нуждае от външна помощ: тя се нуждае
само от финансиране за икономиката и за домакинствата под формата на нисколихвени
кредити. Тъй като обаче агенциите за кредитен рейтинг служат на интересите на борсовите
играчи, резултатът от огромните жертви на португалците отива директно в техния джоб.
Това ли е европейска справедливост? Не осъзнават ли политиците, че ние преживяваме
криза на еврозоната, повтарям, на еврозоната, че атаките, насочени към държавния дълг на
някои държави, могат да подкопаят еврото и да застрашат единната валута и самия
европейски проект? Това е европейски проблем, който изисква европейско решение.

Ако искаме да преодолеем кризата, ние имаме нужда от повече, а не от по-малко Европа;
нуждаем се от съизмерване с миналото и с предизвикателствата на бъдещето; необходимо
е да спечелим доверието и да дадем надежда на европейското общество, без което няма да
има европейски проект.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Г-н председател, г-н председател на Европейския съвет,
г-н председател на Комисията, вие нарисувахте една розова картина по време на разговорите.
Има някои положителни аспекти, но няма нужда отново да ги изтъквам. Аз обаче имам
едно опасение, което излиза извън рамките на техническите детайли и за което говорихте.
Имам предвид разделението Север – Юг, което пуска корени в Европейския съюз. Както
чухме току-що, ораторите твърдяха, че някои са прави, други грешат, някои са добри, а
други са лоши, като те изглежда забравят за взаимозависимостта. Това е сериозен проблем.

Нещо повече, отказвайки да се занимават с проблема на банките, както спомена г-н
Verhofstadt, считам, че редица държави от Севера, които поучават непрекъснато държави
от Юга, са разглеждани от мнозина като отказващи да признаят собствените си отговорности.
Ето защо аз считам, че задачата, която се пада на Вас, г-н председател на Европейския съвет,
и на Вас, г-н Барозу, е да не позволите това разделение да се задълбочи и да се настани трайно
на всяка цена. Необходими са ни решения, които са приемливи за всички. Необходимо е
да гарантираме, че всеки един от нас поема отговорностите си.

Един последен въпрос: смятам, че Европейският съвет е ориентиран предимно навътре.
Разискването изцяло протече така, сякаш еврото няма никакво значение в световен мащаб.
Нищо не се каза за външното представителство на еврозоната в МВФ. Франция, която
понастоящем председателства Г-20, иска да популяризира идеята за глобална парична
реформа, но няма предложение – подобно на това за еврооблигациите, което се опитваме
да придвижим – което би могло да направи еврото истинска световна валута.
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Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Г-н Ван Ромпьой, с цялото ми уважение към Вас
и към Вашата работа трябва да кажа, че Вие всъщност не успяхте да ме убедите.

Казахте, че работниците не трябва да се безпокоят, тъй като ние работим за тях. Когато
прочетох посветения на конкурентоспособността раздел от пакта „Евро плюс“, както го
наричате Вие, аз останах с убеждението, че става въпрос за намаляване на заплати, по-голяма
гъвкавост и по-малка сигурност. Нищо не се казва за производителността и ресурсите ни.
Нищо не се казва и за енергийната продуктивност.

Това, което искам да кажа, е, че ние никога няма да спечелим в конкуренцията с Китай,
когато става дума за евтина работна ръка. Точно обратното, Китай е на път да ни бие и по
енергийна ефективност и ефективност при разпределянето на ресурсите. В такъв случай
какво ще остане за Европа от гледна точка на конкурентоспособността, ако не можем да се
конкурираме в тези области?

Вие ни казвате, че хората, които са на помощи, не трябва да се притесняват. Все пак, когато
се осигурява баланс в публичните финанси, което е една разумна цел, Вие казахте, че трябва
да се ограничат разходите. Четиридесет процента от публичните разходи отиват за социални
плащания, а Вие ни казвате да не се притесняваме. Вие ни казвате също така, че се грижите
за приходите. Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е истинска
смешка. Вие говорите за нея в условно наклонение; казвате, че тя във всички случаи трябва
да е неутрална от гледна точка на приходите. Поради това тя няма да ни донесе нито едно
евро допълнително; нещо повече, дружествата ще могат да избират във всички случаи.
Никога не съм виждал някой да избира най-скъпата фискална възможност.

От друга страна, ако някой може да си позволи да не се притеснява, това са акционерите в
банките и кредиторите. Вие ни говорите за стрес тестове. Миналата година за тях се говореше
на шега. Не знам дали ще чуем същата безвкусна шега и тази година. Това, за което можем
да бъдем сигурни обаче, даже и в случай че тези стрес тестове са сериозни, е откъде в крайна
сметка ще дойдат парите за банките. Дали от акционерите или от нас, данъкоплатците? Да
говорим сериозно. Във всички случаи те очевидно няма от какво да се притесняват.

В заключение, нищо не се каза по повод на очевидния факт, на който никой не обръща
внимание, а именно – неустойчивостта на гръцкия и на ирландския дълг. Знаете, че колкото
и да ви се иска да заобиколите проблема, не е възможно те да го изплатят. И колкото по-късно
се заемем с преструктурирането му, толкова по-болезнено ще е това упражнение. То никога
няма да е полезно упражнение, но ако чакате, то ще ни струва скъпо.

(Ръкопляскания)

Martin Callanan (ECR). -    (EN) Г-жо председател, всеки път, когато Европейският съюз
се сблъска с конкретен проблем, той попада в капана на изработването на сложно,
бюрократично, тромаво решение, което често е напълно несъизмеримо със сложността на
проблема. Това е грешката, която допускаме и сега по отношение на настоящата финансова
криза: тя е сериозна, тя действително иска действия, но много от предложените решения
ще имат трайни и по мое мнение изключително вредни последици за Европа в дългосрочен
план.

Много от нас използват възможността за стартиране на планове за постоянно икономическо
управление с намеса и контрол като водещи принципи. Казват ни, че решението е първо да
нарушим съществуващите правила, като член 122 от Договора, който никога не е бил
ориентиран към спасителните планове, а е бил използван, за да се осигуряват средствата по
тях – моята мечта е, че някоя държава ще има куража да оспори това пред Европейския съд
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– и да наложи повече ограничения върху нашите държави-членки, което на практика
означава ограничаване на демократичния избор на голяма част от електората.

Ако разгледаме случая с Ирландия, ще видим, че страната направи всичко възможно за
стабилизиране на банковата си система – стабилизиране, от което между другото отчаяно
се нуждаят банките и институциите в други държави-членки и които, ако не го направят,
ще бъдат изложени на сериозна опасност, като наградата на Ирландия за това е да се изправи
срещу исканията на други държави-членки за увеличаване на процента на корпоративния
данък, за да се конкурира с раздутите числа в други държави. Това е несправедливо и
недемократично.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Г-жо председател, каква е логиката, която кара
Съвета и Комисията да считат, че наложените на Ирландия политики няма да увеличат
дълга или че това няма да е резултатът от прилагането на тези или подобни политики в
Европейския съюз?

Съгласуваните мерки по време на срещата на високо равнище ще заставят всички
държави-членки да се придържат към икономическата логика, която е в ущърб на хората
– логика, при която ограничаването на разходите е необходимост и която лишава
държавите-членки от възможността да стимулират растежа.

Политиките, които Европейският съюз и МВФ наложиха на Ирландия, означават жестоки
ограничения, загуба на работни места и значително намаляване на публичните услуги.
Дълговото бреме на Ирландия не е устойчиво. Ако притежателите на облигации не бъдат
накарани да поемат част от бремето на дефицита, Ирландия няма да може да обслужва
задълженията си в бъдеще.

Niki Tzavela (EFD). -    (EN) Г-жо председател, пактът „Евро плюс“ има за цел да заздрави
и увеличи европейската конкурентоспособност, но как можем да постигнем ефективна
европейска икономика, когато трудовият ни пазар е залят от нелегална имиграция и нашите
европейски продукти се заменят от контрабандни стоки, внесени от държави с трудоемки
производства на Изток?

Колкото по-скоро идентифицираме и защитим географските и икономическите продукти
от Европейския съюз – нашите продукти – толкова по-добре. Следователно моето
предложение е да включим идентификацията и защитата на икономическите и географските
граници на Европа в пакта за еврото; в противен случай няма да можем да направим Европа
конкурентна на изключително агресивната, конкурентоспособна световна икономика.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Г-жо председател, ако кризата в Либия илюстрира нещо
добре, то това по мое мнение е тоталното отсъствие на сериозна европейска геополитическа
стратегия, която да гарантира европейските интереси. Тъжната истина е, че в крайна сметка
ние сме в това положение най-вече в резултат на вътрешния политически дневен ред на
президента Саркози, който си позволи нещо, подобно на Фолкландската война.

Във всеки случай обаче е твърде странно, че всички онези, включително и в залата, които
толкова настървено и неистово заклеймяваха абсолютното зло в лицето на полковник
Кадафи, изглеждаха много щастливи, когато съвсем наскоро се снимаха с усмивка редом до
либийския диктатор, когото посрещаха с военни почести. Това, което искам да кажа, е, че
днес е по-лесно да стреляш по Кадафи, отколкото да намериш отговор на огромното
количество въпроси, които изникват.
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За да спомена само един от тях – ще въоръжаваме ли и в бъдеще бунтовниците – колективния
термин за разнородната група от хора, някои от които по европейските стандарти все още
не са излезли от епохата на Средновековието, и ако това е така, каква гаранция имаме, че
тези оръжия няма да бъдат използвани, за да хвърлят страната в още по-голям хаос, както
се случи в Иран, след като шахът беше изгонен?

Аз лично бих желал европейските усилия и мощ да бъдат малко по-осезаеми при военната
охрана на собствените ни външни граници. В момента се води тиха война – плашещ
предвестник на имиграционно нашествие, за което никой не говори. Необходима ни е силата
на Европа, за да се справим и с това.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Г-жо председател, на последното заседание на
Европейския съвет бяха взети решения, немислими преди една година, поради което аз бих
желала да изразя искрените си благодарности на г-н Ван Ромпьой и г-н Барозу.

Това е важна стъпка, но това е и стъпка по изключително трудния път, който трябва да
извървим, за да възстановим доверието в еврото и в нашата икономика, за да преодолеем
кризата чрез стимулиране на икономическия растеж и работните места. Парламентът, както
споменахте, има съзаконодателна роля по отношение на законодателния пакет за засилване
на икономическото управление. Ние искаме да видим в пакета повече амбициозност и вие
следва да започнете съответните обсъждания в Парламента във връзка с това през
предстоящия период. Считаме, че е необходима по-голяма и по-амбициозна финансова
подкрепа, която се основава на предложенията на Комисията. Вече чухте редица членове
на Парламента да казват, че ние искаме по-силен Пакт за стабилност и растеж с „механизъм
за обратно гласуване“.

На второ място, необходима е по-силна социално-икономическа координация. Тя е свързана
с повече „ангажименти“ в сравнение с тези, заложени в пакта „Евро плюс“, тъй като
принципите на социалната ни пазарна икономика са заложени в стратегията „Европа 2020“.
Тя е свързана с по-голяма ангажираност за изработването на принципи, насочени към
стимулиране на растеж и работни места за нашите граждани. Ние искаме да заложим тези
цели в националните програми за реформи – и аз чух г-н Барозу да говори за това – а ние
трябва да придвижим съответните предложения за постигането на тази цел.

Вие казахте това и всъщност го подчертахте с оглед на това тези въпроси да бъдат вече
приключени при постигането на споразумение през юни. Що се отнася до нас, можете вече
да се върнете към работата по решенията на Съвета, поне по отношение на обсъжданите
въпроси, което ще направи възможно постигането на споразумение през юни.

Proinsias De Rossa (S&D). -    (EN) Г-жо председател, трябва да задам някои директни
въпроси на Европейския квартет – Тройката плюс Съвета. Сериозно ли се отнасяте към
спасяването на еврозоната и европейския проект?

Стрес тестовете на банките току-що приключиха на базата на най-песимистичните сценарии
в Ирландия. Новото ирландско правителство спря процеса на пълен разпад в банковата
система. То реши, за изненада на всички ирландци, че няма да има допустими отклонения
при оценяването за притежателите на облигации с право на преференциално откупуване в
банките „Allied Irish Bank“ и „Bank of Ireland“.

Но каква е европейската ответна реакция? Защо Европейската централна банка мълчи
относно средносрочното финансиране за ирландските банки? Защо президентът Саркози
и канцлерът Меркел настояват да се разруши ирландската индустриална база в замяна на
по-нисък лихвен процент по кредитите, отпускани като финансова помощ? Защо някои
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държави-членки блокират напредъка по европейския данък върху финансовите сделки и
еврооблигациите? Защо се орязва европейският бюджет?

Краткият отговор е: недалновидни избирателни сметки и тесногръда икономика. Ирландската
икономическа криза е неразделна част от европейската криза. Крахът на ирландската
икономика би бил не само крах за Европа, но и крах на Европа.

Устойчивостта на дълга за Ирландия е от критична важност за Ирландия и Европа, и
Квартетът трябва да погледне реално на нещата. Това, което очакваме от Квартета сега, е
въображение и далновидност по време на текущите преговори с Ирландия.

Иска ми се да обърнете внимание на думите ми. Ирландия е демокрация, точно като
Франция, като Германия, като Финландия: ние управляваме съгласно волята на хората.
Ирландските избиратели приеха жестоките мерки за бюджетни икономии със силен дух и
нескрит гняв. На тях им трябва честна игра в Европа, в противен случай твърде скоро вратата
на толерантността, отворена понастоящем за ирландското правителство, ще се затвори с
гръм и трясък.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Г-жо председател, позволете ми в началото да изтъкна един
положителен факт. Бих могъл да насоча вниманието ви към проблемите, които ще възникнат
като последица от решенията, които приехте в Съвета, като те действително ще породят
проблеми, но положителният аспект все пак е, че вие постигнахте напредък, когато става
въпрос за икономическо управление и макроикономическия аспект. Моят колега от
Ирландия току-що говори за опасенията на хората в страната. Проблемите им са свързани
с факта, че до този момент ние не сме проявили каквото и да е разбиране по отношение на
макроикономическия аспект. Това е постижение, което ще имаме в бъдеще благодарение
на пакета за икономическо управление. В това отношение считам, че Съветът върви в
правилната посока.

Намирам обаче за донякъде обезпокоителен факта, че Съветът изглежда няма воля да промени
собствената си практика за вземане на решения. Той все още иска да може да използва
различни видове политически споразумения, което вероятно можем да определим като
хитра политическа игра. Боя се, че в бъдеще няма да можете да вземате необходимите
решения, когато се сблъскате с проблемни обсъждания на базата на препоръки, които
въпреки всичко смятам, че Комисията ще може да подготви. Това е предизвикателство, което
Съветът трябва да приеме сериозно и да го доведе до успешен край. За него красноречиво
говори и тенденцията, наблюдавана по време на заседанието на Съвета, когато моята
собствена държава-членка, Финландия, също прояви несъобразителност във връзка с един
друг въпрос – механизмите за стабилност. Като финландец аз съжалявам за това. Не всички
финландци мислят по този начин, но това е добра илюстрация на факта, че практиката на
вземане на решения в Съвета следва да претърпи промени.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Г-жо председател, новата структура на публичните
финанси в Европейския съюз се основаваше на стремежа да се стабилизират разумните
финансови правила и публичните разходи, както и на изцяло нездравото желание да се
ограничи данъчният суверенитет на държавите-членки. Съмнявам се искрено, че включените
в „Евро плюс“ държави ще могат съвместно да наложат стриктни правила в държавите в
областта на публичните разходи, тъй като те не успяха да направят това поотделно.

От друга страна, нямам съмнения, че стандартизирането на данъчната основа е ефективна
стъпка в посока данъчен съюз, който ще има само една цел – елиминирането на данъчната
конкуренция в Европейския съюз. Френските политици г-н Саркози и г-жа Лагард разкриха
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истинските си намерения, настоявайки за вдигане в рамките на седмици на данъчните ставки
в Ирландия под претекст за борба с кризата. От друга страна обаче, вдигането до стандартни
равнища на данъчните ставки в Европейския съюз без оглед на държавата-членка е начин
кризата да бъде удължена, вместо да бъдат ограничени последствията й.

Председател. −   Много благодаря. На онези колеги, които искат да се възползват от
процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“), ще кажа, че вече чухме приблизително 20
изказвания и се страхувам, че няма да имаме достатъчно време преди гласуването. Все още
обаче имате възможност да се изкажете.

Paul Murphy (GUE/NGL). -    (EN) Г-жо председател, на 19 януари, в отговор на Joe
Higgins, г-н Барозу декларира тук, в залата, че Европа се опитва да окаже подкрепа на
Ирландия. С жалката капитулация на новото правителство на партия „Фине Гейл“ и
Работническата партия пред интересите на притежателите на облигации става ясно, че
помощта се оказва не от Съвета или Комисията, а от работническата класа в Ирландия и
Европа, които са принудени да подпомагат европейските банки и борсовите играчи, като
плащат загубите им.

Предложенията за икономическо управление представляват опит за оправдаване на
наложителните съкращения и намаляването на заплатите. Таблицата с мерките за строги
ограничения и предложенията за глоби на стойност стотици милиони евро са изработени,
за да гарантират, че независимо от масовата опозиция работниците ще плащат за кризата.
Европейската шокова доктрина ще бъде улеснена от изменение в Договорите, което цели
избягването на референдум. Социалистическата партия и левите в Ирландия ще настояват
за референдум по предложението за дългосрочни мерки за строги ограничения.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, заседанието на Съвета
разглежда три важни въпроса: екологичното и ядрено бедствие, сполетяло Япония,
финансовата криза, през която преминава Европа, и положението в Магреб.

По първия въпрос ще кажа, че въпреки заявената подкрепа на населението, което беше
сериозно засегнато, ние не можем да се съгласим на преразглеждане на търговските
споразумения в ущърб на собствените ни предприятия. Вместо това ние подкрепяме
хуманитарната намеса за предоставяне на екипировка, кадри и финансови средства.

Да се мисли, че финансовата криза е преодоляна, е чиста фантазия. От съществено значение
е да се създаде пакет за подпомагане на държавите-членки за излизане от настоящата
ситуация, като по този начин се гарантира стабилност в цялата еврозона. Ние подкрепяме
също така намаляването на регулаторното и бюрократичното бреме, както и стимулирането
на търговията с трети държави, доколкото тя носи взаимна изгода.

Ние смятаме, че Европейският съюз си направи сериозни изводи от проблема с Магреб, тъй
като всяка държава-членка действа самостоятелно и баронеса Аштън, върховен представител
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, не знаеше как да управлява
кризата. По-конкретно Европейският съюз остави Италия да се справя сама с
неконтролираното нашествие на нелегалните мигранти.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Г-жо председател, гражданите на Европа имат все по-големи
опасения. Има два проблема, които са конкретна причина за тях. Първата е, че продължаваме
да бъдем непоследователни в преодоляването на икономическата криза и трудностите,
свързани с еврото. Факт е също така, че Съветът и Комисията изостават от събитията.
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Трябва да бъдем реалисти: трябва да намалим дълговете, поне в Гърция, а вероятно и в
Португалия. Това е неизбежно. Колкото по-дълго обсъждаме този проблем, толкова повече
ще ни струва той не само от финансова гледна точка, но също така от гледна точка на
цялостната надеждност на европейския проект. Събитията в Гърция ще разбунят духовете.
Ние бяхме част от специална делегация в страната: основната нагласа там е, че Европейският
съюз е отговорен за проблемите в Гърция поради липсата на ясна комуникация и поради
това, че необходимите стъпки, които вече са очевидни, не се предприемат.

Вторият въпрос е свързан с ядрената енергия. Така наречените стрес тестове, които се
подготвят, ще имат смисъл и надеждност в една сплотена Европа и ще бъдат възстановени
само ако се приложат съгласно строги критерии, а не според занижените критерии на МОТ,
ако се направят консултации с истински независими експерти и ако събитията и целият
процес са представени на обществеността по подходящ и разбираем начин.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Г-жо председател, г-н председател на Съвета, г-н председател
на Комисията, госпожи и господа, според моя политически мироглед идеалите трябва да
са в хармония с интересите. Според нашата малко наивна представа за европейските
институции те представляват нашите идеали, а поради редица причини правителства
представляват нашите интереси.

Следователно налице е игра, която трябва да се играе. Поразителното е, струва ми се, че в
някои ситуации отборът, който олицетворява идеалите, отказва да играе играта. Преди
няколко седмици, когато Европейският парламент предложи да признае, или по-скоро
предложи Комисията да препоръча на Съвета да признае временния преходен национален
съвет на Либия, баронеса Аштън заяви, че това не е в рамките на нейните правомощия.

Вчера, след прекрасна презентация, когато дойде моментът да се предложи стратегия на
Съвета, която да превърне в европейски проблем кризата, свързана с миграционните потоци,
г-жа Малмстрьом каза, че отхвърля идеята, защото според нея тя няма да спечели подкрепата
на мнозинството в Съвета.

Как отборът, който представлява идеалите ни, ще спечели играта, ако играчите ни отказват
да стрелят към вратата, защото смятат, че вратарят е прекалено добър? Считам, че това е
основен момент за историческото разбиране на задачата, която сме призвани да решим.

Затова бих искал да отбележа следното: кои са нашите атакуващи играчи? Това са
европейските институции: Парламентът, Комисията и дори Вие, г-н Ван Ромпьой, защото
смятам, че Вие не представлявате Съвета в смисъл, че защитавате интересите му, а сте този,
който може да накара Съвета да разбере към кои идеали да насочи вниманието си.

Ето защо аз просто моля: ако вие сте нашите атакуващи играчи, подавайте топката, атакувайте,
вкарвайте голове и както казваме за този вид игра – накарайте ни да мечтаем.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, няма съмнение,
че създаването на постоянен механизъм за стабилност е важно постижение, което е в основата
на политическата ангажираност за защита на еврото на всяка цена. Ето защо въпреки
немаловажните резерви по отношение на методите и междуправителствения характер на
фонда Парламентът даде поддръжката си за този повратен момент и насочи вниманието си
към осигуряването на стабилна връзка между Европейския механизъм за стабилност (ЕМС)
и институциите на ЕС.
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В този дух позоваването в заключенията на Европейския съвет на регламент за установяване
на процедури, определящи изискванията по отношение на условията, е важно и ние очакваме
Комисията да излезе с подходящо предложение.

Въпреки че това е положителен резултат, трудно е да го определим като адекватен. Проблемът
е в основното направление на европейското икономическо управление. Ние продължаваме
да лекуваме симптомите на заболяването, а не неговите причини. Дефицитите са последица,
а не причина за кризата. Да мислим, че можем да излекуваме болестта, намалявайки
дефицитите, от една страна, и рефинансирайки банките, от друга, е истински абсурд,
повярвайте ми: по такъв начин рискуваме да задълбочим кризата и да направим непосилна
самата задача за създаването на постоянен механизъм за стабилност.

Ако искаме да лекуваме заболяването, а не просто симптомите, трябва да се справим с редица
важни проблеми. Ние говорим за укрепване на европейската конкурентоспособност. Дотук
добре, но кой модел на конкурентоспособност да следваме? Не можем да предложим модел
за възстановяване, движен единствено от износа за трети държави, защото това ще задълбочи
дисбалансите. За да бъдем по-конкурентоспособни на външния пазар, ние трябва да
стимулираме и високото качество на вътрешното търсене.

Ето защо трябва да се справим с банковия проблем и системата за предоставяне на кредити
за икономиката, за да насочим европейските спестявания към дългосрочни инвестиции.
Трябва да си осигурим инструменти, като например еврооблигациите, данъка върху
финансовите сделки и достоен бюджет, за да реализираме големи публични инвестиции на
европейско равнище, което може да даде начален старт за частните инвестиции. И накрая,
трябва да започнем да възприемаме европейския социален модел като ресурс, а не като
бреме.

Sharon Bowles (ALDE). -    (EN) Г-жо председател, пактът „Евро плюс“ може да бъде
полезен, но той не трябва да се използва като извинение за слабостите в законодателния
пакет. Силната ангажираност към единния пазар е ключ към конкурентоспособността в
Европейския съюз и следователно в еврозоната. Ние приветстваме това, но инициативите
относно единния пазар остават в рамките на Договора и 27-те държави-членки.

Страхувам се, че липсва гъвкавост в Европейския механизъм за стабилност и той е неустойчив
от гледна точка на възстановяването с неговите два и половина до три процента рискова
премия. Разбирам необходимостта от дисциплина и превантивни мерки за рисковете, но
спасителните механизми не са за печелене на пари, особено когато има личен интерес извън
стабилността в еврозоната, като например няколкото банки на държави-членки, които се
подпомагат от ирландските данъкоплатци, както беше споменато.

Ние не сме преодолели банковата криза, нито ще го направим, ако сме малодушни. Германия
дори не е рекапитализирала собствените си банки, нито е признала обезценените активи,
а разчита и на отсрочката, дадена от останалите държави в Европейския съюз и в света, за
да позволи непреки дялови участия като капитал от първи ред, в противен случай стрес
тестовете ще се провалят.

Така че, г-н председател на Комисията, г-н председател на Съвета, нека имаме визия, да
проявим скромност, да си дадем честна самооценка; най-малкото, което вие можете да
направите, е да приемате рисковите премии като обезпечения и да възстановите статута им,
когато рискът отмине. Малодушието няма да спаси еврото и пазарите знаят това.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, в действителност
не е в прерогативите на политиците да използват парите на данъкоплатците за спасяването
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на банките или пък да осигуряват на държавите изкуствено акумулирана ликвидност.
Истинската функция на политиката е да създаде правна рамка, която да гарантира, че това
няма да се случи. Вие сега трябва да направите грешната стъпка, защото десетилетия наред
не успяхте да направите правилната. Сега възнамерявате да стигнете до корена на проблема,
което ние приветстваме. Въпреки това, доколкото може да се предвиди, вие вероятно отново
вървите в грешна посока, използвайки неадекватно и в грешната рамка ресурсите, защото
се опитвате да решите проблема извън рамките на Договорите.

За щастие ние успяхме да вградим част от методите на работа в обхвата на общностния
метод, но въпреки това все още липсва класически тип политика „отгоре надолу“. В тази
област повече, отколкото във всички други, е необходимо всеки тип политика да бъде
демократично обсъждана, легитимирана и проверена. Вие използвате грешни инструменти,
защото вземате парите от данъкоплатците, за да подпомагате банките и онези, които
спекулират с банките и с други финансови продукти. Вие все още не успявате да предприемете
адекватни стъпки за справяне с онези, които се облагодетелстват от тази ситуация от дълго
време насам. Това означава, че продължавате да насърчавате дисбаланса в европейското
общество, което намалява одобрението за тази политика, а не го укрепва. С тези действия
вие увеличавате тежестта за държавната хазна и бюджетите, от една страна, и защитавате
частните активи, от друга. Това с нищо не подпомага решаването на действителните
проблеми, а просто лекува някои от симптомите.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Г-жо председател, в продължение на години много
държави-членки следваха бюджетна политика, която изглеждаше твърде добра, за да е
истина. Растящите дългове не бяха разглеждани като проблем, тъй като се считаше, че
икономическият растеж ще ги стопи, както слънцето топи леда.

Много частни лица се чувстваха по същия начин. Те купуваха скъпи къщи, далеч над
възможностите си. Предполагаше се, че растящата стойност на тези имоти ще ги спаси, но
този картонен замък се срути. Дълговата криза се преодолява посредством нови дългове.
Европейската централна банка е изхарчила милиарди евро за закупуване на държавни
облигации, емитирани от Португалия, Ирландия и Гърция. Икономиките на тези страни
сега трябва да понесат удара и системно, години наред, да поддържат висок растеж, за да
се измъкнат от положението. Г-жо председател, така няма да успеем. Растежът на тези
икономики се свива тревожно. Това води директно към колапс.

Ето защо е време за стратегия за кризата 2.0. Ние трябва да позволим на банкрутиралите
страни да се върнат към предишните си валути и да предприемат енергична девалвация и
частично отписване на дълговете си. След което това положение би могло да се преразгледа
след една или десет години.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-жо председател, невероятно е, но и показателно за
пътя, следван от Европейския съюз, че основните оратори за Съвета и Комисията игнорират
тежката социална криза, която изпитват редица държави от Европейския съюз, по-конкретно
в еврозоната. Къде са отговорите за близо 100-те милиона души, живеещи в бедност в
Европейския съюз, включително повече от 20 милиона работници с ниски заплати и
несигурни работни места, което е източникът на скандално високите печалби на едрия
бизнес и финансите? Къде са отговорите за близо 25-те милиона безработни, повечето от
които са жени и млади хора и които са лишени от достойно настояще и възможността за
изграждане на бъдеще, което би могло да гарантира развитието на нашите страни?

За пореден път единствената загриженост, проявена в решенията на Съвета, е защитата на
интересите на едрия бизнес и финансите с по-голяма централизация на политическата власт,
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с цел да се улесни по-голямата концентрация и натрупването на икономическа мощ. Всичко
това се прави с цел в името на кризата да се поставят под съмнение социалните и трудовите
права, да се увеличи експлоатацията на онези, които се трудят, и да се засили зависимостта
на страните с по-крехки икономики, като например Португалия.

John Bufton (EFD). -    (EN) Г-жо председател, Съветът счита, че централизираното
регулиране на националните бюджетни стратегии е от съществено значение за подпомагане
на икономическото възстановяване – по-специално предложението за многогодишните
планове за консолидация, чиято цел са дефицитите, приходите и разходите и които следва
да бъдат достигнати в рамките на предвидените срокове със съответните санкции, ако
задълженията не бъдат изпълнени.

Дефицитът на Обединеното кралство е до голяма степен структурен и трябва да бъде
разглеждан от вътрешна гледна точка. Аз съм категорично против всякаква намеса от страна
на Брюксел във вътрешните работи на моята държава, имайки предвид кашата, забъркана
в Гърция и Ирландия, които вероятно ще имат нужда от допълнителни спасителни планове.
Португалия ще се превърне по-скоро в Бразилия, имайки предвид нежеланието на Лисабон
да стане икономически протекторат с мерките за строги икономии, които задушават растежа.

Съветът заявява, че консолидацията трябва първоначално да бъде приложена в
държавите-членки с големи дефицити. Какво ще спре миграцията на гражданите към
по-силните икономики в Съюза съгласно законите за самото създаване на Европейския
съюз?

Съветът предлага намаляване на регулаторното бреме. Дали това включва законодателството,
на което Европа е архитект в продължение на десетилетия, като например Директивата за
работното време, както и по-дългия платен отпуск по майчинство?

За икономическото благосъстояние жизненоважни са децентрализираните и не толкова
задушени пазари, а не санкциониращите регулаторни мерки.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-жо председател, както знаем, на заседанието на Европейския
съвет бяха обсъдени три взривоопасни въпроса и решенията на Европейския съюз по тях
могат да се определят по мое мнение като непоправими и откъснати от реалността.

От една страна, 700-те милиарда евро от спасителния пакет скоро ще бъдат похарчени и
могат да доведат до пълен крах държавите от ЕС с най-голям нетен принос в пакета. Вместо
да признае провала на механизма за стабилност в интерес на ефективното управление на
кризата, Европейският съюз просто мултиплицира риска за всички.

От друга страна, спорен е въпросът, дали опозицията, формирана от бивши министри на
Кадафи, наистина се интересува от демокрация. Аз съм много разстроен от факта, че военен
командир на либийските бунтовници е бил идентифициран като дългогодишен агент на
ЦРУ.

В заключение, стрес тестовете на ядрените централи, които следва да бъдат извършени на
доброволни начала без последствия, са още едно доказателство за това, колко далеч е
Брюксел от реалността. От друга страна, Комисията наистина изпусна момента, като
възобнови действието на двадесетгодишен регламент, без да коригира ограниченията за
радиоактивно замърсяване на хранителните продукти.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Г-жо председател, г-н председател на Европейския съвет,
г-н председател на Комисията, резултатите от Европейския съвет са впечатляващи. Добре!

25Разисквания на Европейския съюз -BG05-04-2011



Трябва обаче да разберем, че това ще предизвика нов сериозен проблем, а именно
политическо приемане на така взетите решения на две нива.

Първото ниво е между самите държави-членки. От самото начало на пакта „Евро плюс“ той
се основаваше на чисто междуправителствен консенсус по инициативата на най-големите
държави-членки. Ако става дума за единичен случай, добре. В продължение на няколко
последователни години обаче ние продължаваме по същата политическа линия и поемаме
риска от засилване на напрежението между отделните държави. Вече освиркаха германския
канцлер по улиците на Атина и Дъблин. Ето защо междуправителственият подход постепенно
трябва да се трансформира в един наистина европейски подход, не само заради ЕС, а за
Европа като цяло. Това е смисълът на измененията, приети от Парламента, и следва да
благодарим на г-н Юнкер и да го поздравим, както и Вас, г-н Ван Ромпьой, че ги приехте.

Второто ниво е приемането им по преценка на обществото във всяка държава-членка. Как
ще се почувстват опозиционните партии в страните ни, ако бъдат обвързани с политически
директиви, за които никой не се е съветвал с тях? Вижте какво се случи на изборите в
Ирландия. Вижте какво става сега на предизборния дебат в Португалия. Единственият начин,
по който тези препоръки могат да придобият политическа легитимност, е да гарантираме,
че националните парламенти са причастни още от самото начало и през целия европейски
семестър, а все още в заключенията Съветът само ги споменава между другото, така както
споменава регионите, социалните партньори и неправителствените организации. Много
неща са застрашени. Взетите решения означават, че сега трябва да търсим нови измерения
на европейската демокрация.

(Ръкопляскания)

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Г-жо председател, Съветът и Комисията са напълно прави,
като ни предлагат да консолидираме публичните бюджети. Но ако погледнем по какъв
начин става това и как ще продължи в бъдеще, става ясно, че потърпевши са не тези, които
трябва. Затварят се училища, учители остават без работа, учени се оказват на улицата, а
публичните инвестиции са съкратени или спрени.

Искам да попитам г-н Ван Ромпьой и г-н Барозу: това ли имате предвид? Разбира се, вие ще
кажете, че нямата това предвид и че съкращенията трябва да се правят другаде. Въпросът
ми е: Къде да бъдат направени съкращенията? Основният ми въпрос е следният: Ако смятате,
че съкращенията трябва да се правят другаде, тогава защо представеният пакет с шест
предложения не прави разлика дали една държава купува танкове или оръжие, за да води
война, дали инвестира в болната национална икономика или в бъдещето? Дали инвестира
в съвременна система за енергоснабдяване и в образованието и обучението на децата? Веднъж
Романо Проди много добре каза, че тези предложения са глупави. Думите му все още са
верни, защото не може да се направи разликата между добри и лоши инвестиции.
Единственият ни избор е да подобрим предложенията, защото ако са налице подобни неща,
Европа не може да бъде управлявана разумно.

Последният ми въпрос е: Откъде ще дойдат приходите, за да можем да излезем от кризата?
В края на краищата не можем да търсим изход от ситуацията само за нас. Г-н Барозу, чакаме
предложението Ви за данък върху финансовите сделки в Европа, нещо, което Парламентът
подкрепи с голямо мнозинство. Дайте шанс на Европа, не ни губете повече времето с празни
приказки.

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Г-жо председател, г-н Барозу, г-н Ван Ромпьой, като ви слуша
внимателно, човек остава с впечатлението, че всичко е наред: еврото е защитено, имаме нов
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Пакт за стабилност и растеж, имаме Европейски механизъм за стабилност, имаме пакт „Евро
плюс“.

Казвам съвсем ясно: „Макар че чух посланието, не съм сигурен, че то е вярно“. Не бива да
забравяме откъде тръгнахме към всички тези обсъждания и мерки, а именно от
увеличаващите се задължения на някои държави от еврозоната, от загубата на
конкурентоспособност, от икономическите деформации, от нарастващия вследствие на това
дефицит по текущата сметка, който трябва да бъде покрит.

Вече е ясно, че много държави-членки дори при най-голямо желание няма да могат да
отговорят на условията на новия Пакт за стабилност и растеж. Европейският механизъм за
стабилност няма да помогне за преодоляването на икономическите изкривявания, защото
никой не смяташе сериозно, че една държава от еврозоната може да изпадне в
неплатежоспособност и защото перспективата за финансова помощ от Европейския
механизъм за стабилност ще доведе до допълнителна разпуснатост.

На практика така наречените по-строги регламенти ще се окажат доста несериозни.
Принудата да се приемат резолюции с единодушие води до политически сделки, добре
познати ни от миналото. Накрая, пактът за еврото е прекалено уклончив, за да накара
бедните държави да провеждат широки реални икономически реформи.

Ето защо като цяло се опасявам, че няма да успеем да отстраним основната причина за
проблема. Ще имаме постоянен овърдрафт, чиито кредитни параметри ще трябва да се
увеличават на редовни интервали. Това ще се окаже бъчва без дъно и гражданите, които ще
трябва да плащат сметките, отново ще се окажат измамени. В резултат общественото доверие
в Европа ще намалее още повече.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (NL) Г-жо председател, имам един личен въпрос към
г-н Ван Ромпьой. Войната в Либия продължава. Видяхме, че са установени топли отношения
между либийския и европейските лидери, които се държаха като най-добри приятели на
детска площадка.

Миналия път показах на всички няколко снимки, в това число и на Вас, г-н Ромпьой. Считам,
че сте почтен, честен човек дори в политиката. Верен сте на принципите си. Ето защо се
отказах от снимките. Стотици хора бяха убити в Локърби, много от тях европейци, след
което европейски лидери се срещат с този убиец. Ето защо, когато Ви видях, останах
разочарован. Може би точно защото и Вие бяхте там, между министър-председатели,
президенти и други подбрани лица. Искам обаче да Ви посъветвам да стоите здраво стъпил
на земята.

Европа трябва да бъде на страната на свободата. Същността на този проект е свободата –
нещо, което Вие и г-н Барозу, който също беше много приятелски настроен към г-н Кадафи,
пренебрегнахте и това остави у мен чувство на разочарование.

Gunnar Hökmark (PPE). -    (EN) Г-жо председател, досега се занимавахме с кризата, но
сега трябва да се заемем с основните проблеми, които причиниха кризата, а именно големите
дефицити и слабите публични финанси.

Ето защо реформата на Пакта за стабилност и растеж е от изключителна важност, не само
за да се постигнат целите и задачите, но и за степента на доверие в икономиките на Европа.
Трябва да се борим и с проблеми като недостатъчната конкурентоспособност и липса на
икономически растеж. Това е основната задача, с която трябва да се справим, за да победим
бедността и да създадем работни места, както и за да осигурим просперитет.
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Разбира се, основна отговорност в този случай имат държавите-членки – да преструктурират
бюджета, като дадат приоритет на социалното осигуряване и инвестициите в икономически
растеж, и в същото време да намалят дефицита. Те трябва да реформират пазарите,
включително и пазарите на труда, и да предоставят възможности за малките и средните
предприятия.

Ето това трябва да направят държавите-членки, както и много други неща, но нека също
така посочим какво трябва да направи и Европейският съюз. Трябва да сме готови да
преструктурираме бюджета на Европейския съюз така, както изискваме това от
държавите-членки и да гарантираме, че даваме приоритет на растежа и инвестициите, на
изследванията и науката и на отворените пазари.

Трябва също така да гарантираме, че реформираме европейския пазар. Седемдесет процента
от европейската икономика е в сектора на услугите, но в това отношение Директивата на
услугите е доста ограничена. Бъдещето на европейската икономика е в сектора на услугите
и в икономиката, основана на знанието. Настоятелно изискваме Комисията да представи
предложения, които да направят вътрешния пазар приложим към цялата икономика на
знанието. Това е основен въпрос за превръщането на Европа във водеща световна икономика,
основана на знанието.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Г-жо председател, г-н Ван Ромпьой, г-н Барозу, кое е
най-силното оръжие на Европейския съюз след кризата, когато става въпрос за глобалната
конкуренция? Вие сами го определихте: стратегията „Европа 2020“.

Но когато видя какво правите по отношение на икономическото управление, оставам с
впечатлението, че е налице пълно противоречие. Наистина, ако човек се вгледа в Пакта за
стабилност и икономическо управление, се вижда, че от стратегия за координиране се
преминава към стратегия за надзор, в резултат на което Вашингтонският консенсус става
Брюкселски консенсус. Когато говорите за структурни реформи, имате предвид намаляване
на заплатите и увеличаване на пенсионната възраст.

Ще ви кажа кои са истинските структурни реформи, от които се нуждаем. Нуждаем се от
публични инвестиции, преди всичко в сферата на образованието. Знаете ли, че през целия
период на Лисабонската стратегия половината от държавите-членки са намалили бюджета
си за образование? Наказахте ли ги за това? Разбирате ли, че Европейският съюз никога
няма да изпълни стратегията „Европа 2020“, ако не инвестираме в бъдещето, ако при анализа
на публичните разходи в държавите-членки единствените разходи, които разглеждате по
различен начин, като отчитате качествените аспекти, са свързани с пенсионните реформи
в държавите-членки, докато, от друга страна, не обръщате внимание на тези, които са
склонни да полагат усилия в сферата на образованието?

Като гледам какво става днес в Ирландия, едно нещо ме шокира. Всеки ден решавате да
спасявате банки; в същото време ирландците затъват. Това не е Европейският съюз, който
искаме. Предпочитам да спасяваме ирландците, а не техните банки. Нещо повече, с цел да
спасите банките измислихте „стрес тестовете“. Оставам с впечатлението, че всеки път, когато
се сблъскваме с проблем, започваме стрес тестове. Това са новите консултативни органи.
Има стрес тест за ядрената енергетика, стрес тест за банките; един ден може би ще има и
стрес тест за Комисията. Може би ще предложим такъв. Лично аз обаче предпочитам
Комисията да поеме инициативата и да бъде на мястото си.

Като гледам днес становището на Европейската централна банка, имам чувството, че тя е
по-загрижена за това, което не е включено в задълженията й, а именно нивото на заплатите,
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отколкото за жизнеспособността на банковата ни система и ефективността й в
осъществяването на необходимите публични инвестиции. Парламентът внесе предложения
за данъчното облагане на финансовите сделки и за еврооблигациите, но вие отказвате да ги
разгледате.

Г-н Ван Ромпьой, г-н Барозу, време е да се вслушате в предложенията на Парламента, за да
се гарантира, че приетата от самите вас стратегия ще бъде успешна.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Г-жо председател, на последното си заседание Съветът обсъди и
въпроса за безопасността на атомните електроцентрали и на европейските реактори. Тази
тема в момента е предмет на преговори в Парламента. В четвъртък ще гласуваме резолюция
по този въпрос.

Според мен повечето европейски граждани смятат, че що се отнася до ядрената енергетика,
стрес тестовете, които се правят от десетилетия, са нещо нормално като част от мерките за
безопасност. Но това не е така. Предложението, прието от Съвета в неговите заключения, е
много слабо. Трябва да тестваме не само технологията и географското положение, но също
културата на безопасност и много други рискове. Трябва да гарантираме, че е налице
откритост и прозрачност. В тази област е напълно недопустимо правителствата и
националните органи сами да се проверяват. Необходими са независими проверки, фактите
трябва да бъдат обществено достояние и напълно прозрачни под контрола на Комисията.
Това е единственият начин към тази технология да има доверие и в бъдеще. Също така трябва
да преразгледаме институционалната структура, която е от създаването на Европейския
съюз. Трябва да я осъвременим. Необходими са ни европейски стандарти за безопасност в
рамките на системата. И накрая, трябва да се погрижим Съветът също да излезе с
предложения за енергийна ефективност, алтернативни източници на енергия, както и с
график за тях.

Vicky Ford (ECR). -    (EN) Г-жо председател, най-важното заключение от заседанието на
Съвета не се открояваше в заглавията на вестниците. Беше казано, че единният пазар ще има
основна роля за растежа.

Това само приказки ли са? Относно икономическото управление, вече виждам как някои
колеги искат да смекчат Пакта за стабилност, а когато става въпрос за подкрепа на
предприятията, нещата не са по-различни.

Членовете на ЕП се тълпят да подписват акции за велосипедисти и за хуманното отношение
към конете, но когато дойде ред да се подкрепи намаляването на бюрокрацията за малките
предприятия, само една трета от нас направи това и имаше само един подпис от лейбъристите
на Обединеното кралство. Комисията обещава да създаде повече възможности за използване
на рисков капитал, което е похвално, но почти смехотворно, като се има предвид, че миналата
година тя пропиля всичко, опитвайки се да влияе на пазара.

Време е да предприемем действия. Девет държавни ръководители подписаха писмо относно
конкретни действия за предприятията, търговията, иновациите и инвестициите. Призовават
ни да изберем растежа. Напълно ги подкрепям.

Jaime Mayor Oreja (PPE).   – (ES) Г-жо председател, Европейският съвет прие редица
мерки, свързани с управлението, бюджетната ефективност, конкурентоспособността и така
нататък, и трябва да кажа, че всички са правилни.

Шестнадесет от точките в заключенията на Европейския съвет до голяма степен се дължат
на работата на председателя Ван Ромпьой, както и на председателя Барозу, за което ги
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поздравявам, защото наистина оценявам това – мнозина от нас го оценяват – което са
направили като ръководители на институциите.

Проблемът обаче е, че преминаваме не само през финансова криза, преживяваме и криза на
доверието, както и политическа криза в Европа и в европейските страни. Проблемът не е
просто в оценяването на действителното икономическо и техническо съдържание на
Европейския съвет. По време на срещите на Европейския съвет се провеждат европейски,
национални и регионални избори и всички те потвърждават опасенията ни. Заемат се крайни
позиции. Някои от тези позиции в момента са националистически. Следователно трябва
много добре да разберете, че въпросът не е да се изправим срещу кризата, а да се изправим
срещу политическите и социалните последици от нея.

Не става дума просто за време, в което е налице криза север-юг в Европейския съюз, както
съвсем правилно се изрази една колега. Новото време е различно и характерна негова
особеност е, че кризите се натрупват, разпространяват се и не се решават. Появяват се
неочаквано – както вътре, така и извън ЕС. Освен това за новото време по принцип са
необходими нови начини на мислене както от страна на отделните лица, така и на
институционално ниво, и това е главното политическо предизвикателство, пред което сме
изправени.

Всяка промяна в начина на мислене започва от отделния човек. Преди всичко, ако говорим
за член на този Парламент, той трябва да каже по какъв начин Парламентът трябва да се
промени, за да се справи с новото време. Същото важи и за членовете на Комисията и на
Съвета; всеки един от нас трябва да може да се изправи пред този проблем.

Във всеки случай най-важното е да не се отклонявате от пътя, защото сте тръгнали в
правилната посока.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Г-жо председател, г-н действащ председател на
Съвета, г-н член на Комисията, госпожи и господа, това е първата криза, която засяга
еврозоната, и когато тя възникна, стана ясно, че Европейският съюз не е подготвен да се
справи с нея.

Имаше грешки в самия проект, като например липсата на планиране по отношение на
финансовата помощ за страните от еврозоната, неефикасност при изпълнението на
ангажиментите в областта на публичните финанси и конкурентоспособността, повишени
макроикономически дисбаланси и различия в рамките на еврозоната.

Видяхме, че предприетите до този момент стъпки за европейски глас в областта на външната
политика и сигурността не бяха подкрепени в областта на икономиката, въпреки
изискванията на глобализацията. Икономическият ни потенциал не може да доведе до
икономическо лидерство на световно ниво и дисбалансът между опората на единната валута
и междуправителствените икономически опори стана още по-очевиден.

Ако искаме да дадем адекватен отговор, трябва да постигнем напредък в интеграцията. Няма
национален път за излизане от кризата, освен ако някои хора не живеят в друг век. Ето защо
на 24 и 25 март Европейският съвет предприе важни, даже изключително важни стъпки в
правилната посока. Изпълнението на европейския семестър, приемането на постоянен
механизъм за стабилност паралелно с ангажиментите, поети пред Парламента, в това число
законодателния пакет, който ще трябва да бъде обмислен от Парламента – всичко това са
стъпки в правилната посока. Без съмнение пактът „Евро Плюс“ е стъпка напред, но предстои
да бъде направено още много. Кризата не е отминала, има 23 милиона безработни; на
хоризонта все още има тъмни облаци, предстоят ни големи предизвикателства.
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Нуждаем се от триизмерен пакт с гражданите на Европа, защото политиките на икономии
имат някакви граници. Трябва да насърчаваме политика на растеж и заетост чрез инвестиции
с цел да преразгледаме икономическия модел и да изпълним целите на стратегията „Европа
2020“.

Една политика на фискална и финансова устойчивост изисква европейска рамка колкото в
областта на държавния дълг, толкова и в рекапитализацията на финансовите органи. Имаме
нужда от истински европейски социален пакт, който да доведе до по-добра
производителност, със социални стандарти, до напредък в данъчното облагане и до жизнен
стандарт на нивото на съвременните изисквания.

Ivo Strejček (ECR).    – (CS) Г-жо председател, това, което се случи на заседанието на
Европейския съвет на 24 и 25 март 2011 г., и съдържанието на приетия текст е равносилно
на едно задкулисно поощряване на фискалното единство. Историята на създаването на
единната валута – еврото, и периодът на съществуването й разкриват непознаване на
икономическите закони, нарушени правила, лъжи за размера на дефицита на публичните
финанси и измами в националната статистика. Пактът за стабилност и растеж беше приет
като последен шанс в борбата с общоизвестните правонарушители, но самият той беше
нарушаван от всички в продължение на години. Чудя се как при пакта „Евро плюс“ може
да бъде по друг начин, като се имат предвид различията между националните икономики,
различните нива на инфлация и различните нива на безработица? Смятам, че предложението
за хармонизиране на основата на корпоративния данък е особено неподходящо.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Г-жо председател, г-н председател на Съвета, г-н председател
на Комисията, естествено първо искам да ви поздравя за резултатите от заседанието на Съвета
на 24 и 25 март, по-специално за европейския семестър и най-вече за институциализацията
на Европейския механизъм за стабилност и за пакта „Евро плюс“, който беше договорен на
11 март на срещата на високо равнище на лидерите от еврозоната.

Считам, че това са много положителни резултати за Европа и е просто жалко, че процесът
не приключи окончателно на 24 и 25 март. Считам, че ако бяхме дали този сигнал, ако
държавите-членки бяха дали този сигнал на Съвета, завършвайки изцяло пакета за
икономически реформи, днес щяхме да бъдем в по-добра позиция за следващите 3–4 месеца
и щяхме частично да смекчим последиците от кризата, които сега преживяваме в моята
страна, Португалия, и за които искам да кажа нещо. Португалската социалдемократическа
партия (PSD), която е напълно интегрирана в групата на Европейската народна партия
(Християндемократи), безусловно и изцяло е готова да изпълни всички изисквания и
задължения, за да бъде част от Европа. Ето с това се занимаваме дори и в този момент, когато
има трудности по отношение на краткосрочното финансиране. Обратно на това, което
направи правителството на Португалската социалистическа партия, PSD демонстрира
пълната си готовност да даде на Европа необходимите гаранции в контекста на кризата.
Затова, без да занимавам Европейския парламент с нашите вътрешнополитически проблеми,
искам да кажа за ангажимента на PSD и да дам пълни гаранции за строгия график, към
който страната ще трябва да се придържа след изборите на 5 юни.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Г-жо председател, г-н председател на Комисията, г-н
председател на Европейския съвет, споразумението, постигнато на европейската среща на
високо равнище, беше първият голям политически успех на сегашното унгарско
председателство. Преди всичко това е консервативен успех. Изпълнението му зависи от
единството. Поради тази причина е жалко и липсва обяснение защо четири държави с
консервативни правителства не приеха пакта „Евро плюс“. За съжаление, подобно поведение
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е непочтено – препоръчваме на други нещо, което ние като председателство не смятаме за
приемливо за себе си. Който стои настрана, няма да получи нищо. Страна, целта на която
е не да върви напред с помощта на знанието и конкурентоспособността, а ниските заплати
и спечелването на данъчната конкуренция, ще бъде в задния двор на Европейския съюз
дори в средносрочен план. Като споменах данъчната конкуренция, господа председатели
на Комисията и на Съвета, как си обяснявате факта, че Съветът не обсъди въпроса за
данъчните убежища? Или смятате, че това не е проблем за европейските граждани? Грешите!
Очакваме много повече от Съвета и от Комисията.

Позволете ми да кажа нещо и за природното бедствие в Япония и последвалата катастрофа
в промишлеността. Дванадесет хиляди души загинаха, седемнадесет хиляди изчезнаха,
стотици хиляди останаха без дом, милиони са без работа. Европейският съюз, който смята
солидарността за свой актив, трябва да помогне. Бедствието разтърси световната енергетика
и пазарите на суровини. То ще определя политическата и икономическата обстановка за
дълго време. Наложително е да подобрим ядрената безопасност в света. Наложително е да
увеличим инвестициите в научноизследователската дейност и да утвърдим многообразието
в европейската енергийна политика. Господа председатели на Комисията и на Съвета, тези
цели вече са формулирани в целите на стратегията „Европа 2020“. Работата на Съвета и на
Комисията е да проправят пътя към тях и да осигурят необходимите ресурси. Желаем ви
успех.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Г-жо председател, не искам да подценявам значението на
последните решения, приети от Европейския съвет, но като цяло европейските решения
през последната година бяха твърде малко и твърде закъснели. Не че не бяха направени
важни стъпки напред; но ние не можем да използваме миналото и това, което сме направили
по-рано, за да стабилизираме и укрепим еврозоната, и днес то да ни служи като отправна
точка; отправната ни точка трябва да бъде колко ефективно се справяме с кризата. За
съжаление, когато става въпрос за пазарите, ние не сме ефективни – просто погледнете колко
се е повишила стойността на кредитите през последните няколко дни за страните в региона,
особено в Португалия. За съжаление, не сме ефективни и убедителни и когато става дума
за европейското общество, което все повече разбира, че Европа е част от проблема, а не част
от решението.

Европейският парламент в две неотдавнашни резолюции, както и известни личности в
целия политически спектър посочиха, че ако искаме ефективен и глобален отговор на кризата
с дълга, трябва сериозно да обмислим възможността за система за издаване на еврооблигации.
В същото време мнозинството в Европейския съвет ни казва, че това не може да стане, защото
в условията на криза то ще създаде морален риск за страните със стабилни финансови
системи. Докато говорят за моралния риск с цел да попречат на еврооблигациите, те създават
морален риск за сметка на страните с финансови затруднения, като официално и без
колебание внасят механизма за контролиран фалит и участието на частни лица в
разпределението на разходите. По такъв начин те увековечават кризата, като запазват
стойността на кредитите ненужно висока.

Ако наистина искаме да включим частни лица и справедливо разпределение на разходите,
следва сериозно да разгледаме въпроса за данък върху финансовите транзакции като
приоритетен, така че част от приходите да могат да бъдат използвани за финансирането на
постоянния механизъм.
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Андрей Ковачев (PPE). -   Г-жо председател, уважаеми г-н Барозу, уважаеми г-н Ромпьой,
кризата в която се намираме в момента, потвърждава нуждата от визионери в Европа не
само сред хората, които взимат решения, но и сред гражданите.

Тъжно е, но е истина. Загубихме много време и пропуснахме много възможности през
годините на растеж. Създаването на единната валута е безспорен успех. Той, обаче, изглежда
като една красива къща със счупен покрив. Нанесохме се през сухия период, а сега е
дъждовно, вали в Еврозоната, вали висок дефицит и задлъжнялост, ниско кредитно доверие.

Пактът Европлюс и решенията на Съвета са стъпка в правилната посока. Икономическият
семестър е мярка, която ще направи икономиките и бюджетите ни по-координирани и
по-устойчиви във финансови кризи.

Радвам се и е правилно решението на 60 страни извън Еврозоната, включително и моята
страна България, да се присъединят към пакта, за да могат активно да участват в процеса на
взимане на решения по икономическите политики и да не позволи Европа да се разделя от
различни стандарти и принципи.

Сигурен съм, че рано или късно европейските икономически политики трябва да се основават
на общностния метод, а не на междуправителствения, както е сега, и не е може би далече
денят, когато ще има нова междуправителствена конференция или защо не конвент по
въпросите на икономическото и политическото управление на Европа.

Приветствам заключението на Съвета по въпросите, свързани с Либия. Европейският съюз
трябва да се ангажира активно при изграждането на демокрацията след края на конфликта
и да помогне на либийския народ да изгради правова държава и гражданско общество. Това
ще бъде разбира се сигнал и за останалите държави в региона, че Европа стои зад легитимните
искания на гражданите.

Европа също трябва да извлече своите поуки от кризата в Либия и в целия арабски свят.
Какво можем ние още да направим за нашите съседи, за нашите близки съседи на юг? Дали
можем да използваме нашия опит от Източното партньорство в Средиземноморието?

И накрая, г-н Ромпьой и г-н Барозу, Европа има нужда от оперативни сили за бързо реагиране,
които да могат да изпълняват мисии под флага на Европейския съюз. За целта е необходимо
повече способности и повече интеграция в областта на сигурността и отбраната, разбира се
без да дублираме или да заменяме НАТО.

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Г-жо председател, г-н Ван Ромпьой, в заключенията ви
има едно нещо, с което всички сме съгласни: строго управление. Никой не може да бъде
против това. Строгост обаче не означава нулев дефицит или твърде строги икономически
мерки, а по-скоро интелигентно разходване.

От само себе си се разбира, че необходимата конкурентоспособност на Съюза следва да се
подобри, но намаляването на заплатите и социалните разходи не следва да бъде единствената
променлива величина. Конкурентоспособност се придобива посредством инвестиране в
квалификация, научни изследвания, високи постижения и основна инфраструктура.

Всички сме съгласни, че Съюзът и еврото са на кръстопът. Трябва да избираме между два
модела – модел, при който всяка страна се върти около себе си и сравнява
конкурентоспособността си със съседната държава-членка, мисли за рейтинга си на
финансовите пазари и за възможно най-ниската вноска, която може да направи в европейския
бюджет, и модел, основан на солидарността – единственият приемлив модел, при който
социалните стандарти са високи, в частност чрез придържане към социален диалог и съгласие,
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чрез социален минимум навсякъде в ЕС и механизми за индексиране на заплатите, които
са защитени, модел, при който солидарността между поколенията е гарантирана с пенсионна
система, осигуряваща достатъчно средства за достоен живот, както наскоро заяви
Парламентът.

Държавите-членки следва да са свободни от натиска на финансовите пазари, благодарение
на засилената роля на Европейската централна банка. Следва да имаме по-добре регулирани
агенции за кредитен рейтинг, модел, основан на солидарността, който гарантира истинско
социално и териториално сближаване в Европа, изключително чрез увеличаване на
европейския бюджет с основна реформа на собствените му ресурси и най-сетне с въвеждането
на данък върху финансовите транзакции.

Заключенията ви се основават на ясна теория, според която рецесията се дължи на дълга и
дефицита, но истинската причина е безотговорността на участниците на финансовия пазар.
Без промяна в разбиранията на Съвета ние няма да излезем от рецесията, нито пък ще
възвърнем доверието на гражданите. Сега има недостиг на демократичност и ако Съветът и
Комисията продължават да правят предложения, без да отчитат мнението на Парламента,
гражданите още повече ще отхвърлят проекта ни.

Marianne Thyssen (PPE).   – (NL) Г-жо председател, миналата година станахме свидетели
на много упорита работа, бяха направени редица реформи, за да се гарантира, че в бъдеще
Европейският съюз може да остане едно добро за живеене и работа място. Ето защо се радвам
да подкрепя хубавите думи на моите колеги по отношение на председателството на
Европейския съвет.

След всичко казано от други членове на ЕП, искам да обърна внимание на три неща. Първото
се отнася до разходите за труд като един от факторите в политиката на конкуренцията. По
време на финансовата криза често чувах председателят на Комисията и председателят на
Европейския съвет да говорят с възторг за автоматичните стабилизатори. Вместо резки
подеми и спадове те ще ни гарантират една по-стабилна икономика с по-малко загуба на
работни места, което се вписва идеално в социалната пазарна икономика, към която се
стремим. Някои обаче се страхуват, че едно твърде голямо внимание към фактора „разходи
за труд“ в пакта „Евро плюс“ може твърде много да ограничи свободата на действие на
въпросните автоматични стабилизатори. Въпросът ми, г-н Ван Ромпьой, е какво мислите по
този въпрос.

Имам още едно резерва по отношение на фактора „разходи за труд“. За пореден път чувам
от синдикатите, че при решаването на въпроса за размера на работната заплата автономността
на държавите-членки и социалните им партньори е нарушена и че може би се стремим към
явно нарушаване на изискванията относно компетентностите според Договора. Въпросът
ми е дали наистина рискуваме или този страх е неоснователен. Искам да чуя и Вашето
мнение, г-н Ван Ромпьой, тъй като, ако този двоен страх е неоснователен, наистина трябва
да го прогоним.

Накрая, имам един въпрос във връзка с общата рамка за изчисляване на данъчната основа
на дружествата. В заключенията на пролетната среща на високо равнище прочетох само
едно изречение – наистина само едно – по този въпрос, и то без абсолютно никакъв
ангажимент от страна на Европейския съвет. Мога ли да си направя извода, че все още няма
изглед да бъде постигнат консенсус за въвеждането на общата рамка за изчисляване на
данъчната основа на дружествата и че можем само да си мечтаем за засилено сътрудничество
в това отношение? Благодаря Ви предварително за отговора.
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Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Г-жо председател, г-жа Podimata говори за финансовите
аспекти. Аз ще коментирам един друг много важен въпрос: въпросът за ядрената енергетика.
На какво ни научи Япония? На две неща: първо, че никой никога не може да бъде достатъчно
подготвен за природните бедствия или за няколко природни бедствия; и второ, че ядрената
енергетика никога не е напълно безопасна.

Какво правим ние? Обвиняваме Япония в небрежност. Казваме, че не ядрената енергетика
е опасна, а Япония. Казваме, че ще направим собствени проверки на ядрени електроцентрали,
така че да видим кои не са безопасни и кои са и тогава да ги развиваме. Това означава, че не
сме научили нищо от Япония. Не сме подготвени като Япония за бедствия; едва ли дори
имаме политика за гражданска защита при трансгранични проблеми, като например ядрена
авария.

Сега трябва да спрем призивите за изграждане на нови ядрени електроцентрали. Не трябва
да инвестираме в развитието на ядрената енергетика, а в развитието на ефективността на
фотоволтаични и други възобновяеми енергийни източници. Въздействието на ядрената
енергия е трансгранично и Европейският съюз е отговорен за това, поради което, г-н Барозу
и г-н Ван Ромпьой, ще поемете много сериозна отговорност, ако не вземете предпазни мерки
срещу друг инцидент.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). -    (EN) Г-жо председател, искам да се спра на три въпроса.
Първо, мисля, че на срещата на високо равнище на Съвета бяха постигнати много важни и
положителни резултати, като се има предвид трудността на ситуацията и обстановката.
Приветствам идеята за всеобхватен пакт „Евро плюс“, отворен и за тези, които още не са
членове на еврозоната, както каза председателят Ван Ромпьой.

В същото време европейският механизъм за стабилност се превръща в мрежа за безопасност.
Можем ли да не отчитаме това и при двата механизма на „Евро плюс“; задължително е да
се спазват определени правила на поведение в макроикономическата и макрофинансовата
политика, както и в ЕМС. Мрежата за безопасност следва да бъде открита, така че както
конвергенцията, така и солидарността, което е ЕМС, да служат за приобщаване, а не за
изключване.

Второто нещо, което искам да кажа, се отнася за политиката на съседство. Изглежда ние
преразглеждаме тази политика. Стимулът идва от държавите на Юг, но това е важно за
цялостната ни политика на съседство. Надявам се, ако се съди по документите от баронеса
Аштън и г-н Фюле, че тя в много по-голяма степен ще бъде ориентирана към обществото,
че ще бъде по-щедра към него и взискателна към властта и правителствата. Следва да забравим
за недалновидните икономически интереси и да ориентираме тази политика към правата
на човека и демократичния подход, движейки се от политика на статуквото към политика
на прехода. Новият модел обаче, който създаваме, трябва да може да бъде приложим и към
източните държави. Следва да се ориентираме в по-голяма степен към правата на човека,
демокрацията и обществото, отколкото към органите на властта.

Третият въпрос се отнася за ЕС и НАТО. В Либия имаме нов опит на сътрудничество между
ЕС и НАТО, една връзка, която все още не разбираме напълно. Имаме и предишен опит в
Афганистан, който не винаги е добър. В същото време тази връзка е важна. Нека се опитаме
този път тя да бъде успешна.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). -    (LV) Г-жо председател, госпожи и господа, считам, че
трябва да поставим ясна разграничителна линия между миналото и бъдещето. Що се отнася
до миналото, следва да кажа, че трябва да бъде намерено отделно решение специално за
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Гърция и Ирландия. Считам, че трябва да позволим загубите да бъдат анулирани с помощта
на структурен план, така че тези общества отново да стъпят на краката си. Не е редно да
продължаваме да наказваме данъкоплатците във въпросните страни за грешки, които на
практика са направени в частния сектор, по-специално от страна на банките. Що се отнася
до бъдещето, в крайна сметка трябва да видим каква е нашата цел за Европа. Тази цел е да
се осигури стабилен растеж. За да се осигури стабилен растеж обаче, нещо, което беше
обсъждано в Съвета, е необходимо да се осигури ниско ниво на държавния дълг.

Какво ще гарантира един нисък или малък държавен дълг? Ще гарантира доверието на
финансовите пазари в тези страни, което от своя страна ще гарантира ниски лихвени
проценти, така че предприятията в тези страни да могат да се възстановят и да се развиват.
Когато предприятията се развиват, ще последват инвестиции. С инвестициите ще дойдат
работните места, които са от голямо значение за нас в Европа. Освен това процесът на
намаляване на правителствените разходи, така че нивото на дълга да е ниско, не изключва
инвестиции.

Няколко членове на ЕП отбелязаха, че инвестициите са от съществено значение, че не можем,
както се изразиха, „да се спасим“ от тази криза, че трябва да инвестираме. Мога да дам един
конкретен пример от моята страна, Латвия, която през последните две години не само
предприе значителни мерки за икономии, но през настоящата 2011 г. отдели една трета от
националния бюджет за инвестиции в държавния сектор. Следователно това е възможно.
В бъдеще трябва да вървим по този път, за да не стигаме дотам, докъдето стигнахме. Благодаря
ви за вниманието.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Г-жо председател, Европейският съвет предприе
значителни стъпки към създаването на Европейски механизъм за стабилност, като прие
решение да промени Договора за функционирането на Европейския съюз.

Бъдещият механизъм ще гарантира стабилен, последователен отговор на всички ситуации,
в които еврозоната е дестабилизирана. Чудесно е, че имаме подобен механизъм. За
предпочитане е обаче да не се стига до такива ситуации, което означава, че дисциплинарните
мерки, установени от разпоредбите за икономическо управление, също следва да се прилагат
последователно. Всички държави-членки трябва да помогнат за поддържането на
стабилността, независимо от това, дали са част от еврозоната или не. Ето защо създаването
на пакта „Евро плюс“, към който ще се присъединят и страни извън еврозоната, в това число
и Румъния, е нещо много положително.

Изпълнението на европейския семестър ще помогне за координирането на европейската
икономическа политика чрез подобряване на конкурентоспособността, намаляване на
бюрокрацията, насърчаване на образованието и увеличаване на работната сила. Тези
приоритети обаче трябва много бързо да се превърнат в конкретни вътрешни мерки.

Успехът на новите европейски структурни реформи е тясно свързан с укрепването на единния
пазар. Съюзът се нуждае от стратегия, която да спомогне за създаването на нови работни
места и облекчаване на кризата на пазара на труда в ЕС.

Приветствам намерението на Комисията да представи Акта за единния пазар, който следва
да бъде приет до края на 2012 г. За съжаление, в приоритетните мерки, които ще дадат нов
импулс на единния пазар и конкурентоспособността, не се споменава нищо за
необходимостта от гарантиране на свободното движение на всички работници в Европа, а
се акцентира единствено върху свободното движение на услуги.
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Simon Busuttil (PPE). -    (MT) Г-жо председател, хората, които бягат от войната в Либия,
сега идват в Европа, особено в Лампедуза и Малта. В моята страна хората са загрижени за
две неща.

Първо, те не знаят колко души ще дойдат. Това е страх, за който не можем да направим
нищо, защото не знаем колко души ще преминат границата. Второ, хората са много
загрижени, защото не е ясно дали този път Европа има готовност да им помогне. Това е
страх, за който ние можем и трябва да вземем мерки, защото в законодателството ни вече
има механизъм за солидарност, в Директива № 55 от 2001 г. Всичко, което трябва да
направим, е да го използваме.

Очевидно Комисията не го е използвала по две причини. На първо място, в Съвета на
министрите липсва мнозинство. Умолявам г-н председателя Барозу да не посочва това като
причина. Комисията следва да покаже политически ръководни качества и да поеме
политическата инициатива да внесе предложение този механизъм да бъде задействан.

Също така Комисията заявява, че все още цифрите не са достатъчно големи. Следва обаче
да бъдем внимателни. Цифрите може да са малки по отношение на Европа като цяло, но
много големи за една страна, от която се очаква да бъде гостоприемна към всички.

Ето защо се обръщам с молба към председателя Барозу да задейства механизма за солидарност
и към председателя Ван Ромпьой да каже на Съвета на министрите да проявят солидарност
в конкретния случай.

Tunne Kelam (PPE). -    (EN) Г-жо председател, резултатите от срещата на Европейския
съвет са задоволителни от политическа и институционална гледна точка, но посланието от
днешното разискване е, че кризата не е свършила. Председателят Барозу каза, че
икономическата ситуация остава трудна и несигурна, г-н Verhofstadt потвърди, че попълваме
дупките, но че кризата не е разрешена, а председателят Ван Ромпьой заяви, че проблемите
остават.

Това е резултатът от грешките в миналото и липсата на подходящи инструменти. Трябва да
направим изводи за това, как сме допуснали тези грешки в миналото и как е създаден
потресаващият дълг и дефицит. Какво не е било наред в политиките на държавите-членки
и институциите на ЕС? Без задълбочен анализ и изводи, което следва да стане задължение
за всички заинтересовани страни, не можем да избегнем повторението на същите грешки.
Основният въпрос остава повишението на конкурентоспособността. Надявам се, че новият
акт на Комисията за единния пазар ще бъде наистина амбициозен. Най-малкото темата за
единния цифров пазар направи пробив в приоритетите на ЕС.

Не на последно място, тази седмица ще бъде утвърдено новото естонско правителство. На
последните избори избирателите в Естония демонстрираха антиевропейски тенденции,
връщайки действащото правителство с повишено мнозинство независимо от тежките
съкращения в бюджета…

(Председателят отнема думата на оратора)

Mairead McGuinness (PPE). -    (EN) Г-жо председател, много неща могат да се кажат за
заключенията на Съвета от гледна точка на бъдещето и вероятно по-малко от гледна точка
на настоящето и миналото.

Бях заинтригувана от думите на Катрин Дей, висш служител на Комисията, в Ирландия
миналата седмица. Тя каза, че слънцето вече не грее над Ирландия. Надявам се, че това не
важи за всеки един от нас, надявам се, като имам предвид резултатите от стрес тестовете и
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изключително енергичните действия на новото правителство, че слънцето ще се върне над
Ирландия. Надявам се също, че то отново ще грее над нашите граждани, които са много
депресирани и разочаровани от усещането, че носят много тежък товар и за останалата част
от Европейския съюз.

Ще помоля тези, които в яда си сочат с пръст некоректното поведение на отделни страни
и граждани, да не забравят, че има и други, които се присъединиха към нашата партия –
имам предвид европейските банки, които се опитаха да се възползват от съществуващия
подем не само в Ирландия, но и другаде.

Все пак тази сутрин в ирландските медии се появи лъч надежда. Виждам, че световните
финансови гиганти в навечерието на стрес тестовете подкрепят нашата икономика, и се
надявам те да осъзнават, че ирландците решиха един проблем за останалата част от Европа
и че ще изразят солидарност към нас по отношение на лихвените проценти.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Г-жо председател, г-н Барозу, г-н Ван Ромпьой, искам да
ви задам няколко въпроса. Хубаво е, че беше постигнато споразумение. Хубаво е, че
европейската икономика и европейската валута сега ще бъдат по-добре защитени. Но само
защита достатъчно ли е? Не е ли необходимо да отидем по-нататък? Не е ли необходимо да
насърчаваме подема, за да запазим това, което защитаваме? Считам, че се прави твърде малко
и се следва грешната стратегия.

Защо Европейският съюз инвестира в износа на краставици, банани и живи животни, а не
в университети, наука и училища? Това е нещо, над което трябва да се замислим. Когато
казвате, че нямаме пари, може би това, което ни е необходимо, е някаква преустройство.
Следва да решим дали имаме нужда от нови източници на доходи, като в този случай не
трябва да гледаме по-напред от тези, които винаги са се облагодетелствали от тази неописуема
ситуация.

Г-н Барозу, каква е истинската причина за съпротивата на Комисията срещу един данък
върху финансовите транзакции? Моля, отговорете ми на този въпрос. Трябва веднъж завинаги
да решите дали сте на страната на финансовата промишленост или на страната на гражданите.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Г-жо председател, г-н Ван Ромпьой, г-н Барозу, искам да
благодаря на председателите на политическите групи за това, че отмениха заседанието на
Председателския съвет, така че това разискване да може да се проведе в пленарната зала
съгласно член 15.

Що се отнася до механизма за стабилност, искам да тръгна от това, което каза г-н Lamassoure,
като поставя въпроса за политическия контрол, по-специално въпроса за регулирането на
този механизъм и да разбера кой ще освобождава от отговорност по силата на този финансов
инструмент.

Ще завърша изказването си, като попитам дали не е дошъл моментът Комисията да ни
предостави подробен доклад във връзка с държавната подкрепа за кредитни институции и
по-специално във връзка с всички финансови потоци и суверенния дълг.

Накрая, предлагам да разгледаме възможността за създаване на Европейска агенция за
кредитен рейтинг с цел да се справим с основните проблеми, които имаме с частните агенции,
защото рейтинг на държава е нещо много по-различно от рейтинг на частно дружество.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Г-жо председател, в началото на речта си
г-н Ван Ромпьой изтъкна, че в рамките на 49 дни е имало три срещи на Европейския съвет
за вземане на решения и една среща на високо равнище. С други думи, това, което преди е
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ставало на три или шест месеца, сега е обичаен начин за управление на Съюза с цел да се
дава незабавен отговор на неотложните предизвикателства.

Зад тези неотложни предизвикателства обаче се крият бъдещите хоризонти на Съюза, а
хоризонтите на Съюза зависят от способността ни да участваме в конкуренцията. Какви
ресурси имаме в настоящия момент, за да генерираме знания? Имаме няколко първокласни
университета, отделяме по-малък процент от дохода си за научноизследователска и развойна
дейност, отколкото бързоразвиващите се и развитите страни, а в същото време предприятията
ни имат твърде малка роля за научните изследвания.

Трябва да достигнем европейско измерение чрез координиране между европейските
университети и чрез учебни програми, които да водят до високи научни постижения и
сътрудничество.

Graham Watson (ALDE). -    (EN) Г-жо председател, председателите на Съвета и на
Комисията говориха за пакта „Евро плюс“ и за единния пазар. Имам питания по всеки от
тези въпроси.

Съгласни ли са те с председателя на Европейската централна банка, че е необходим доста
по-обхватен Европейски механизъм за стабилност? Ако не са съгласни, дали това е просто
защото истинските професионалисти рядко споделят пред публика онова, което в частен
порядък знаят, че е вярно?

Единственият участник на единния пазар, който спазва правилата стопроцентово, е Норвегия.
Тъй като реалният стрес тест на кризата, пред който ще сме изправени, не е като този на
някоя банка или атомна централа, а на солидарността между държавите-членки на
Европейския съюз, считат ли председателите на Комисията и на Съвета, че имаме добри
шансове за по-голяма солидарност, отколкото в миналото?

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Г-жо председател, една от темите на преговорите в Съвета
на Европейския съюз беше дефиницията на новия механизъм за действие при кризи в
еврозоната. Макар присъствалите правителствени ръководители да се споразумяха за
създаването на европейски облигации с фиксиран лихвен процент, изглежда, че те ще трябва
да проведат допълнителни обсъждания с експерти в своите собствени страни относно
окончателната им форма. Когато словашкият министър-председател, г-жа Радичова, се
завърна от Брюксел, тя установи, че липсва достатъчна подкрепа в националния парламент
за позицията, която беше заела при преговорите в Съвета.

Без правилна и прецизна финализация на механизма за регулиране на несъстоятелността
на неплатежоспособни държави, активиран в рамките на еврозоната, предложеният
постоянен механизъм ще се превърне в постоянен инструмент на европейска задлъжнялост.
По тази причина нито един отговорен национален парламент не може да го приеме в тази
форма. Ето защо бих искал да Ви помоля, г-н председател на Съвета на Европейския съюз,
да обръщате по-голямо внимание на квалифицираните експертни становища в политическите
предложения.

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Г-жо председател, в параграф 5 от доклада
от заседанието се казва, че ще бъдат представени мерки на политиката за коригиране на
вредните и трайни макроикономически неравновесия и за подобряване на
конкурентоспособността, но във въведението се говори за насърчаване на търговията с трети
държави.
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Вносът от трети държави, особено от т. нар. нововъзникващи икономики, е най-значимата
причина за неравновесията в търговията и за неспособността ни да се конкурираме. За
развитите страни ще бъде невъзможно да конкурират вноса на преработени промишлени
стоки от тези държави, без да понижат заплатите до техните равнища.

Точно това е загатнато на стр. 16, в раздела за насърчаване на конкурентоспособността. Там
се казва, че ще се оценяват „тенденциите в областта на възнагражденията и
производителността и на нуждите от корекции в областта на конкурентоспособността“.
Какво би могло да означава това?

Това означава само едно. Възнагражденията трябва да бъдат коригирани надолу, за да
направят стоките конкурентни на тези от нововъзникващите икономики. Докато принципи
като този на свободната търговия са свещени, икономическите интереси на европейските
работници изглежда са нещо, което може да бъде пожертвано.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Г-жо председател, аз не обичам опекунството или да съм задължен
на някого. Ирландците, които са независима порода хора, също не обичат. По тази причина
неотдавнашната спасителна операция на ЕС–МВФ беше много оскърбителна за ирландския
народ. Все пак не споделям мнението, че за това трябва да бъде обвинявана Европа. В голяма
степен това беше резултат от действията на акционерните банки в Ирландия, регулатора и
правителството, а не на ирландския народ. Сега обаче ирландският народ е принуден да
плати цената, а бремето е твърде тежко.

Ето защо настоявам за две неща. Първо, лихвеният процент трябва да бъде намален и бих
искал да благодаря на члена на Комисията Рен и на председателя Барозу за техния отклик
в това отношение. Второ, считам, че държателите на облигации трябва да заплатят своята
част от цената – ако не изцяло, поне в някаква степен. Частните лица не получават
гарантирани безлихвени инвестиции, не трябва да получават такива и държателите на
облигации. Ако бъдат направени тези две неща, може би ще бъдем в състояние да вървим
напред.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Г-жо председател, г-н Ван Ромпьой, г-н Барозу, госпожи и
господа, заключенията на Съвета относно икономическата политика и пакта „Евро плюс“
отварят една истинска европейска „кутия на Пандора“, от която ще възникнат само проблеми,
а европейските граждани ще бъдат принудени да се сблъскат с тях. Да се подлага на съмнение
социалната защита и индексирането на заплатите, обвързването на производителността със
заплатите, намалената покупателна способност и увеличаването на възрастта за пенсиониране
– това са само част от примерите за криза на строгите икономии, която ни очаква. Потресен
съм, че очевидно Съветът не си е извлякъл никакви поуки от кризата.

Разбира се, че се нуждаем от политика, основана на бюджетна отговорност и строгост, и
това никой не го оспорва, но не трябва да настояваме гражданите да поемат цялата тежест,
тъй като на всичко отгоре те са единственият ни шанс за излизане от кризата. Всички вие
забравихте твърде бързо финансовия и банковия сектор, които също трябва да се включат
в тези решителни усилия и преди всичко трябва да действат по-отговорно.

Кога най-накрая ще видим данък върху финансовите операции? В момент, когато 16 милиона
европейци са без работа, когато цените се покачват и спекулативни шокове тресат континента,
Съветът, вместо върху капитала, стоварва бремето на жертвите върху труда и работниците
и това е неприемливо.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Г-жо председател, председателят Ван Ромпьой
определя пакта „Евро плюс“ като нова фаза в бъдещата икономическа координация и това
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действително е изцяло нов период в областта на макроикономическата координация.
Министър-председателят и действащ председател на Съвета на Европейския съюз, Виктор
Орбан, го вижда по сходен начин, описвайки го като стълб на бъдещата европейска
икономическа система. В същото време е жалко, че името на Унгария не беше сред посочените
от председателя Ван Ромпьой, защото, за съжаление, Унгария не участва в пакта „Евро плюс“.
Твърде много унгарски граждани и икономисти не са също така наясно защо унгарското
правителство е взело подобно решение, защото Унгария е малка страна с отворена икономика
и доводът, че това би затруднило данъчната конкуренция, е необоснован, защото става
въпрос само за хармонизация на корпоративната данъчна основа. Срамота е, че Унгария не
участва в този процес.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-жо председател, Европейският съюз е майстор на
отлаганията. Десетилетия наред Кадафи беше третиран като сериозен партньор, десетилетия
наред рисковете на ядрената енергия бяха премълчавани и сега наливаме пари в предпазна
мрежа, която очевидно не работи. Защо хората не разбират, че кризата на еврото не може
да бъде преодоляна с предпазна мрежа? Рейтингът на Гърция най-напред, а сега и на
Португалия беше понижен от агенциите за кредитен рейтинг на САЩ и сега спасителният
пакет облагодетелства само банките и спекулантите, които спекулират за сметка на
банкрутирали държави от еврозоната.

Поради това заявявам, че е време да се сложи край на предпазната мрежа и на плановете за
еврооблигации. Ако банкрутиралите държави останат в еврозоната, това ще бъде началото
на края на еврото. По тази причина по-благоразумно ще бъде да използваме милиардите,
заделени за спасителни пакети от мерки, за да спрем притока на бежанци от Северна Африка
с устойчиви местни проекти или да осигурим реалната си независимост от ядрената енергия.
Това със сигурност ще бъде по-добра инвестиция, отколкото просто да пилеем пари в
„казиното“ на международните рейтингови агенции.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Г-жо председател, онези, които тласкат Португалия към тази
мнима помощ, в действителност не желаят да помогнат, а по-скоро да направят пари, като
ни тласнат към дъното и потопят еврото. Това е така, защото в тази Европа, където
солидарност, сближаване и общностен подход са се превърнали в празни думи, тази мнима
помощ е само за да се плати на банките, които ни вкараха във водовъртежа на дълга, който
понастоящем ни дърпа към дъното, изцяло за сметка на публичните разходи, с неолиберални
мерки като пакта „Евро плюс“, без инвестиции за възстановяване на растежа и заетостта,
еврооблигации, данък върху финансовите трансакции и мерки за справяне с
макроикономическите диспропорции, които съсипват еврото.

В тази Европа, където има банки, които са твърде големи, за да бъдат оставени да фалират,
но се допуска да се разоряват държави и народи, само пълна слепота или лична
заинтересованост обясняват факта, че Комисията и Съветът се отказаха да предприемат
действия срещу данъчните убежища. Възможно ли е да се въведе ред, да се регулира и
осъществява надзор върху финансовата система, докато се допуска правен вакуум, който
способства за недосегаемост на корупцията, данъчните измами и укриването на данъци,
организираната престъпност?

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Г-жо председател, първо, бих искала да насоча
вниманието към неправилната теза в заключенията от заседанието на Съвета – че имаме
икономически растеж и в същото време трябва да правим икономии. Манията за фискална
консолидация в период на криза може да се окаже фатална за нас. Наш безспорен приоритет
трябва да бъдат възстановяването на заетостта и устойчивият икономически растеж.
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Госпожи и господа, гражданите са тези, които поемат основната тежест на кризата. От една
страна, те губят работните си места и са силно засегнати от орязването на бюджетните
разходи и на всичко отгоре идва заплахата, че парите, които са необходими за въвеждане
на еврооблигациите, ще дойдат изключително от техните данъци. Основната роля за
въвеждането на еврооблигациите трябва да поемат участниците от финансовия сектор.

Г-жо председател, г-н председател на Комисията, това, от което в момента се нуждае Съюзът,
е координация на икономическите и социалните политики с оглед насърчаване на заетостта
и излизане от кризата. Имаме нужда и от ясен консенсус относно защитата на еврото, роля
в която трябва да играе и частният сектор.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Г-жо председател, преразглеждането на Договора
доведе до създаването на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). Още веднъж
призовавам всички да се придържат към съответните критерии. В края на краищата
поставянето на друга държава-членка и нейните граждани на огневата линия е безотговорно
в контекста на широко разпространената, продължаваща структурна криза. ЕМС е оправдан
само ако всички държави спазват бюджетните си задължения и са съгласни да прилагат
разходна ефективност.

Кризата в Япония ни показа колко „сигурна“ може да бъде ядрената енергетика. Природата
е сила, по-мощна от това, което човек е в състояние да обуздае. Предвид историята с Чернобил
можем само да се надяваме, че към стрес тестовете ще се подходи с по-голямо внимание,
отколкото към ограниченията, наложени миналата седмица. Време е да се сложи край на
ядрената енергетика. Така че нека накрая се съсредоточим върху енергията от възобновяеми
източници. Например проектът на NorGer за електрически кабел между Германия и Норвегия
по морското дъно би могъл да замени 60 ядрени електроцентрали.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Г-жо председател, приветствам факта, че Европейският
съвет успя да постигне споразумение по определени особено важни за Европа въпроси. Бих
искал да изтъкна въпроса за европейския семестър и неговото значение като едни от
приоритетите. Считам, че трябва да се направи приоритет възвръщането на доверието в
бюджетите на държавите-членки, на социалната справедливост и на фискалната устойчивост,
което ще създаде условия на стабилност и за по-бързо възстановяване на икономиките на
държавите-членки. Много е важно усилията за консолидация да допълнят структурните
реформи, особено при прилагане на приоритетите на Европейския съюз, залегнали в
стратегията „Европа 2020“. На Комисията се пада особено важната роля да наблюдава много
отговорно действията на държавите-членки и да следи за прилагането на конкретни мерки
в съответствие с националните програми за стабилност и конвергенция. Освен това остават
значителни опасения във връзка с отношението на Европейската централна банка, Съвета
и Европейската комисия към положението, в което се намират търговските банки, както и
към чуждите рейтингови агенции.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията. − (FR) Г-жо председател, уважаеми
членове на ЕП, относно оценката на последния Европейски съвет считам, че анализът, който
ви представих, беше достатъчно добре балансиран и обоснован.

Смятам, че е правилно да се признае, че направихме важен напредък относно структурата.
Ако сравним това, с което разполагаме сега, с онова, което не сме имали преди, то несъмнено
е важна стъпка напред. Например беше създаден постоянен механизъм за стабилност, който
дори не беше предвиден в Договора. Освен това този Парламент подкрепи с внушително
мнозинство частична реформа на Договора с оглед създаването на един нов инструмент –
инструмент, който дори не съществуваше преди.
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Ето защо трябва да разсъждаваме трезво при оценката си. Мисля, че е налице съществен
напредък от гледна точка на реакцията ни спрямо кризата, от гледна точка на поуките по
отношение на недостатъците, които сме открили в миналото, било то на равнище
инструменти или на политическо равнище. Но в същото време, както съвсем ясно казах,
това би могло да се окаже недостатъчно. Едно е да разполагаме със структурата,
архитектурата, а съвсем друго – с политиките, които трябва да се провеждат. В действителност
реалният тест все още ни предстои, след като видим какво са в състояние да свършат по
същество правителствата, както и нашите институции. Същността е по-важна от
инструментите.

Същевременно обаче, както съвсем открито, надявам се, ви казах, считам, че когато говорим
за амбициозни цели, Комисията би предпочела да е доста по-напред в някои области. Ние
например подчертахме факта, че относно постоянния механизъм за стабилност бяхме за
по-голяма гъвкавост. За съжаление, не беше възможно да се постигне консенсус на по-високо
равнище относно тази по-амбициозна цел. Казвайки това, смятам, че би било грешка да
отричаме постигнатия напредък.

Говорейки за амбициозни цели, бих искал да подчертая този важен аспект, защото някои
препоръчаха Комисията да внесе други предложения. Практически всичко, което споменахте,
Комисията вече го е предложила. На 9 май 2010 г. Комисията – аз самият и членът на
Комисията Рен – внесохме законодателно предложение, свързано с цялостен общностен
подход към механизма за стабилност.

Например направихме предложение за обединяване на управлението на дълга, което
наричаме солидарна и индивидуална гаранция. То беше отхвърлено от държавите-членки.
Не от Вас, г-н Verhofstadt, но получаването на одобрение от държавите-членки е съществено.
Представихме текста по време на срещата на високо равнище на еврозоната. Той беше
отхвърлен от голямото мнозинство държави-членки. Това са фактите.

Относно конкретния въпрос – правилото за единодушие или мнозинство във връзка с
постоянния механизъм за стабилност, последното го предложих аз самият. В присъствието
на председателя на Европейския съвет и на някои държавни и правителствени ръководители
настоявах да бъде прието правилото за квалифицирано мнозинство. Но то беше отхвърлено.

Следователно винаги може да се настоява, но разпоредбите трябва да са ясни и да знаете
точно към кого да отправите исканията си. Комисията направи амбициозни предложения,
например във връзка със стрес тестовете и именно Европейската комисия и Европейската
централна банка предложиха надеждни и прозрачни тестове за Европейската банка.

Що се отнася до еврооблигациите, струва ми се, че Комисията говори за еврооблигации
поне от 30 години. Това беше отхвърлено от някои държави-членки. Самият аз ги препоръчах
тук – и мога да ви кажа, че ще направя същото и във връзка с финансовата перспектива –
така че можехме сега да разполагаме поне с проект на облигации за финансиране на
инвестиции на равнище европейски проектобюджет. Ще видим към този момент кой ще
бъде тук, за да подкрепи този подход, който е в интерес на европейските инвестиции. И
може би тогава някои от вас ще могат да убедят нас и вашите европейски партии да
подкрепим този доста по-амбициозен подход към финансовата перспектива. Това може да
бъде възможност за нас да работим още по-сплотено. Това е всичко по въпроса за
амбициозните цели на европейско равнище.

(Ръкопляскания)
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Дори относно социалния въпрос, по който искам да говоря пред вас, Комисията положи
големи усилия, за да гарантира, че в стратегията „Европа 2020“ се отделя по-голямо внимание
на социалните аспекти, а също и на образованието. Но това не беше лесно. Някои
правителства заявяваха, че съгласно принципа на субсидиарността не е работа на Европа
или Европейския съюз да предприема преки действия по социалните аспекти и
образованието.

Нека опитаме сега в рамките на стратегията „Европа 2020“ – където въпреки всичко беше
възможно постигане на определен консенсус относно включването например на борбата с
бедността и социалната изолация– да развием тази политика, а така също да стимулираме
инвестициите, особено в образованието и иновациите.

Нека обаче ви кажа в това отношение нещо, което не знаете. Преди известно време – две
години, струва ми се – Комисията предложи да се предвиди програма за спешна хранителна
помощ за някои европейски граждани, защото сега в Европа също има хора, които не си
дояждат. Неотдавна аз и Joseph Daul, председател на групата на Европейската народна
партия (Християндемократи), посетихме хранителна банка тук, в Долен Рейн. В Европа
съществуват проблеми, свързани с бедността. А знаете ли, че две правителства изправиха
Комисията пред Съда на Европейския съюз, защото е задействала механизъм за подпомагане
на най-бедните в Европа? Това е положението.

Нека бъдем пределно ясни. Комисията подкрепя Европа, която си поставя по-амбициозни
цели по отношение на управлението; тя подкрепя справедливия растеж и повече социална
справедливост на европейско равнище. В същото време обаче имаме нужда от участие на
Парламента и държавите-членки. И ние трябва да се борим за това. Затова, по мое мнение,
да се критикува Комисията всъщност е избор на погрешна цел, тъй като поведохме борба
за по-социална, по-справедлива Европа и за по-надеждно управление.

Същевременно нека да сме напълно наясно и по следното. Не считам, че е в полза на Европа
да се говори, че сегашният проблем е проблем на Европа, като че ли отговорността изобщо
не пада върху определени правителства, които допуснаха дългът им да достигне непосилни
равнища или растежът на техните банки да е няколко пъти по-голям от този на брутния
им вътрешен продукт. Правителствата също са отчасти отговорни. Тази отговорност е
съществена. Ето защо сега трябва да намерим решения, основаващи се не само върху
солидарността, но и върху отговорността. В това отношение се гордея например, че Комисията
и аз подкрепихме предложение, насочено към понижаване на лихвените проценти, плащани
от Гърция, а сега правим същото и за Ирландия. Считаме, че това е правилното нещо, което
трябва да се прави, не само за да се избегне налагането на извънредно високи разходи на
нашите съграждани от Гърция и Ирландия, но също така да се гарантира, че дългът е поносим.
Следователно именно в духа на солидарността и отговорността можем да намерим общи
решения, които да ни позволят, надявам се, да избегнем проблема, за който някои от нас
намекнаха и който ме тревожи, а именно проблемът за известно разделение в Европа, в
частност разделение на Север и Юг, на център и периферия. Считам, че Европа, която искаме
да изградим, е Европа на солидарността, не Европа на първа и втора класа, а Европа, с която
всички европейци могат да се отъждествят.

(EN) Що се отнася до данъка върху финансовите операции, аз вече от името на Европейския
съюз защитих на думи и на дело въвеждането на данък върху финансовите сделки в страните
от Г-20. Това беше отхвърлено от огромен брой наши партньори от Г-20.

Въпросът, който обсъждаме сега, е дали на европейско равнище можем – и дали трябва –
да въведем данък върху финансовите сделки. Нека бъдем отново честни. Редица
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държави-членки се противопоставят по принцип. Те няма да са съгласни. Това, което заявих
на последния Европейски съвет, беше, че понастоящем Комисията изготвя оценка на
въздействието на различни варианти за финансовия сектор и скоро ще представи
предложения. Много важно беше, че Комисията отправи това изявление към Европейския
съвет, защото най-малкото в заключенията на Европейския съвет се съдържа ангажимент
да следи за предложенията, които Комисията ще направи, относно данъчно облагане на
финансовите операции. Считам, че от гледна точка на справедливостта е важно финансовият
сектор – а в голяма степен поне някои от нагласите във финансовия сектор бяха в основата
на тази криза – също да допринесе за преодоляването й. Мисля, че това е основополагащо
от гледна точка на справедливостта. Това е моята осъзната позиция, а не се съмнявам – и
позицията на Комисията. Ще направя и предложения по този въпрос.

Същото важи и за общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък
(ОКООКД). Има известна опозиция в средите на Съвета, но Комисията излезе с предложение
и ние ще се борим за него, защото според мен ОКООКД е важна за приключване на
изграждането на единния пазар. Точно този подход ние защитаваме.

От доста дълго време разискваме процеса и инструментите. Вече е време да поставим процеса
и инструментите в служба на същността. Процесът и инструментите са важни, но трябва да
служат на същността и не могат да я заменят. Предизвикателството, на което трябва да
намерим решение, е нашето икономическо възстановяване. Истината е, че за да можем да
инвестираме, имаме нужда от доверие. Доверието зависи от нашата способност за
модернизация, за нововъведения и да бъдем по-устойчиви и по-конкурентоспособни. Нека
не бъркаме причина и следствие. Инвестиции ще бъдат привлечени, ако бързо и решително
осъществим „Европа 2020“ и ако преследваме целите си за Европа, която в духа на
солидарност е устойчива и конкурентоспособна, а също и солидарна с всички
държави-членки, включително Португалия.

(FR) Г-н Schulz, знаете много добре, че като председател на Комисията аз не мога да се
намесвам във вътрешната политика на Португалия. Ако един ден престанете да бъдете
председател на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в
Европейския парламент и помете други задължения, сигурен съм, че Вие ще изпълнявате
тези свои нови задължения напълно независимо и че няма да се намесвате във вътрешните
работи на своята група.

Но същевременно трябва да Ви кажа, че една политическа криза в Португалия не облекчава
нещата, тъй като Португалия вече беше изпаднала в доста трудно положение. Въпреки това
ние, европейските институции, също трябва да уважаваме националната демокрация и
решенията на националните парламенти и се надяваме, че Португалия ще намери най-добрия
път за излизане от положението.

Във всеки случай Комисията е на страната на Португалия, за да й помогне да намери
най-доброто решение в съответствие, разбира се, с поетите от нея задължения и определени
отговорности, които тя има към своите европейски партньори. Според мен именно в духа
на активната солидарност и отговорност ще можем да се справим с кризата.

Наистина днес тук бяха изразени и доста песимистични възгледи. Нещо повече, като избрани
представители на европейците вие отразявате доминиращото чувство в Европа. Макар нашата
загриженост да е съвсем естествена, считам, че трябва да намерим политически кураж и
чувствителност да покажем доверието си в нашия европейски проект, защото не вярвам, че
ще бъдем в състояние да възстановим доверието в Европа, бидейки песимисти. Комисията
е готова да продължи ентусиазирано да работи с вас, с Европейския съвет, със Съвета, с
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всички институции за по-силна, по-устойчива, по-справедлива и по-конкурентоспособна
Европа.

(Ръкопляскания)

Херман ван Ромпьой,    председател на Европейския съвет. – (FR) Г-жо председател,
уважаеми членове на Парламента, радвам се на възможността да говоря пред толкова пълна
зала, най-пълната, откакто станах председател на Съвета,

(Ръкопляскания)

но имам впечатление, че не сте дошли тук просто за да ме слушате.

Преди всичко бих искал да благодаря за всички ваши коментари – както положителни,
така и отрицателни. Бях силно впечатлен, още повече, защото в Европейския съвет сме
длъжни да постигаме единодушие и се опитваме да сме единодушни с всички ваши колеги,
от всички ваши партии, министър-председатели и държавни ръководители. Има социалисти,
християндемократи, консерватори, либерали, всички принадлежащи към вашите
политически семейства, и всеки път ние опитваме и осигуряваме единомислие между тях.

По-рано някой каза, че тук навярно аз съм идеалистът, продавачът на мечти. Не считам, че
това е моята роля, но това, което се опитвам да правя, най-малкото, когато е възможно – и
председателят на Комисията може да потвърди – е да действам по такъв начин, че в повечето
случаи да завършваме със сближаване между предложенията на Комисията и резултатите
от Европейския съвет. Ще посоча примера на работната група, където предложенията на
Комисията бяха на база работната група по икономическото управление и където резултатът
беше много близо до предложението на Комисията. И аз ще опитам, ние ще опитаме с
Парламента да подобрим още повече тези предложения. Моята роля следователно е да търся
консенсус, но такъв, който също се основава, доколкото е възможно, на Общността и според
мен в някои ключови области аз успях да го постигна.

А сега за пакта „Евро плюс“ – познавате краткия документ, който послужи за отправна точка
на нашите разисквания, и заключителния документ за пакта „Евро плюс“ – мнозина от вас,
дори онези, които принадлежат към скептично настроените политически групи, заявиха,
че тяхната страна следва да се присъдени към пакта „Евро плюс“. Вероятно защото в края
на краищата не е толкова лош. Успяхме да постигнем компромис между амбициозните цели,
така че икономиките да останат конкурентоспособни, публичните финанси – устойчиви,
а осъществяването – на национално равнище, защото в повечето случаи решенията, които
трябва да се вземат, са национални.

С ваше позволение, второто ми наблюдение се отнася до методологията. Многото критики
по отношение на Европа са оправдани по същество, но не се съгласуват с Договора. Например
цялостната политика за ядрената енергетика, енергийният микс е под национална
юрисдикция и аз не мога да направя нищо, за да променя това. Дори сигурността и
безопасността на ядрените инсталации в голямата си част са под национална юрисдикция.
Има правомощия на Общността, европейски правомощия и в заключенията на Европейския
съвет ние се опитахме да ги популяризираме, доколкото е възможно. Според мен Комисията
никога не е имала толкова важна роля в областта на ядрената сигурност, каквато получи
след Европейския съвет преди няколко дни. Но все пак трябва да работим в рамките на
Договора.

Имаше изказвания за минималните работни заплати в някои страни, но този въпрос е от
национална компетентност. Имаше изказвания за неравенството, несигурността на работните
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места, несправедливостта и все пак в повечето случаи тези мерки са част от една национална
рамка. Бих искал да добавя обаче, че редица мерки, които трябва да бъдат взети относно
конкурентоспособността и публичните финанси, са мерки, които националните правителства
би трябвало да са взели дори без европейски натиск. Европа упражнява допълнителен
натиск, защото поне 17 държави използват единната валута на Общността, която се нуждае
от защита. В повечето държави обаче необходимите мерки трябва да бъдат предприети
заради собствените интереси на държавата, заради нейните граждани, за защита на
собственото й бъдеще. И Европа упражнява в това отношение допълнителен натиск.

Ето защо нека не бъдем равнодушни към всякакви неоснователни обвинения срещу
Европейския съюз. Дали нашите управленски мерки са твърди слаби? Е, добре, Съветът ще
работи с Европейския парламент за подобряване на икономическото управление и, както
и в други случаи, аз съм убеден, че ще бъде намерен компромис. Вероятно има някой
управител на централна банка на някоя от 17-те държави, който има множество критични
бележки във връзка с икономическото управление, но аз мога да цитирам други управители
или директори на банки на държави, съседни на Нидерландия, които са на изцяло
противоположно мнение. Ако е необходимо, мога да ви дам имената и цитатите – така се
работи най-лесно.

Що се отнася до настоящата криза, уважаеми членове на Парламента, има бъдеще и има
инструменти, по които се вземат важни решения, но, разбира се, има и минало. Както вече
казах, с миналото трябва да се справим. Дори с най-добрите инструменти, които можем да
разработим – механизма за предоставяне на помощ, механизма за стабилност, промяна на
Договора, икономическото управление, пакта – ние няма да решим проблемите на държавите,
които изпитват затруднения, няма да решим проблемите на банките, които все още са под
натиск. Така че има бъдеще, има и минало.

Що се отнася до миналото, в някои държави-членки и на европейско равнище липсваше
политика. В това отношение трябва да бъдем самокритични. Но трябва да гарантираме и
ще гарантираме, а и вече сме предприели необходимите мерки, че в бъдеще тази криза няма
да се повтори. Междувременно, както вече казах, трябва да се справим с наследството от
миналото както по отношение на определени държави, които са ви известни и са включени
в програмата – като Гърция и Ирландия – така и спрямо други държави, за които
предприемаме мерки да предотвратим включването им в програмата. Можехме ли да вземем
тези мерки преди година? Не! Имаше ли грешки в миналото? Ние блокирахме Пакта за
стабилност и растеж преди седем или осем години. Ако не бяхме го направили, щяхме да
имаме по-ефективни инструменти и можехме да предотвратим много кризи.

Що се отнася до икономическия растеж, уважаеми членове на Парламента, през 2010 г.
той е средно 2 %, колкото е бил средно за десетилетието между 1999 г. и 2008 г. Имахме
растеж през 2010 г. и през 2011 г. той достига средно 2 %. Дали трябваше да направим
повече? Разбира се, че трябваше. Единствен инструмент ли са публичните инвестиции?
Съвсем не! Вътрешният пазар, единният пазар е извънредно важен. Той трябва да се
задълбочи. Внесени са предложения на Комисията, които след няколко седмици отново
ще бъдат разисквани, през юни – на Европейския съвет, и през есента отново ще се върнем
на темата.

Накрая, относно Либия към нас могат да бъдат отправени много критики. Обаче без Европа,
без европейското лидерство в Либия можеше да настъпи кървава баня. Без Европа щеше да
има масови убийства. Някои от вас бяха твърде критични към Европейския съюз. Все пак
ние се намесихме навреме! И без Европа на глобално равнище, на равнище Обединени нации
нямаше да бъде направено нищо. След всички отправени критики считам, че имаме право
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да чуем тази истина. Имахме ли в миналото погрешни разбирания? Възприехме ли
правилните политики? Не! Поправихме ли грешките си? Да! И Европейският съюз заслужава
уважение, задето ги поправи.

(Ръкопляскания)

Бих искал накрая да кажа нещо на родния си език.

(NL) Току-що чух г-н Eppink да казва, че се чувствал разочарован. Аз също съм разочарован
от толкова много интелектуална недобросъвестност. Няма да се задълбочавам повече, но
да застане там г-н Eppink и да размахва една снимка, знаейки много добре, че бях там в
качеството си на официално лице и че това не е личното ми убеждение! Трябва да кажа, че
съм много разочарован от него.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Г-н председател, в края на настоящото разискване бих искал
да споделя едно лично наблюдение. Говоря не толкова от свое собствено име, колкото от
името на много мои колеги, които бяха тук през цялото време и следиха разискването. За
времето, през което съм в Европейския парламент, рядко съм чувствал толкова лошо
отношение, както днес във взаимодействието между Вас и г-н Барозу. Искам да съм пределно
ясен. Г-н Барозу, Вие ни казахте: „Инициативите, за които съм отворен и са подкрепени от
огромното мнозинство в Парламента, пропадат, защото държавите-членки ги отхвърлят“.
Позволете ми един съвет: поставете своите инициативи на масата под формата на
законопроект. По този начин ще получите мнозинство в Парламента и Съветът няма повече
да може да се спотайва.

(Ръкопляскания)

Искам да Ви помоля да престанете да се оправдавате със Съвета.

На Вас, г-н Ван Ромпьой, бих искал да кажа следното. Казвате ни, че в Съвета сте успели да
постигнете компромис между социалисти, либерали, консерватори и християндемократи.
Съветът се състои от министри и министър-председатели на суверенни държави. Тук ставаме
свидетели как председател на Съвета се опитва да насочи Договора от Лисабон в обратна
посока. Резултатът от Договора от Лисабон е, че Съветът на държавните и правителствените
ръководители получава все повече и повече власт за себе си и в същото време заявява: „нашите
решения се вземат с единодушие“. Не това беше целта на Договора от Лисабон. Лисабон
изискваше вземането на решения с мнозинство да стане норма в ЕС. Вие тълкувате погрешно
Договора от Лисабон.

(Ръкопляскания)

Ето защо е крайно време Европейският парламент да вземе нещата в свои ръце и да защити
общностния подход.

(Ръкопляскания)

Председател. −   Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

Ivo Belet (PPE),    в писмена форма. – (NL) През последните седмици ЕС отбеляза гигантски
напредък по отношение на икономическата интеграция. С пакта „Евро плюс“ встъпваме по
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пътя на засилване на сътрудничеството, който освен това държи сметка за традициите на
социалните консултации, каквито съществуват в държавите-членки. Естествено, че работата
в тази насока не трябва да спира. Сега трябва да подготвим в движение фаза 3 и да проправим
пътя за европейските инвестиционни проекти, които освен това ще ни позволят да превърнем
стратегията „Европа 2020“ в реалност.

Председателят на Комисията Барозу обеща да постави на разискване предложение за
въвеждане на данък върху финансовите сделки. Трябва да обуздаем тези фондове, за да
направим жизнено необходими трансграничните инвестиции, в частност в енергийната
инфраструктура, с подкрепата на европейските облигации за финансиране на проекти и за
финансиране на публично-частното партньорство. Това е единственият начин да убедим
гражданите, че Европа повече от всякога е тяхната гаранция за бъдещо благоденствие.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Последното заседание на Европейския
съвет, състояло се на 24 и 25 март, се съсредоточи върху главните икономически и
дипломатически предизвикателства, пред които понастоящем е изправен Европейският
съюз – проблемите на Либия и Япония. Въпреки някои признаци за икономическо
възстановяване положението остава трудно и краят на икономическата криза все още
изглежда далеч в бъдещето. Това може да се види в случая с Португалия, която за съжаление
изглежда ще се присъедини към Ирландия и Гърция в искането за икономическа и финансова
помощ. Ето защо е важно да се предприемат необходимите икономически и финансови
мерки за справяне с кризата, за да се предотврати повтарянето на случаи на задлъжнялост
като в Гърция, Ирландия и Португалия, за засилване на икономическото управление и за
създаването на работни места. Одобрен е пакет от шест мерки, които според мен са
благоприятни и които пораждат амбициозни очаквания, като създаването на Европейския
механизъм за стабилност, пакта „Евро плюс“ и т.н. Надявам се, че те ще бъдат приведени в
действие възможно най-скоро, така че да доведат до резултатите, които са така необходими
и на които се надяваме.

George Sabin Cutaş (S&D),    в писмена форма. – (RO) Пактът „Евро плюс“ и Европейският
механизъм за стабилност ще осигурят на държавите-членки финансовата помощ, от която
се нуждаят, в замяна на по-тясна координация на техните икономически политики. И двете
предложения следователно предоставят комплект конструктивни мерки, особено предвид
предложението за координиране на данъчните политики, което е една от най-важните
реформи в съюз на държави, стремящи се към обща валута. Освен това Европейският
механизъм за стабилност, благодарение на своя фонд за интервениране в размер на
500 милиарда евро, функционира като Европейски валутен фонд, който има право да
получава заеми и да закупува облигации направо от държавите, като в същото време парира
финансовите спекулации.

Но определени предложения в пакта са неприложими. Рестриктивната финансова политика
и създаването на извънредно гъвкав пазар на труда ще забавят икономическия растеж, ще
запазят безработицата на високо равнище и ще създадат нестабилност на трудовия пазар.
Считам, че постепенната финансова консолидация и запазването на европейския социален
модел са необходими за създаване на предпоставки за здрав икономически растеж.

Diane Dodds (NI),    в писмена форма.  –  (EN) Много се изговори в тази зала за ефекта от
спасителния пакет от мерки за Република Ирландия. Но трябва да се признае, че кризата
се отрази негативно върху моите избиратели в Северна Ирландия, които имат обща сухоземна
граница с Република Ирландия. Трансграничното движение на финанси, услуги и хора,
търсещи работа, е огромно. Банкови институции от Република Ирландия имат значителни
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вложения в Северна Ирландия. Поради това ликвидните проблеми на тези банки се отразяват
пряко върху предприятията в Северна Ирландия, особено върху малките и средните
предприятия (МСП) от гледна точка на достъпа им до финансиране. В период, когато МСП
се борят да оцелеят в един вече ужасен икономически климат, това само спомага за
задълбочаване на трудната ситуация. Понастоящем 30 % от всичко произведено в Северна
Ирландия отива направо на пазара в Република Ирландия. Следователно слабият пазар в
Републиката има преки и сериозни последици върху бизнеса и заетостта на избирателите
в моя район. В светлината на тази сериозна ситуация аз призовавам председателя Барозу да
признае това и да използва работната група за намиране на начини за подобряване на
положението, в което се намираме сега.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) На последното си заседание
Европейският съвет прие множество решения, които, ако бъдат осъществени, ще
представляват една необичайна, яростна и опасна атака срещу работниците и народите на
Европа, предвид същината на преименувания пакт „Евро плюс“. Със сигурност той е бил
преименуван, за да прикрие истинските си автори – Германия и Франция – при условие че
предишното му название – „пакт за конкурентоспособност“, незабавно би ги разкрил. Заедно
с т. нар „икономическо управление“ това е атака срещу държавите-членки, които са в
най-уязвима позиция от икономическа и социална гледна точка и в действителност би
представлявало осъждане на тези държави на икономическа зависимост и изостаналост.

Двата инструмента са свързани с обявеното изменение – по опростената процедура и без
провеждане на каквито и да е референдуми – на Договора от Лисабон, с цел въвеждането
на т.нар. „условност“, асоциирана с Европейския механизъм за стабилност. Според
заключенията на Съвета процесът е „строго обвързан с условия по отношение на
икономическата политика в рамките на програма за макроикономическа адаптация“ –
процес, който ще се развива и осъществява съвместно от Европейската комисия, Европейската
централна банка и Международния валутен фонд.

По същество ние преживяваме процес на концентрация на политическата и икономическата
власт, не само в ръцете на ръководните сили в служба на едрия бизнес и финанси, но също
и в ръцете на самите институции на международния капитал.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    в писмена форма. – (HU) Важно е, че в един труден, критичен
период в живота на цяла Европа ние даваме заедно оценка на целите пред нас и на
положителните промени по пътя за постигането им. Настоящото унгарско председателство
отбеляза за втори път успех в областите на икономическото управление, механизма за
стабилност и европейския семестър. В серия от разговори, състояли се в контекста на
последното му заседание в края на март, Европейският съвет постигна съгласие и за частично
изменение на Договора за функциониране на Европейския съюз, целта на което е засилване
на стабилността на еврозоната и еврото. На заседанието на Съвета унгарското председателство
гласува в полза на една разумна, отговорна икономическа политика, която може да се спазва
и, като изключим институционализацията на европейския семестър, подсилва също
механизма за стабилност. Трябва да се подчертае обаче, че елементите на икономическото
управление по никакъв начин не бива да смесват с пакта „Евро плюс“, който в сегашното
си състояние е междуправителствено споразумение. Възможно е пактът да е добър, но
единният вътрешен пазар не може да се регулира с извъндоговорни междуправителствени
споразумения. Поради един неясен пункт в пакта относно данъчната хармонизация Унгария
понастоящем не желае да прилага споразумението в неговата цялост, защото сме
заинтересовани да повишаваме своите конкурентни предимства и оттам в дългосрочен
план – създаването на работни места и икономически растеж.
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Sandra Kalniete (PPE)  , в писмена форма. – (LV) Изпитвам сериозно задоволство от факта,
че 23 държави-членки на ЕС успяха да се споразумеят за пакет от мерки за съхраняване на
финансовата стабилност и за насърчаване на растежа – пакта „Евро плюс“. Важно е също и
постигнатото споразумение за структурна реформа и фискална консолидация, както и
окончателната резолюция относно измененията на Договора от Лисабон за създаването на
Европейския механизъм за стабилност. Всички държави трябва да осъществят мерки за
финансова консолидация и мерки за предотвратяване на макроикономическо неравновесие.
Трябва да се проведат също и структурни реформи за насърчаване на заетостта и социалното
приобщаване. Те следва да съответстват на специфичните условия във всяка държава.
Участието на 23 европейски държави в този пакт ни дава надеждата, че тези мерки ще
поощрят икономическия растеж. Това е крачка в правилната посока и разумна реакция на
икономическите предизвикателства. Този пакт подхожда великолепно на работата на
Парламента и Комисията за подобряване на единния пазар и на трите доклада, които
гласуваме в Парламента тази седмица. Трябва да вземем дори още по-дръзки решения.
Правителствата на държавите-членки не трябва да се хващат за претекста на изборния цикъл,
за да отлагат вземането на важни, но непопулярни решения.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    в писмена форма. – (ET) Европейският съвет, състоял
се на 24–25 март, взе редица решения, които считам за важни и които не може повече да
се отлагат. Най-важното според мен решение във връзка с европейската икономическа
политика е пактът „Евро плюс“, който осигурява общ дневен ред и общи цели. Четирите
главни цели са: насърчаване на конкурентоспособността, насърчаване на заетостта,
повишаване на устойчивостта на финансирането на публичния сектор и възстановяване на
финансовата стабилност. В резултат на този пакт към еврозоната се присъединиха редица
държави-членки, например Латвия, Литва, Полша, Дания, Румъния и България. Считам, че
понастоящем е извънредно важно да се постигне споразумение, включващо прилагането
на еднакви правила, както и на общи механизми за постигане на желаните цели. Аз специално
бих искала да изразя признателност на онези държави-членки, които не членуват в
еврозоната, но които все пак се присъединиха към този пакт. Остава да се надяваме, че
прилагането на общи правила ще се съпровожда с хармонизация на националните нагласи
и това в частност е свързано с устойчивостта на финансирането на публичния сектор с оглед
да се предотврати възникването в бъдеще на ситуациите, които потопиха Гърция и Ирландия.
Същевременно не можем просто да останем с тези решения, тъй като те ще доведат само до
краткосрочни резултати. Необходимо е да се разработят решения за осъществяване на
бъдещи инвестиции, независимо дали чрез еврооблигации или с други решения. Благодаря
ви.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Последната среща на високо
равнище на Европейския съвет бележи началото на нова фаза – на по-голяма икономическа
координация и сближаване в ЕС и еврозоната. Пактът „Евро плюс“, приет от държавните и
правителствени ръководители, който включва държавите от еврозоната и България, Дания,
Литва, Латвия, Полша и Румъния, ни предоставя реален шанс да постигнем целите, заложени
в него, или с други думи да подкрепим конкурентоспособността, заетостта, стабилността
на публичните финанси и финансовата стабилност изобщо. Струва си да се изтъкне фактът,
че пактът не посочва конкретни политически или икономически мерки за постигане на
тези цели, което означава, че държавите-членки могат да изберат подходящите за тях мерки.
Без съмнение успехът или провалът на пакта ще зависи от искреното участие на
държавите-членки и от това колко ефективно ще се следи техният напредък. Що се отнася
до икономическата координация, ЕС не може повече да си позволи провал, подобен на този
с Пакта за стабилност и растеж. На срещата на високо равнище беше постигнато съгласие
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за включване в Договора на разпоредба за създаване на постоянен Европейски механизъм
за стабилност, финансиран с общото съгласие на държавите-членки, в случай че е необходимо
да се гарантира стабилността на еврозоната като цяло. Това е много важно решение, особено
в светлината на проблемите, с които се сблъскаха държавите от еврозоната напоследък.
Постоянният механизъм, фиксиран в Договора, ще действа като твърда гаранция в случай
на подобни проблеми в бъдеще, като по този начин се понижава рискът от спекулативни
атаки срещу европейската валута. Приветствам също факта, че механизмът е отворен за
държави-членки извън еврозоната.

Rafał Trzaskowski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Ще бъдем в състояние да се справим
ефективно с кризата само ако работим заедно, като избягваме всякакво разделение на страни,
принадлежащи към еврозоната, и такива, които са извън нея. Трудно е да си представим
изграждането на по-конкурентоспособен ЕС без участието на такива страни като
Обединеното кралство, Швеция или Полша, така че приветствам новината за одобряване
на пакта „Евро плюс“. Като начало впечатлението ни е, че еврозоната планира не само да се
самореформира, но и да внесе за разглеждане реформи извън структурите на ЕС, което
предизвика известна загриженост у някои членове на ЕП. Тези опасения успешно бяха
разсеяни и Парламентът зае безкомпромисна позиция. Можем да съжаляваме единствено,
че държавите-членки не го одобриха в неговата цялост, особено що се отнася до Европейския
механизъм за стабилност, който по наше мнение трябва да бъде отворен за държавите извън
еврозоната от самото начало.

4. Време за гласуване

Председател. −   Следващата точка е гласуването.

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

4.1. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
Полша – Podkarpackie – Производство на машини (A7-0059/2011, Barbara Matera)
(гласуване)

4.2. Миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната
политика на ЕС (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (гласуване)

4.3. Роля на жените в селското стопанство и селските райони (A7-0016/2011,
Elisabeth Jeggle) (гласуване)

4.4. Ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането
от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки
(A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (гласуване)

4.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
Чешка република – UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (гласуване)

4.6. Контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба (A7-0028/2011,
Jörg Leichtfried) (гласуване)

– Преди окончателното гласуване:
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Jörg Leichtfried,    докладчик. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, резултатът от
гласуването е спорен, но вече сме много близо до позицията на Съвета и, със съгласието на
докладчиците в сянка, искам отлагане на окончателното гласуване, защото е много вероятно
да успеем да постигнем пълно съгласие със Съвета.

(Окончателното гласуване се отлага)

4.7. Официално подкрепяните експортни кредити (A7-0364/2010, Yannick Jadot)
(гласуване)

– Преди гласуването на изменение 10:

Helmut Scholz,    от името на групата GUE/NGL. –  (EN) Г-н председател, искам да
обявя, че Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена
левица желае да оттегли поименното гласуване по двете части на изменение 10.

– Преди окончателното гласуване:

Yannick Jadot,    докладчик. – (FR) Г-н председател, както и в предишното гласуване, с
докладчиците в сянка решихме да не поставяме законодателната резолюция на гласуване
в залата, за да продължим преговорите със Съвета с надеждата, че ще вземат под внимание
вота на Парламента днес.

(Окончателното гласуване се отлага)

4.8. Нова политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени (A7-0065/2011,
Eva-Britt Svensson) (гласуване)

Председател. −   Гласуването приключи.

5. Обяснение на вот

Устни обяснения на вот

Доклад: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Г-н председател, последните вътрешни напрежения и вълнения
в Тунис, Египет, Либия и други арабски държави доведоха до огромни миграционни потоци,
заедно със свързаните с тях предизвикателства за Европа. Очевидно ние трябва да бъдем
готови да се справим с тези положения и потоците от хора. Трябва да намерим начин да
направим това заедно, като гарантираме, чрез взаимна солидарност, че отговаряме на
предизвикателствата, които възникват, когато общата ни система е под натиск от външния
свят.

Ето защо аз съм доволен, че Парламентът днес прие политика за справяне с миграционните
потоци, свързани с нестабилността. Особено съм доволен, че резолюцията на Парламента
обръща специално внимание на засилването на ролята на агенцията за граничен контрол
Фронтекс. Това е нещо, за което ние от Датската либерална партия се борихме много дълго
време. По време на настоящата криза в Северна Африка Фронтекс доказа, че е особено важен
инструмент за справяне с миграционните потоци в региона. Сега всичко, от което се нуждаем,
е Фронтекс да бъде в състояние да действа по-бързо, когато това е от най-голямо значение.
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Pino Arlacchi (S&D). -    (EN) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада, тъй като
той представлява първата стъпка към политика на ЕС относно миграционните потоци,
свързани с нестабилността. В това отношение, е важно Парламентът да говори открито
срещу истеричната визия на задаващото се нашествие от идващи от юг мигранти и лица,
търсещи убежище.

Ние няма да бъдем залети от милиони хора, които бягат от политически лишения и тирании.
Много хора се страхуват, че лицата, търсещи убежище, пристигат много на брой и напрягат
изкривените ни социални системи. Това искане има качествата да получи гласове и да
изгради подкрепа за строга имиграционна политика, но не е подкрепено от фактите. Общият
брой хора, които искат убежище в Запада, е спаднал с повече от 40 % през последното
десетилетие според последните данни, представени от ООН.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз също гласувах в
подкрепа на доклада на г-н Provera, тъй като считам, че той предлага практична,
утвърдителна стъпка напред към целта за солидарност, която освен това е предвидена в
член 80 относно солидарността между Европейския съюз и държавите-членки. Също така
докладът обръща ясно и изрично внимание на тези, които се намират в огромно затруднение,
по-конкретно като Северна Африка в момента.

От първостепенно значение са зачитането на правата на човека, международното
сътрудничество и двустранните отношения, както и регионалните организации като
Арабската лига и Африканския съюз, които могат да предоставят добавена стойност в
стабилен и продължителен мирен процес. Надяваме се, че стъпките напред също ще бъдат
характеризирани с действия в сходни области, които насърчават в икономическо отношение
субектите, на които трябва да се оказва подкрепа и помощ за устойчив и продължителен
растеж.

Mitro Repo (S&D). -    (FI) Г-н председател, бих искал да кажа, че миграционните потоци,
свързани с нестабилността, са действително предизвикателство за Европейския съюз. Става
въпрос за индивидуалната съдба на хора, при които всяка лична история е различна. Те се
местят от отчаяние, но това, което обединява всички, е надеждата за нещо по-добро.

Европа трябва да покаже съпричастност и готовност да помогне. Европейската интеграция
е успешен общ проект, чрез който ние създадохме просперитет, стабилност и сигурност –
един вид люлка на благоденствието. Ще бъде трудно и скъпо да отговорим на тази
имиграционна вълна, след като започне да чука на вратите на Европа.

Примерът с остров Лампедуза показва как въпроси за сигурността в областта на външната
политика могат много бързо да се превърнат във вътрешна политика и това е така, защото
само сътрудничество за развитие вече не е достатъчно. Европа се нуждае от изчерпателен
план за превенция, който обхваща аспекти на сигурността, регионалното сътрудничество,
търговската политика, изменението на климата, защитата на правата на човека и развитието
на демокрацията. Това трябва да направим.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, в европейското разискване
относно миграционните потоци често се чува: „Какви проблеми може да има държава с
население от почти 60 милиона души като Италия, ако настани няколко десетки хиляди
имигранти?“.

Този въпрос не взема под внимание два факта, често поради скрити мотиви. Първо, много
от тези имигранти искат да достигнат до други държави на ЕС. Второ, през последните две
години по-малко от 4 000 души са пристигнали по бреговете на Италия благодарение на
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двустранните споразумения с Либия и Тунис. През изминалите няколко месеца вследствие
на политическата криза са пристигнали 22 000 души.

Точно сега Италия е тенджера под налягане. От една страна, потокът от мигранти от Северна
Африка, особено икономически мигранти от Тунис, няма да спре. От друга страна, Франция
отхвърля имигрантите от Вентимиля, тъй като те не притежават разрешения за пребиваване.

Ако европейската солидарност наистина съществува, сега е времето да я покажем, като
работим заедно на равнище на ЕС, за да решим как ще се справим с тези потоци при
настоящото извънредно положение и в дългосрочен план, както и кои инструменти да
използваме при справянето с пристигащите в Европа хора и какви мерки да приемем в
страните на произход. Този текст е първа стъпка в тази посока и поради тази причина аз
гласувам в негова подкрепа.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Г-н председател, по процедурен въпрос: ние се намираме в
зала, която е предназначена за обсъждания и очевидно всички ние трябва да се уважаваме
взаимно. Когато има двама председатели на група, които провеждат личен разговор, докато
другите се изказват, какво послание се изпраща по този начин до техните колеги?

Председател.   − Г-н Daul и г-н Schulz, бях попитан, дали вие можете да дадете пример на
Парламента.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, мярката, която
подложихме на гласуване днес, е в помощ на изясняване на явлението, свързано с
миграционните потоци, и хвали работата на Фронтекс. Аз считам, че това следва да се
разглежда положително и следователно такъв следва да бъде резултатът от гласуването.

Считам обаче, че тази позиция следва да бъде придружена от еднаква яснота от страна на
държавите-членки, тъй като това предизвикателство засяга не само европейските институции,
но също така политиката в държавите-членки.

Трябва да кажа обаче, че досега не всички държави-членки прилагаха и практикуваха такава
яснота, като се започне с политиката на италианското правителство, която се справи с
положението на остров Лампедуза по най-неприемливия и съмнителен начин. Хиляди
мигранти там са били предимно оставени на произвола, като същевременно човешката
солидарност, без оглед на правната солидарност, би довела до незабавна грижа и, разбира
се, до по-голямо уважение от показаното, независимо от факта, че тогава правният проблем
ще трябва да се реши, както направихме ние в Парламента.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, макар да е вярно,
че много миграционни потоци са свързани с нестабилността, ние с голяма неохота използваме
този грешен термин, тъй като нестабилността в действителност означава война, геноцид,
неконтролирано насилие, революции и нещастие, на които са осъдени хората, докато
Европейският съюз запазва мълчание. Налице е също така желанието за свобода.
Резолюцията, която подложихме на гласуване, призовава за политика на Съюза за Изтока
и за най-подходящи инструменти, които да разглеждат различните фактори, причиняващи
тази нестабилност.

Чудя се какво доверие може да има във външната политика, като се има предвид, че събитията
в Либия и Северна Африка показаха пълна липса на външна политика на ЕС. Всяко от
правителствата на държавите-членки действа от собствено име, предлагайки жалък спектакъл
на света и на хората, на които следва да помагаме. Единствената политика на приемане на
бежанци, която Съюзът може да предложи, няма достатъчно изисквания. На остров
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Лампедуза и Италия не им бяха дадени никакви отговори. Ето защо ние определено гласуваме
в подкрепа на тази мярка, но настоятелно призоваваме Съюза най-накрая да изработи
достойна външна политика.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Г-н председател, аз гласувах „въздържал се“ относно
доклада Provera, най-вече защото считам, че до голяма степен в него липсва яснота. В доклада
са посочени и предложени всякакви неща, дори някои чувствителни идеи, което е
необичайно в този Парламент. И все пак, за голямо съжаление, това е основно доклад, който
предлага пълна политическа коректност, която никъде – на нито едно място, в нито един
параграф или една клауза – не дръзва да оспори новата масова имиграция на вече
свръхнаселения континент Европа, тъй като това се отнася предимно до държавите, които
образуваха това, което беше познато като Западна Европа, но също така е основен въпрос.

Моята собствена страна Фландрия е най-гъсто населената държава в целия Европейски
съюз. Преобладаващото мнозинство от фламандците не искат никаква нова имиграция и
определено не от държави с култура и религии, които се застъпват за ценности, които са
изцяло в разрез с нашите собствени. Крайно време е Европейският парламент да чуе поне
веднъж европейските си граждани.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -    (EN) Г-н председател, аз съм съгласна, че ние следва
да предприемем мерки в краткосрочен план, за да се справим с хуманитарната криза в
Средиземно море, като гарантираме достойнството на засегнатите хора чрез използването
на инструменти като Фронтекс. Ние също така се нуждаем от дългосрочна визия, за да
решим проблемите, свързани с миграционните потоци, и да подпомогнем създаването на
работни места в страните на произход на тези хора.

Един от ключовите инструменти на Европейския съюз е търговската политика. Сега е времето
да подобрим отвореността на пазарите си, като започнем с държави като Египет и Тунис.
Ние също така трябва да установим диалог с оглед на засилване на регионалните търговски
отношения.

Разполагаме с примера на Турция и успеха й както по отношение на нейния митнически
съюз, така и на ефикасното изпълнение на необходимите демократични реформи. Ние
трябва вече да имаме смелостта да говорим за митническите съюзи и споразуменията за
свободна търговия с държавите от Средиземно море, които се движат към демокрацията и
реформите.

Бих искала да завърша, като призова Съвета да приеме без допълнително закъснение
Регионалната конвенция в областта на пан-евро-средиземноморските преференциални
правила за произход.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Г-н председател, предпоставката за този доклад не е
правилна. Идеята, че емиграцията е резултат от бедност и отчаяние, въпреки че е на пръв
поглед приемлива, това се оказва привидно. Ние знаем, че в исторически план емиграцията
най-често е в резултат на увеличаване на богатството и на стремежите. Съвсем неотдавна
станахме свидетели, че големите миграционни потоци от Тунис навлязоха след
възстановяването на демокрацията и края на диктаторския режим.

Действителната причина, която изселва хората и ги кара да изминават хиляди мили в
преследване на по-добър живот, е възможността. Действителността е, че в Европейския
съюз ние създадохме положение на дългосрочна структурна безработица и все още трябва
да внасяме работна сила. В държавата ни, Обединеното кралство, има повече от 4 милиона
души, които са безработни или получават обезщетение за неработоспособност, и всеки
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месец ние продължаваме да приемаме хора от целия свят, за да вършат работа, която не се
извършва от хора, родени в Обединеното кралство. Ние сме хванали милиони в капана на
нищетата от зависимостта. Ние ги поставихме в положение, в което работата вече не е част
от техния умствен кръгозор. Ако искаме да спасим хората от това окаяно положение,
отговорът не е във външната политика, а в реформата на социалната система, за да
възстановим достойнството и независимостта на гражданите ни.

Syed Kamall (ECR). -    (EN) Г-н председател, един от често пропусканите факти във всяко
разискване относно миграцията е, че доста често е много трудно за тези, които мигрират от
една държава в друга, и те го правят при най-трудни обстоятелства. Помислете си какво
трябва да е да оставиш след себе си своето семейство, селото си, града си, всички социални
връзки, приятелите си, без да знаеш може би дали ще ги видиш отново и кога ще ги видиш
отново. Какво кара хората да напускат тези страни и да търсят възможности, както
предишният оратор каза, на запад? Всъщност доста често това е така, тъй като те бягат от
условия и правителства, които вече не са в състояние да им вдъхват доверие.

Ние можем да помогнем по някакъв начин. Нека да погледнем някои от политиките, с които
разполагаме: политиката ни в областта на рибарството, която насърчава големи риболовни
кораби да ограбват моретата на бедните африкански нации, като оставят техните местни
рибари в отчаяние и без работа. Какво правят те тогава? Те се опитват да мигрират. Ние
разполагаме с политика за помощ, която държи корумпираните правителства на власт, като
по този начин превръща в по-малко приятно за хората да останат в държавите си. Това кара
хората да се стремят да отидат в чужбина и те идват тук.

Ние трябва да проумеем това. Трябва да разберем, че е трудно за хората да напускат
собствените си държави. Следва да се уверим, че политиките ни помагат на хората да останат
в собствените си страни.

Доклад: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Г-н председател, за групата на Алианса на либералите и
демократите за Европа е изключително важно да се осигурят същите права и възможности
не само за жените, но и за мъжете от селските райони, каквито ползват хората в градовете.
Ако желаем запазването на по-силен европейски селскостопански сектор, който е в състояние
да снабдява висококачествени храни на цялата територия на Европа, трябва да гарантираме,
че той е привлекателен както за работниците, така и за семействата. За да бъде това
изпълнимо, трябва да предоставим възможност на селските райони за растеж, иновации,
работни места и развитие. Не е необходимо да налагаме квоти и неестествено разпределение
по полова принадлежност върху сектора. Затова е хубаво, че днес Парламентът прие доклад
за ролята на жените в селското стопанство и селските райони, като по този начин изпраща
много ясен сигнал, че жените имат важна роля в това отношение.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, жените винаги са имали
важна роля в селскостопанския сектор и селските райони. Всъщност жените съставляват
42 % от работната сила от общо около 27 милиона работници.

Въпреки този висок процент жените не са добре представени в секторните организации и
се сблъскват с дискриминация в процеса на вземане на решения. Има много райони, в които
положението на жените може да бъде подобрено, включително гарантирането на адекватно
социално осигуряване.
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Затова действията на европейските институции следва да балансират това неравенство, може
би чрез мониторинг на сектора чрез обсерватория за женско предприемачество в областта
на селското стопанство, каквато вече функционира в Калабрия и други региони в Италия.

Гласуваният днес доклад – който аз подкрепих – хвърля задълбочен поглед върху проблема
относно масовото изселване от селските райони. Запазването на стабилни нива на заетост
се нуждае от подкрепата на политики и стратегии, предназначени за изграждане на
инфраструктура и създаване на услуги, подходящи за изискванията на съвременния начин
на живот, които могат да се прилагат в селските райони.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Г-н председател, живот и трудът в селските райони коренно се
промениха чрез трансформацията на обществото, промените в социалната структура и
драматичните демографски промени.

Ако нашата цел е да задължим жените от всички поколения в селските райони или да ги
насърчим да изберат селския начин на живот, техните потребности и условия трябва да
бъдат взети дълбоко под внимание в рамките на политиката за развитие. Трябва да се има
предвид, че през последните години реалностите за жените в селските райони са променени
и са силно диференцирани. Самите жени са инициирали и формирали тази промяна, както
като отделни личности, така и като феминистки групи.

Считам, че нашият докладчик г-жа Jeggle правилно е подчертала този факт, затова мисля,
че докладът е изключително важен. В крайна сметка, ако искаме да развиваме селските
райони, не може само да се съсредоточим върху изграждането на инфраструктура и
създаването на среда за туризма, а е необходимо и да се гарантира, че семействата ще се
заселят там отново, което в еднаква степен включва и жените, и мъжете.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Г-н председател, подкрепих доклада Jeggle, не на
последно място защото той препоръчва осигуряване на подходящо финансиране за
селскостопанска политика на Европейския съюз. Тенденцията към икономии в бюджета
на ЕС, която иначе е напълно уместна, не трябва да бъде следвана за сметка на общата
селскостопанска политика. Ако селските райони и селското стопанство в Европейския съюз
не получават подходяща помощ, ще бъде трудно да бъде подобрена ролята на жените в
селските райони, ще бъде трудно да бъдат убедени жените да живеят в селските райони
при такива тежки условия и ще бъде трудно да бъдат постигнати целите на такава жизнено
важна политика, каквато е например продоволствената сигурност, опазването на околната
среда и териториалния баланс. Трябва да помним това и бих искал да се възползвам от
възможността, предоставена от дебата върху този важен доклад на г-жа Jeggle, за да призова
отново икономиите в Европейския съюз да не се правят за сметка на общата селскостопанска
политика.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада,
защото той спомага за справянето с непопулярността, която до сега е отличителна черта на
труда и ролята на жените в селските райони.

Без този принос не би било възможно в миналото или в настоящето запазването на
населението и заетостта извън градските райони. Популярността би трябвало да доведе не
само до обществено признание, но и до обезпечаване. Общата селскостопанска политика
трябва да включи съсредоточаване върху равнопоставеността в своите програми за помощ,
със специални инициативи за предприемачество сред жените. Освен това тя трябва да
подпомогне финансирането на услуги и популяризирането на такива аспекти като достъп
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до интернет в селските райони, които насърчават равенството на условията на живот в
градските и в селските райони.

От своя страна системите за социално осигуряване на държавите-членки трябва да признаят
труда на жените в тази сфера както по отношение на производството, така и на грижите,
особено по отношение на грижите за зависими членове на семейството и деца.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, независимо от
факта, че жените съставляват 42 % от 26-27-те милиона работници и че 29 % от
селскостопанските предприятия са управлявани от жени, тяхното представителство на
равнище промишленост е почти несъществуващо и в противоречие с тяхната значимост.

Това не е нито правилно, нито нормално, затова е необходимо Съюзът да предостави на
жените по-голяма роля в селскостопанския сектор и да намери подходящи решения за
съчетаване на икономическите дейности, които те извършват. Това, от което има нужда, е
равенство между половете, равно третиране, социална защита за майките и признаване на
специфичната роля на жените в селското стопанство.

Насърчаването на непрекъснатото обучение е един от основните въпроси, по отношение на
който повече не можем да правим компромис. Подкрепяме предложенията на докладчика,
г-жа Jeggle, относно по-доброто представителство на жените във всички политически,
икономически и социални органи в селскостопанския сектор, както и относно подкрепата
на инициативите за социални защита на жените, работещи като дребни земеделски стопани,
селскостопански работници и сезонни животновъди.

Жените трябва да бъдат признати особено в рамките на Общата селскостопанска политика,
в противен случай тази реформа ще бъде безполезна и е съвсем сигурно, че няма да сме в
състояние да си представим спокойно бъдеще при нови съкращения в областта на селското
стопанство.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Г-н председател, не знам дали помните популярния в нашата
страна телевизионен сериал „Живот на Марс“, в който главният герой, полицейски служител,
катапултира назад във времето, някъде в началото на 70-е години на миналия век.

Почувствах се съвсем като него, когато четях списъка за гласуване днес. ЕС предлага политики
за жените в селското стопанство, експортни кредити за облагодетелствани компании,
специални субсидии за „Unilever“ в Чешката република и за производителите на
металообработващи машини в Полша.

70-те години на миналия век беше злокобен период за Европа като цяло и за Обединеното
кралство в частност: време на стагнация, на безработица, на национален банкрут. Но тези
неща не се случиха поради някакви тектонични сили извън нашия контрол. Те се случиха
в резултат на погрешна политика, по-специално на идеята, че правителствата могат да
избират победителите и че правителствата трябва да контролират икономиката и да карат
нещата да се случват чрез преразпределяне на ресурси.

27-те държави-членки продължиха напред, но не и Европейският съюз. Все още живеем в
свят, в който взимаме пари от нашите данъкоплатци и ги даваме на облагодетелствани
клиентски групи.

Защо? Защото ако не направим това, за какво ще е Европейският съюз? Както веднъж е
отбелязал Ъптън Синклер, много е трудно един човек да бъде накаран да види нещо, когато
работата му зависи от това да не го вижда.
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Anna Záborská (PPE).    – (SK) Г-н председател, правилно и уместно представеният доклад
се е заел с подобряването на положението жените в селските райони. За съжаление обаче,
той разглежда жените само като работници или предприемачи. Той не вижда жените в
ролята на майки, нито стойността на неформалния и следователно неплатен труд на жените.
Но трудът на жените у дома и грижите за зависими членове на семейството също има
значителен принос за благосъстоянието на обществото.

Този труд съставлява до една трета от БВП в европейските страни, но въпреки това постоянно
се преструваме, че той не съществува. Вместо ясно да признаем този актив, ние оказваме
натиск върху жените да намерят работа и да започнат икономическа дейност. Същевременно
именно в селското стопанство и селските райони оценяването на труда на жените би
подобрило качеството на живот на семействата и общностите.

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Г-жо председател, трябва да зависи от всяка отделна
държава-членка какво решение ще вземе относно своя енергиен микс. С оглед на този факт
също така е ясно, че всяка отделна държава-членка следва да покрие разходите, ако иска
да прекрати един от елементите на този микс. Въпреки това в Литва, Словакия и България
по-специално имаше няколко на брой атомни електроцентрали от съветската епоха, които
са далеч от покриването на нашите изисквания за безопасност. Ето защо беше също така
необходимо и разумно да се подкрепи извеждането от експлоатация на тези електроцентрали.

Проблемът е, че планирането, което се извърши там, или по-точно липсата на планиране,
просто не трябва да се повтаря. Можем да видим, че до края на 2013 г. ще сме изхарчили
общо 3 млрд. евро, а все още не сме успели да изведем електроцентралите от експлоатация.
Това е знак за лошо планиране. Комисията трябва да представи подробен анализ на
финансовата ефективност на проектите, тъй като всяка бъдеща подкрепа трябва да зависи
от това дали държавите са в състояние да докажат, че са управлявали правилно своите
текущи средства.

Sergej Kozlík (ALDE).    – (SK) Г-жо председател, представеният доклад относно
състоянието на финансирането в областта на извеждането от експлоатация на атомни
електроцентрали предоставя добра картина на ситуацията към днешна дата. Напълно съм
съгласен с едно от ключовите заключения на доклада, че извеждането от експлоатация на
тези съоръжения в засегнатите държави също ще изисква европейски принос за финансиране
след 2013 г. Няма да бъде по силите на засегнатите държави да финансират това
изключително от собствените си източници.

Например Словакия, под натиск от ЕС, изведе от експлоатация два напълно реконструирани
блока на атомната електроцентрала „Ясловске Бохунице“ през 2006 и 2008 г. Според
заключенията на Международната агенция за атомна енергия, тези блокове отговарят на
всички критерии за безопасност. Икономическото въздействие на тази стъпка е значително
и ще бъде умножено от високите дългосрочни разходи за пълно извеждане от експлоатация
на тези съоръжения. Европейският съюз също ще трябва да предвиди средства за подкрепа
на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали във финансовата перспектива
за периода 2013-2020 г.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Г-жо председател, енергийната политика и преди
всичко енергийната сигурност в най-широкия смисъл на думата е тема, която провокира
разгорещени обсъждания във всяко кътче на земното кълбо с оглед на последните събития
в Япония. Бедствието в атомната електроцентрала във Фукушима показа колко много работа
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трябва да свършим, за да се създаде система за енергийните доставки, която да е ефективна
и екологично чиста, но преди всичко безопасна. Това е проблем не само за Азия, а и за
всички държави на всички континенти. Ако съществуват атомни електроцентрали, които
трябва да бъдат затворени по съображения за безопасност, нека направим всичко по силите
си, за да гарантираме, че това се извършва ефективно. Нека предоставим подкрепа за всички
мерки, които биха довели до създаването на нови и безопасни източници на енергия, като
също така, при вземането на решения нека първият ни приоритет винаги да бъде
обществената безопасност. Благодаря ви много.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, няма съмнение,
че доклад като този на г-н Marinescu не би срещнал нищо освен подкрепа и съгласие, дори
в ситуация, която все още се характеризира с емоционалния изблик след събитията във
Фукушима. Абсолютно балансираният и благоразумен подход на г-н Marinescu към
документа ме накара задължително да го подкрепя.

Освен това няма съмнение, че ангажиментът към Литва, Словакия и България трябва да
бъде поддържан и последователен, докато в същото време серия от други дейности –
наричани за по-просто „стрес тестове“, а също и всички тези тестове с цел безопасност,
трябва да гарантират безопасността в ядрения сектор. Няма никакво поле за грешка по
причини, които всички ние знаем много добре.

Финансиращите програми вече се планират от известно време и са осигурени. Вярваме в
положителния и конкретен резултат за цялата операция, което е сигнал за стъпка напред
в посоката, която всички ние искахме.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, въпросът за
предоставяне на адекватни финансови ресурси за гарантиране на извеждането от
експлоатация на атомни електроцентрали вече беше разгледан от законодателството на
Европейския съюз в областта на безопасността на ядрения сектор. Днес, с оглед на
неотдавнашните международни събития и последвалите от това решения на правителствата
на държавите-членки в това отношение, въпросът е много актуален.

Изразихме подкрепата си за труда на г-н Marinescu, който се занимава с конкретните случаи
на няколко държави, които към момента на присъединяването си са поели конкретни
задължения за извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали и са получили
специална помощ от Европейския съюз именно за тази дейност.

Като оставим настрана специфичните случаи, по този въпрос сме длъжни да установим
ефективна система за наблюдение с цел проверка и изпитване на атомни електроцентрали
на територията на ЕС. Наистина, броят на реакторите, за които се смята, че трябва да бъдат
изведени от експлоатация на територията на ЕС в близко бъдеще, е доста висок.

Затова ще бъде от съществено значение – включително и преди всичко в такива случаи –
да се гарантира предоставяне на гаранционни механизми за отделяне на адекватни финансови
ресурси, необходими за справяне с обикновени и извънредни изисквания.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, като верен
привърженик на антиядрената кауза подкрепих този доклад не само защото мисля, че
извеждането от експлоатация на тези електроцентрали е от полза за всички, но също така
и защото се надявам, че повече няма да е възможно такива да бъдат строени.

Днес сме изправени пред бомба със закъснител в цяла Европа. Експлоатацията на атомни
електроцентрали за граждански цели се основава на инженерни практики, които вече са
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остарели и анахронични. Може да се каже, че тяхната безопасност е все по-теоретична:
всичко ще бъде наред, докато нищо не се случва. Всъщност ние се занимаваме с протоколи
от преди 50 години, които в действителност не са защитени срещу събития, които могат да
бъдат изключително непредвидими. Терористичните атаки не би могло да бъдат предвидени,
нито пък природните и бедствени събития – не само земетресения, които, за съжаление, са
все по-чести в нашия страдащ от бедствия свят.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Г-жо председател, подкрепих доклада, който също така
пряко засяга моята страна Словакия. През 2004 г. литовското, словашкото и българското
правителство поеха ангажимент в присъединителните си договори постепенно да затворят
някои от своите ядрени реактори. Затварянето създаде извънредни икономически тежести
и ЕС се ангажира да предостави финансова помощ за извеждане от експлоатация до края
на 2013 г. Опитът на ЕС в извеждането от експлоатация е ограничен. Спирането може да
има пряк ефект върху енергийните доставки на съответната държава и съседните
държави-членки.

Развитието на алтернативни с ниски емисии на въглерод и конкурентни енергийни източници
трябва да бъде насърчавано с цел управление на отрицателните последици. В същото време
трябва да осигурим адекватни финансови ресурси, за да се гарантира, че операциите за
извеждане от експлоатация се случват в съответствие с нормите за безопасност. Европейският
съюз ще бъде в състояние да използва опита, придобит по време на процесите на затваряне
на атомни електроцентрали, които се приближават към края на своя икономически живот.
Въз основа на резултатите, с оглед на 2013 г., може да се предположи, че няколко
инвестиционни проекта ще бъдат почти завършени, а нови структури за извеждане от
експлоатация и управление ще бъдат вече достъпни за нас. Благодаря ви много.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на
доклада на г-н Marinescu именно защото в Югоизточна и Източна Европа има тежко
наследство на изключително опасни ядрени реактори, като например в България, Румъния
и Словакия. Въпреки това през всички тези години, милиарди евро от парите на европейските
данъкоплатци бяха изразходвани за модернизиране и удължаване на живота им. Ние
всъщност субсидираме ядреното лоби, което се бори за възстановяване. „Фукушима“ ни е
показа още веднъж, че тези реактори трябва да бъдат затворени; въпреки това такива
финансови разпоредби не бяха включени в оперативните разходи на реакторите и това е
огромна и скандална субсидия за един опасен, скъп и замърсяващ метод на производство
на енергия. Сега обаче ние можем да се променим политическата воля. Да трансформираме
субсидиите за възстановяване на опасни реактори във финансиране за тяхното затваряне.
Да замразим всички нови реактори, които се проектират. Да трансформираме ресурсите от
финансирането на Евратом и обилните субсидии на Международната организация по
термоядрена енергия (ITER). Да пренасочим ресурсите, заделени за проектиране и изграждане
на нови реактори, към икономика, основаваща се на 100 % на възобновяеми енергийни
източници до 2050 г. Намираме се в извънредно положение и трябва да реагираме.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Г-жо председател, бих искала да поздравя
докладчика за един доклад, който е строг, но на много места много верен. Бих искала да
подчертая и да привлека вниманието на моите колеги към факта, че заедно със Словакия и
България, Литва изпълни задълженията, определени в споразумението за присъединяване,
и затвори своите стари съветски ядрени реактори в рамките на определения срок. Повечето
от проектите, свързани със закриването на „Игналина“, са изпълнени или се изпълняват в
момента. Очевидно е, че има някои трудности. Когато новото литовско правителство и
управителният съвет на АЕЦ „Игналина“ встъпят в длъжност, се надяваме, че ще бъде
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възможно да се предяви иск срещу онези лица, който не успяха да организират работата
правилно, а също и да се преразгледа споразумението за изграждане на хранилища за
отработено ядрено гориво, успявайки да бъдат получени благоприятни условия. Напълно
съм съгласна, че е необходимо средствата да се управляват и ресурсите да се използват при
пълна прозрачност, като по този начин да се гарантира ядрената безопасност. Въпреки това,
тъй като обсъждаме нови атомни електроцентрали, бих искала да използвам възможността
да привлека вниманието на моите колеги към границата на Европейския съюз, към Русия
и Беларус, където има планове за изграждане на електроцентрали с експериментални
реактори. Трябва да съсредоточим вниманието си върху това.

Доклад: Barbara Matera (A7-0060/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Г-н председател, всъщност не разбрах, че ние действително
ще имаме възможност да дадем обяснение на вот във връзка с тази резолюция, но щом е
така, ще бъда много кратък. Датската либерална партия по същество се обявява против
Фонда за приспособяване към глобализацията. След като обаче веднъж е взето решението
за създаване на подобен фонд и след като са подадени заявления в случаите, при които
засегнатите държави отговарят на изискванията, предвидени във връзка с фонда за
приспособяване към глобализацията, очевидно трябва да осигурим и необходимото
финансиране, за което е кандидатствано. Ето защо гласуваме в подкрепа на предложението.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Г-н председател, гласувах против и двата доклада Matera
относно мобилизирането на фонда за приспособяване към глобализацията в полза на Чешката
република и Полша не защото изпитвам лоши чувства към тези държави – съвсем не е така.
Просто съм загрижена за моите избиратели от Уест Мидландс и за принос за сумата от
48 млн. британски лири, които Обединеното кралство изплаща ежедневно на Европейския
съюз.

Позволете ми да ви запозная с някои факти относно Уест Мидландс: нашият регион е с
най-високата младежка безработица, а моторната ни промишленост беше срината, отчасти
поради финансирането от страна на Европейския съюз на работни места в Словакия, което
доведе до закриването на жизненоважни работни места в завода в Райтън.

През 2004 г., разбира се, именно Обединеното кралство беше държавата, която пое
по-голямата част от тежестта на разширяването на ЕС, тъй като беше единствената страна,
която не издигна никакви бариери. Това струваше много на обществените услуги. Още един
пример за разход на моите избиратели е, че допринасяме за осигуряването на детски надбавки
за хора от Източна Европа. В Обединеното кралство пристигат хора, които работят там и
предявяват искания във връзка с деца, които пребивават в държави от Източна Европа.

Това, което бихме искали да направим, и това, което бих искала да се случи, е да видим, че
48 млн. британски лири на ден остават в Обединеното кралство и се изразходват за основни
обществени услуги, а не да бъдат раздавани, при положение че счетоводните документи на
ЕС не са били подлагани на одиторска проверка от 14 години.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-н председател, изразявам задоволството си, че мога да подкрепя
предложенията, направени от г-жа Bairbre de Brún, и пожелавам успех на работниците в
Чешката република и Полша. Подозирам обаче, че накрая те ще са отвратени и обезверени,
също както се случи в моя избирателен район, по-конкретно с „Дел“ (Dell) в Лимерик и
„Уотърфорд кристъл“ (Waterford Crystal) в Уотърфорд.

(EN) ЕФПГ е една прекрасна идея, но, за съжаление, не е достатъчно гъвкав. В резултат на
това голяма част от финансирането се връща в Европейския съюз. Бих желал да предложа,
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че, ако останат неизползвани средства, следва държавите-членки да могат да отправят
предложения към Комисията относно това как по най-добър начин да се усвоят средствата
от името на работниците.

(GA) Ако се направи това, ще е от огромна полза за безработните работници и ще подобри
имиджа на Европейския съюз.

Доклад: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Г-н председател, насилието срещу жени е проблем, който
съществува в целия свят, и очевидно е важно да се приеме позиция по въпроса – както лична,
така и от политическа гледна точка. Следователно трябва да приемем позиция по въпроса
и на европейско равнище. Когато обсъждаме проблемите, вместо да създаваме коледна елха,
украсена с различни инициативи, според мен беше по-добре комисията по правата на жените
и равенството между половете да се концентрира малко повече над инициативите, върху
които желае Европейският съюз да се съсредоточи. При равни други условия, считам, че
това ще придаде по-голяма тежест за нашите действия и ще ги направи по-ефективни, а
оттук и по-добри както за засегнатите жени, така и за надеждността на инициативите, които
предлагаме в Парламента.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -    (EN) Г-н председател, насилието срещу жени не е
личен проблем. То е престъпление, което трябва да се преследва. Трябва да нарушим
мълчанието. Зачитането на културата и религията е важно, но никога не трябва да бъде
извинение за убийства на честта, генитално осакатяване, трафик на хора, домашно насилие
и принудителни бракове. Стокхолмската програма предоставя нова политическа рамка за
активизиране на борбата с насилието срещу жени и призовава за конкретни действия.
Приканвам Комисията да излезе със стратегия, която включва практически предложения.

Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че трябва да обединим усилията на
различните политически партии, за да осъдим и да се борим с всички форми на насилие
срещу жени. Подкрепям принципа и повечето от предложенията, но съдебните и
наказателните мерки следва да се вземат на национално равнище. Така правим в Швеция.
В действителност борбата с насилието е основна за организацията на жените в моята партия,
като осигурява практически действия и повишава осведомеността не само за да защити
жените, но също така да гарантира правата им и да развие култура на зачитане на
достойнството на жените. Поставих началото на социална медийна кампания по въпроса,
към която всеки е добре дошъл да се присъедини.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, както вече казаха някои
от колегите, считам, че гласувайки в подкрепа на доклада на г-жа Svensson, поемаме
ангажимент да гарантираме, че Комисията ще изпълни обещанието си да приеме съобщение
до края на 2011 г. за прилагане на стратегия и европейски план за действие за борба с
насилието срещу жени, които ще имат глобален поглед и следователно ще включат всички
отделни случаи – от сексуално насилие до домашно насилие и генитално осакатяване на
жени, както и, надявам се, всички нови форми на насилие. Имам предвид подбуждането
към насилие, което често се извършва от рекламата и медиите, както и формите на изнудване
и нарушаване на правата на жените на работното място, когато решат, че искат да станат
майки или вече са работещи майки.

След прилагането и приемането на директивата относно трафика на хора – с която
Парламентът беше силно ангажиран – и директивата относно Европейската заповед за
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осигуряване на защита, считам, че е важно да имаме подходяща директива по този въпрос
в новата правна рамка, създадена с Договора от Лисабон и Стокхолмската програма.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, докато не бъдат напълно
изкоренени всички форми на насилие срещу жени, никога няма да можем да кажем, че
имаме съвременно общество, което е най-накрая демократично. За пореден път Парламентът
разглежда това брутално явление, което, за съжаление, продължава да бъде шокиращо
актуално.

Цифрите са съвсем ясни: най-малко една на всеки пет жени става жертва на физическо или
сексуално насилие през живота си, а насилието е основната причина за причиняване на
смърт и увреждания сред жените на възраст между 15 и 44 години – дори повече от рака
или пътнотранспортните произшествия.

Следователно е необходима реална и постоянна мобилизация, която да доведе до създаването
на глобален правен механизъм за борба с всички форми на насилие срещу жени. Днес трябва
да изпратим силно послание. Крайната цел е само една: този смъртоносен вирус повече не
трябва да намира благоприятна почва.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-н председател, насилието срещу жени е пряко
следствие от дискриминацията; поради това се нуждаем от многостранна политика със
специално внимание към децата на малтретираните жени.

Те трябва да имат право на безплатна правна помощ и психологическа подкрепа, приюти
за жени и икономическа помощ, за да могат да бъдат независими, специализирани съдилища,
протоколи за изпълнение и специално обучение на здравни, полицейски и правни служители,
а също да се събират статистически данни, които да ни дадат реална представа за проблема
и да ни позволят да приложим най-подходящите политики на европейско равнище.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Г-н председател, гласувах с „въздържал се“ в окончателното
гласуване по доклада Svensson и използвам обяснението на вот, за да кажа, че аз също
считам насилието срещу жени за шокиращо и напълно недопустимо.

Гласувах с „въздържал се“, защото считам, че докладът категорично изобилства с нарушения
на принципа на субсидиарност, който поддържам, и не смятам, че създаването на
допълнителна европейска бюрокрация с нови органи е желателно – точно обратното.
Обезпокоен съм между другото и от политическата коректност, в името на която думата
„ислям“ не се среща нито веднъж в доклада, въпреки че това вероизповедание, с
многобройните си изостанали стандарти и принципи, очевидно играе голяма роля за
дискриминацията и насилието срещу жени. Това е вярно в ислямския свят, разбира се, но
за съжаление е вярно и тук. Нека си го кажем директно – ислямът, в действителното и
настоящото му състояние, е изостанал и ненавистен спрямо жените.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Г-н председател, приветствам доклада на г-жа Svensson,
защото продължава темата за правата на жените. Осъждайки насилието срещу бременни
жени, докладът заявява, цитирам: „нарушителят наранява повече от едно същество“. От
години се боря правата на жените да не противоречат на правата на неродените деца.
Докладът Svensson за съжаление също не преодолява конфликта.

Ограничаването на репродуктивните права на жените, под което понастоящем се разбира
основно правото на аборт, продължава да се разглежда като форма на насилие срещу жените.
Но ако най-сетне счетем неродените деца за човешки същества, тогава изкуствено
предизвиканият аборт е акт на насилие срещу нероденото дете.
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При изготвянето на стратегия за борба с всички форми на насилие Комисията следва да
хармонизира правата на жените и правата на неродените деца. Новата стратегия следва да
защитава жените, но същевременно да включи механизми за защита на неродените деца.
Това присъства в представения доклад, но трябва да се чете внимателно.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Г-н председател, гласувах против доклада Svensson. Очевидно
категорично осъждам насилието, особено насилието срещу жени, но тогава защо гласувах
против доклада? Гласувах против, защото както един колега каза по-рано, това е в известен
смисъл връщане към отминало време. Докладът ни връща към 70-те години и политическата
коректност и е много наивен в това отношение. Просто иска да повтори борбите от началото
на седемдесетте.

Обезпокоена съм малко и от криминалния характер, който иска да внесе. Точно това прави
Европейският съюз, нали? Захваща се с въпрос, по който всички са съгласни – колко ужасно
е насилието срещу жените – след което оправя нещата и вкарва наказателното право. След
това, преди да се усетим, се разпространява към все повече и повече области.

Срамота е за Европейския съюз да избере такава тема, дори ако става въпрос за доклад по
собствена инициатива, защото оттук се започва. Тук започва заграбването на властта и е
срамота. Това, от което се нуждаем, са реални действия срещу насилието над жени на
равнище държава-членка. Оставете нещата на мира и спрете да използвате тази тема.

Писмени обяснения на вот

Доклад: Barbara Matera (A7-0059/2011)

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма. – (PT) Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията (ЕФПГ) е създаден през 2006 г. с цел да се предостави допълнителна
подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в
моделите на световната търговия, и да ги подпомага при реинтеграцията им на пазара на
труда. След 1 май 2009 г.обхватът на ЕФПГ беше разширен, за да се включи помощ за
работниците, чието съкращаване е пряко следствие от световната икономическа, финансова
и социална криза.

Във време, в което сме изправени пред тази тежка криза, чието основно последствие е
повишаване на нивото на безработица, ЕС следва да използва всички свои налични средства,
за да реагира по-конкретно по отношение на предоставянето на подкрепа на онези, които
се сблъскват с ежедневната действителност на безработицата. Поради тази причина гласувах
в подкрепа на доклада, свързан с мобилизирането на ЕФПГ в полза на Чешката република,
с цел подпомагане на работниците, които са били съкратени в три предприятия, извършващи
дейност в статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската
общност (NACE) Rev.№ 2, разделение 48, производство на машини и оборудване.

Adam Bielan (ECR),    в писмена форма. − (PL) Световната икономическа криза доведе до
влошаване на финансовото положение на много полски дружества. Проблемите, свързани
с намалените равнища на производство, засягат най-вече обикновените хора, които работят
за тези дружества. За да се окаже подкрепа на работниците, които са съкратени в резултат
на значими структурни промени в моделите на световната търговия поради глобализацията,
беше създаден Европейският фонд за приспособяване към глобализацията. Целта му е да
помогне на подобни хора да се навлязат отново на пазара на труда. Настоящото заявление
за мобилизиране на фонда в полза на работниците от полските дружества в района на
Подкарпатското воеводство е първото заявление за тази година. В качеството си на
представител на полските интереси в Европейския парламент одобрявам решението на

05-04-2011Разисквания на Европейския съюз -BG66



Комисията да се трансферират парични средства от фонда, за да се постигнат целите,
изложени в заявлението. Благодарение на това решение засегнатите работници от трите
дружества в машиностроителния сектор района на Подкарпатското воеводство ще получат
близо 500 000 евро под формата на финансова помощ. Гласувайки в подкрепа на
резолюцията, същевременно бих искал да изразя надеждата си, че в бъдеще Комисията ще
одобрява подобни заявления.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    в писмена форма.  –  (ES) Искането съответства на
изискванията на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и е свързано с
200 от общо 594 работници, съкратени в период от девет месеца в три полски дружества,
извършващи дейност в областта на производството на машини и оборудване, които са
намалили износа си с 58 %. Двадесет процента от засегнатите са на възраст над 54 години,
а 10 % са на възраст над 64 години. Тази помощ ще доведе до подобрения на обучението
на съкратените работници, за да бъдат те подготвени да заемат новите си работни места в
бъдеще.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Изразявам задоволството си
от извършената работа въз основа на Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ), а именно оказването на подкрепа на работниците, засегнати от
промените на моделите в световната търговия. Изразявам подкрепа също и относно
решението за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Полша, в полза на работниците в сектора
на производството на машини и оборудване, съкратени вследствие на световната
икономическа и финансова криза. Това е една напълно навременна мярка, като се има
предвид резкия спад на износа в този отрасъл, който беше съпътстван от не по-малко
обезпокоително равнище на безработица.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Искането е свързано с 594 случая на
съкращения в три предприятия в района на Подкарпатското воеводство в Полша, извършващи
дейност в сектора на производството на машини и оборудване. Това е първото искане, което
предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г. То се основава на критерия
за намеса по член 2, буква б) от Регламента за Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ), съгласно който се изискват най-малко 500 съкращения за период
от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в един регион или два граничещи
региона на ниво NUTS II.

Комисията по заетост и социални въпроси оцени положително условията за допустимост.
ЕФПГ беше създаден през 2006 г. с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на
работниците, които са съкратени и потърпевши в резултат на значими структурни промени
в моделите на световната търговия, и да ги подпомага при повторната им интеграция на
пазара на труда. В резултат на преразглеждане на регламента за ЕФПГ през 2009 г. обхватът
на фонда беше разширен, за да включи и помощ за работниците, които са съкратени като
пряко следствие от световната икономическа и финансова криза. Наличният годишен
бюджет за ЕФПГ е 500 млн. евро. Считам, че би било от полза да се положат необходимите
усилия за ускоряване на мобилизирането на този инструмент, така че помощта да достига
до работниците, които имат по-належаща нужда от нея.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Настоящият доклад се отнася
до проекторешение на Европейския парламент и Съвета относно мобилизирането на
453 570 евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за помощ
за реинтеграция на полски работници, които са били съкратени в резултат от настоящата
икономическа и финансова криза. Това заявление, първото, което ще бъде одобрено в
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рамките на бюджета на ЕС за 2011 г., беше представено от Полша на 27 април и засяга
594 работници от района на Подкарпатското воеводство, които са работили в областта на
производството на машини и оборудване. Като се има предвид, че в това отношение е
необходим специфичен бюджетен инструмент и че поисканата сума е правно допустима и
съответства на разпоредбите на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.
между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, а именно точка 28, гласувам
в подкрепа на предложението и се надявам, че то ще допринесе за намаляване на
икономическите затруднения на жителите на региона и за възстановяване на местната
икономика.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма.  −  (PT) Положението в областта на селското
стопанство и проблемите, пред които са изправени селските райони, не могат да се разглеждат
отделно от дълбоката криза, в която се намира системата, или от настоящата политика,
например Общата селскостопанска политика (ОСП), която носи основната отговорност за
продължителния упадък на селското стопанство в някои държави-членки: всичко е
ориентирано към интересите на едрите земеделски стопани и северната европейска
агроиндустрия, които като се унищожават семейните земеделски стопанства и се
компрометира жизнеспособността на малките и средните стопанства.

Ролята на жените в селското стопанство и развитието на селските райони е от изключително
значение, тъй като те представляват около 42 % от селскостопанските работници, са от
основна важност за поддържане на работата в селските стопанства и гарантират, че се води
ефикасна политика срещу опустиняването в селските райони.

Въпреки липсата на каквато и да е реалистична критика на ОСП одобреният доклад като
цяло е положителен по отношение на подхода си и на това, че признава участието на жените.
В него се отбелязва, „насърчаването на равенството между половете представлява основна
цел на ЕС и неговите държави-членки“, наравно със създаването на по-добри условия за
живот в селските райони, както и противодействието на явлението опустиняване, за което
запазването на „добрата транспортна инфраструктура“ и подобряването на „достъпа до
транспорт за всички“, с оглед на справянето със „социалното изключване и неравенството
в обществото, които засягат преди всичко жените“ са от жизненоважно значение.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Настоящият доклад позволява
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в
полза на „Podkarpackie Machinery“ в Полша. Следва да се припомни, че Полша поиска
помощ за 594 случая на съкращения в три дружества с предмет на дейност в обхвата на
разделение „Производство на машини и оборудване“ в региона NUTS II на Подкарпатското
воеводство.

Съкращенията се свързват с въздействието на икономическата и финансова криза, която
доведе до спад в износа на дружествата „Huta Stalowa“ „Wola SA“, „HSW – ZZN“ и
„DEZAMET SA“ със съответно 47 %, 34 % и 58 %, което означава, че дружествата отговарят
на критериите за допустимост, заложени в Регламента за ЕФПГ. Следователно Комисията
предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 453 570 евро. Смята се, че резултатът
е значителен спад в производството на машини и оборудване, като по този начин се проявява
въздействието на кризата върху въпросните дружества в страната.

594-те съкращения доведоха до тежки последици за условията на живот, работните места
и местната икономика, поради което мобилизирането на ЕФПГ е от първостепенно значение
за подпомагане на засегнатите работници. Ето защо гласувахме в подкрепа на доклада,
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въпреки че считаме, че най-важно е да се предотврати възможността тези дружества да
изпадат в несъстоятелност и да се загубят работни места.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма . −  (LT) Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на
работниците, които са съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на
световната търговия. Заявлението, досие EGF/2010/013 PL/Podcarpackie machinery от
Полша, беше представено на Комисията на 27 април 2010 г. и актуализирано с допълнителна
информация до 4 август 2010 г. То се основаваше на критерия за намеса по член 2, буква
б) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изискват най-малко 500 съкращения за период
от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в едно и също разделение на NACE
Revision 2 в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II в дадена
държава-членка, и беше подадено в рамките на срока от 10 седмици (член 5 от регламента).
В оценката си Комисията посочва, че заявлението отговаря на критериите за допустимост,
установени от Регламента за ЕФПГ, и препоръчва на бюджетния орган да одобри заявленията,
ето защо гласувах в подкрепа на документа, който според мен ще допринесе за избягването
на отрицателните социални последици. Считам също, че други държави-членки на ЕС следва
да се възползват от възможностите, предоставени от средствата на ЕС.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на мобилизирането
на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Полша, тъй
като считам, че този инструмент представлява ценен източник на помощ за работници,
изпаднали в затруднение вследствие на икономическата криза. Както беше отбелязано
няколко пъти, от 2006 г. насам ЕФПГ осигурява практическа подкрепа на европейските
работници, които са били съкратени или поради причини, свързани с преместването на
дружествата, в които работят, или вследствие на икономическата криза след изменението
от 2009 г., за да помогне на повторното им интегриране на пазара на труда. Гласуването
днес беше относно искане за помощ във връзка с 594 случая на съкращения (от които 200
са от целевата група за помощ) в три предприятия с предмет на дейност в обхвата на
разделение 28 („Производство на машини и оборудване“) от класификацията NACE Rev.
2 в регион по NUTS II на Подкарпатското воеводство в Полша. Общата сума, предоставена
от ЕФПГ, e в размер на 453 750 евро. В заключение, приветствам приемането на доклада,
който посочва, че ЕФПГ е полезен и ефикасен източник за преодоляване на безработицата
вследствие на глобализацията и икономическата криза.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    в писмена форма. − (PL) Европейският фонд
за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел да се предостави допълнителна
подкрепа на работниците, които са съкратени в резултат на значими структурни промени
в моделите на световната търговия. Днес Европейският парламент гласува относно заявление
за отпускане на повече от 450 000 евро в полза на работниците, съкратени от трите
дружества, намиращи се в района на Подкарпатското воеводство. Бих искала да подчертая,
че помощта на ЕС е голям стимул за региона, който представлявам, тъй като ще даде
възможност на съкратените работници да се интегрират повторно на пазара на труда и ще
се отделят средства за обучение, преквалификация, ново оборудване и помощ за
превръщането им в самостоятелно заети лица. Районът на Подкарпатското воеводство е
сред най-бедните в Полша и аз съм много доволна, че той ще получи помощ от ЕС. Бих
искала да изразя благодарността си към всички, които гласуваха в подкрепа на
предоставянето на финансова помощ.

Barbara Matera (PPE),    в писмена форма. – (IT) Изразявам задоволството си от одобрението
за отпускане на бюджетен кредит в размер на 453 000 евро от Европейския фонд за
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приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на полските работници, съкратени в
сектора на машиностроенето. Следвайки препоръките на комисията по бюджети,
Европейската комисия включи около 50 млн. евро бюджетни кредити за плащания в
бюджетния ред за ЕФПГ в бюджета за 2011 г. Това ни дава възможност да одобрим
бюджетните кредити за необходимите средства, без да засягаме останалите бюджетни
редове, определени за осигуряване на средства за важни дейности, свързани с целите и
програмите на Съюза.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, който
оказва помощ, чрез Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, на
594 работници, съкратени в Полша. Сумата в размер на 0,45 млн. евро ще се използва за
повторно обучение и оказване на подкрепа в трудния преходен период.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Още веднъж сме осъдени
да гласуваме за жалка милостиня на ЕС за жертвите на политиката му на преместване.
Основата причина за съществуването на Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията е неприемлива. Въздържам се от гласуване само от загриженост за полските
работници, чиято затруднения може да се облекчат поне малко чрез предоставянето на тази
лицемерна помощ.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) ЕС е пространство на солидарност и
Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е част от него. Тази
помощ е от съществено значение за оказване на помощ на безработните и засегнатите от
преместване на дружества, които се случват във връзка със световното положение. Все повече
и повече дружества се преместват, възползвайки се от ниските разходи за труд в редица
държави, по-конкретно Китай и Индия, което води до вредни последици за държавите,
зачитащи правата на работниците. ЕФПГ е предназначен да оказва помощ на работници,
които са станали жертва на преместване на дружества и има съществено значение за
улесняване на достъпа до нови работни места. ЕФПГ е бил използван от други
държави-членки на ЕС в миналото, така че е подходящо да се осигури тази помощ на Полша,
която подаде заявление за получаване на помощ във връзка с 594 случая на съкращения –
200 от които са потенциални получатели на помощ – в три предприятия с предмет на
дейност в обхвата на разделение 28 („Производство на машини и оборудване“) от
класификацията NACE Rev. 2 в регион по NUTS II на Подкарпатското воеводство в Полша.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) Въпреки че гласувах в подкрепа на
предложението за осигуряване на помощ за работниците в „Podkarpackie machinery“ в
Полша, считам, че това е само болкоуспокояващо средство и палиативна мярка за
последиците на капиталистическия модел и че не представлява какъвто и да е напредък в
борбата срещу основните причини за възникването на кризата. Изразявам съгласие с
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в
полза на хора, които са съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите
на търговията или на преките последици от настоящата финансова и икономическа криза.
Считам, че ЕФПГ би могъл да допринесе за постигането на крайната цел, а именно улесняване
на повторното интегриране на работниците на пазара на труда. Гласувах в подкрепа и защото
съм убеден, че помощта допълва помощта за съкращения по икономически причини,
предвидена в националното законодателство и колективните договори. Ето защо
мобилизирането на средства от ЕФПГ не би могло, при каквито и да било обстоятелства, да
замени или предотврати правните отговорности на правителствата и дружествата към
съкратените служители.
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Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Като се има предвид, че Полша
поиска помощ във връзка с 594 съкращения в периода от 1 юни 2009 г. до 1 март 2010 г
(от които 200 в целевата група за подпомагане) в три предприятия, извършващи дейност в
производството на машини и оборудване в района на Подкарпатското воеводство в Полша,
напълно одобрявам и подкрепям подобна активна позиция на полското правителство и
становищата на моите колеги от групата на Прогресивния алианс на социалистите и
демократите в Европейския Парламент. За съжаление, правителството на страната ми,
Латвия, не отговаря на нито едно от исканията и писмата, които им изпратих, и по този
начин не се възползва от помощта на стабилизационния фонд, за да преодолее финансовата
криза.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма.  −  (DE) Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на
работниците, които са съкратени в резултат на глобалната финансова и икономическа криза.
Полша поиска помощ във връзка с 594 случая на съкращения в района на Подкарпатското
воеводство. Редно е да окажем индивидуална подкрепа на работниците, които са били
съкратени в резултат от глобалната финансова и икономическа криза, като се подпомогне
повторното им интегриране на пазара на труда. Ето защо гласувах в подкрепа на това
предложение.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Европейският фонд за
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел да се предоставя
допълнителна подкрепа на работниците, които са съкратени в резултат на значими
структурни промени в моделите на световната търговия. На 15 февруари 2011 г. Комисията
прие ново предложение за решение за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Полша, за да се
окаже подкрепа за повторното интегриране на пазара на труда на работниците, съкратени
поради световната финансова и икономическа криза. В случая става дума за 594 съкращения,
от които 200 са потенциални получатели на помощ, в три предприятия, произвеждащи
машини и оборудване в района на Подкарпатското воеводство в Полша, през деветмесечния
референтен период от 1 юни 2009 г. до 1 март 2010 г. Това е първото заявление, което
предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г. и се отнася до мобилизиране
на обща сума в размер на 453 570 евро. Оценката на Комисията посочи съществуваща
връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната
търговия или финансовата и икономическа криза, както и непредвидимия характер на
съкращенията. Заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в Регламента
за ЕФПГ, поради което гласувам в подкрепа на мобилизирането на фонда.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. − (PT) Заявлението на Полша за намеса от страна
на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) засяга 594 случая на
съкращения, от които 200 са потенциални получатели на помощ, в три предприятия,
извършващи дейност в производството на машини и оборудване в региона по NUTS II на
Подкарпатското воеводство в Полша. Оценката на Комисията е, че заявлението отговаря на
законово предвидените критерии за допустимост. Съгласно Регламент (ЕО) № 546/2009
на Европейския парламент и Съвета от 18 юни 2009 г. за създаване на Европейски фонд за
приспособяване към глобализацията, който изменя Регламент (ЕО) № 1927/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски
фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ беше временно разширен,
за да позволи намеса при подобни положения, при които в резултат от световната
икономическа и финансова криза има „най-малко 500 съкращения за период от девет месеца
в предприятия, извършващи дейност в едно и също разделение на NACE Revision 2 в един
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регион или два граничещи региона на ниво NUTS II“. Следователно гласувах в подкрепа на
резолюцията с надеждата, че мобилизирането на ЕФПГ би допринесло за ефикасното
повторно интегриране на работниците на пазара на труда.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  −  (EN) Както обикновено в
подобни случаи, отправихме искане към институциите да положат необходимите усилия
за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ.

Освен това Парламентът оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие
на искането на ЕП за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към
представянето на вниманието на бюджетния орган на оценката на Комисията относно
допустимостта на заявленията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, заедно с предложението
за мобилизиране на фонда, и изразява надежда, че ще бъдат постигнати допълнителни
подобрения на процедурата в рамките на предстоящите прегледи на фонда.

Припомня обаче и ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза
процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този
начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена
към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и
финансовата и икономическата криза; изтъква ролята, която може да играе ЕФПГ при
повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда; призовава все пак
за оценка на дългосрочната интеграция на тези работници на пазара на труда като пряко
следствие от мерките, финансирани от ЕФПГ.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма – (IT) На 15 февруари 2011 г. Комисията прие
нов проект на решение относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване
към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Полша, с цел да се окаже подкрепа за повторното
интегриране на пазара на труда на работниците, съкратени поради световната финансова и
икономическа криза. Искането засяга 594 съкращения (от които 200 в целевата група за
подпомагане) в три предприятия, извършващи дейност по разделение 28 от NACE Revision
2 („Производство на облекло“) в региона по NUTS II на Подкарпатското воеводство в Полша,
през деветмесечния референтен период от 1 юни 2009 г. до 1 март 2010 г. Моят вот в
подкрепа на резолюцията днес отново изразява положителното становище, вече дадено в
комисията по заетост и социални въпроси.

Peter Skinner (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Макар че гласувах в подкрепа на доклада,
съществуването на фонда ми изглеждаше иронично, при положение че не всички
държави-членки на ЕС се възползват от него. Неизразходваните средства в края на годината
се пренасочват обратно към държавите-членки като част от тяхната „отстъпка“. Все пак,
неуспехът на някои държави като Обединеното кралство да използват този фонд, което е
тяхно установено право, в случаи като закриването на завода „Туайнингс“ в Андовър, поставя
някои въпроси. Онези, които се преструват, че са наясно с ползите/недостатъците на
отстъпките, задават въпроса дали е по-правилно или ефективно държавите пряко да използват
средства от ЕФПГ на местно равнище.

Втората причина за иронията засяга политическото и икономическо участие –
ангажираността на всички равнища на добавена стойност. Запазването на правото на
неучастие на Обединеното кралство във фондовете, управлявани на равнище на ЕС, поради
това, че по-късно биха могли да доведат до ползи, в случая е съмнително и вероятно напълно
погрешно.
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Обединеното кралство отказва достъп до финансиране, основавайки се на принципа, че не
подава заявление за средства от фонда, за да получи отстъпка. За онези, които се опитват да
започнат работа отново – в Сендуич, Кент и Андовър, Хемпшир – заявяването на отказ едва
ли би могло да бъде оправдано и това е поредното разочарование от правителството в
Обединеното кралство.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Гласувах в подкрепа на доклада,
който ще осигури средства за прилагане на индивидуални мерки за помощ на съкратените
работници в Полша.

Доклад: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Аз гласувах в подкрепа на тази
важна резолюция относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и
роля на външната политика на ЕС. Политическата, социалната и икономическата
нестабилност, липсата на сигурност, политическите репресии и авторитарните режими са
основните движещи сили на миграцията, като лишават местните общности от реални
перспективи и приходи на местно равнище и съответно от правото да избират дали да
мигрират или не и по този начин излагат живота им на постоянен риск, като им оставят
миграцията като единствена възможност. Неотдавнашните драматични събития в Египет и
други държави от Северна Африка и Близкия изток очевидно увеличиха потока на законни
и незаконни мигранти към Европа. Ето защо Европейският съюз трябва да бъде готов да
устои на миграционния поток. Това може да се случи единствено чрез ефективна и мъдра
миграционна политика, подобна на прилаганите в Канада, Австралия или Нова Зеландия.
Съгласна съм с позицията на докладчика, че ние трябва настоятелно да призоваваме
Комисията да гарантира, че всяко споразумение за реадмисия, подписано от ЕС и неговите
държави-членки, изцяло зачита правата на човека и принципа на забрана за връщане и не
излага на риск лицата, които се нуждаят от международна закрила. По този начин ЕС още
веднъж ще покаже, че ценностите и зачитането на правата на човека са най-важното и
неотменно нещо и лицата, търсещи убежище, ще се чувстват в безопасност и уважавани.

Roberta Angelilli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Политическата, социалната и
икономическата нестабилност, липсата на сигурност и политическите репресии, извършвани
от авторитарните режими, са основните фактори за миграцията и миграционните вълни,
които прииждат непрестанно в някои държави от средиземноморския басейн, без да им
дават възможност да се справят с множеството трудности, причинени от хуманитарните
катастрофи.

През последните седмици беше невъзможно да се пренебрегнат хилядите мигранти, които
пристигнаха в Лампедуза вследствие на вълненията в държавите от Северна Африка.
Деветдесет процента от тях са млади хора на възраст между 15 и 35 години, които рискуват
своя живот с надеждата да открият по-добри възможности. Въпреки изключителните усилия
на италианското правителство, местните администрации и италианския Червен кръст
положението на острова е извънредно: няма признаци, че пристигащите ще намаляват
постепенно и се забелязва закъснението на ЕС, който има несъвместими с положението
бюрократични срокове.

Днес е дълг на ЕС да разработи ефективна световна политика относно миграцията, която
предвижда създаване на европейска система за убежище, прилагане на задължителна
програма за презаселване, която е в състояние да разпределя отговорностите справедливо,
и споразумения с държавите-членки за насърчаване на развитието.
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Alfredo Antoniozzi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Неотдавнашните и текущи събития,
които се развиват на отсрещните брегове на Средиземно море, свидетелстват за начина, по
който нестабилността в този регион и последващите миграционни вълни представляват
предизвикателство, пред което Европейският съюз трябва да се изправи.

Миграционното явление е предизвиква тревога поради развитията и напрежението, които
може да породи във връзка с отношенията между страните на произход и страните на
местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите
страни. Ние трябва да подкрепяме политиката на превенция, като използваме оптимално
финансовите ресурси и подобрим съществуващата институционална структура. Ние трябва
да осъществяваме контрол върху незаконната имиграция и в този смисъл аз считам, че
разширяването на споразуменията в областта на миграцията е ефикасно средство за
получаване на краткосрочни резултати и за намаляване на нестабилността на миграционните
потоци.

Съгласен съм с анализа в доклада, и по-конкретно съм съгласен, че при изготвянето на
инструментите за външно действие за периода след 2013 г. следва да бъде включен
двустранен механизъм, който дава възможност за активно наблюдение на статута на закрила
на малцинствата или на други групи, които биха могли да бъдат обект на злоупотреба или
страдание в резултат на нестабилност. Ето защо аз гласувах в подкрепа на този доклад.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. − (LT) Гласувах в подкрепа на доклада.
Неотдавнашните събития в Египет и други държави от Северна Африка и Близкия изток
увеличиха потока на законни и незаконни мигранти към Европа. Държавите-членки на
Европейския съюз са изправени пред принудителната миграция, която е резултат от слабите
икономики, обедняването, нарушаването на правата на човека, влошаването на околната
среда, нарастващите различия между богати и бедни държави, гражданските войни и
политическото преследване. Управлението на миграционните потоци представлява огромно
предизвикателство за Европейския съюз, който трябва да предприеме действия, за да установи
обща имиграционна политика, която може да допринесе за намаляване на незаконната
имиграция. Съгласен съм, че във всички двустранни търговски споразумения на ЕС е
необходимо да се вземат превантивни мерки, включително клаузи за правата на човека, а
за държавите, които не спазват тези клаузи, следва да бъде разгледано прилагането на
подходящи санкции.

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма. − (PT) Европа е изправена пред увеличаване на
миграционните потоци в резултат на нестабилността, която много държави претърпяват,
и това представлява предизвикателство за ЕС. Тези миграционни явления биха могли да
причинят напрежения между страните на произход и страните на местоназначение, но
също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни.

Стратегията на ЕС следва да съчетава мерки за сътрудничество за развитие с по-обща
политическа визия, която да включва сигурност, регионално сътрудничество и двустранни
споразумения. В това отношение, докладът посочва следните възможни области на действие:
насърчаване на транзитните страни и страните на произход да постигат повече икономическа
и институционална стабилност; засилване на собствените усилия за уреждане и
предотвратяване на конфликти в сътрудничество с регионалните организации; договаряне
на двустранни споразумения в областта на имиграцията с транзитните страни; и разработване
на икономическа програма, която включва конкретни мерки за увеличаване на равнищата
на заетост в партньорските държави на ЕС. Комисията следва да се опита да разшири
полезните взаимодействия между стълба за развитие и стълба за сигурност и стабилност
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чрез създаване на нови инструменти в областта на външната дейност за периода след 2013 г.
Поради всички посочени по-горе причини аз гласувах в подкрепа на доклада.

Dominique Baudis (PPE),    в писмена форма. – (FR) Аз гласувах в подкрепа на текста
относно миграционните потоци. Действително събитията, през които понастоящем
преминават южните ни съседки, са в резултат на високите равнища на миграция по южните
брегове. Сега повече от всякога ние трябва да координираме външната си политика и
политиката си в областта на имиграцията. Това е действително европейски въпрос и сега не
е време за национален егоизъм. Средиземноморските държави от Европейския съюз не
следва да се справят сами с голямото навлизане на незаконни мигранти: това усилие следва
да бъде споделено от всички държави в ЕС.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    в писмена форма. − (ES) Гласувах в подкрепа на
доклада, тъй като чрез установяването на средносрочни и дългосрочни цели той възприема
реалистичен подход към проблем, който произтича от дисбаланса между развитите държави
и тези, които не са, както и в нарушаването на правата на човека в много части на света.

Докладът предлага процедури за предотвратяване на незаконната имиграция и цели
включване на държавите с бързо развиващи се икономики във всеобхватния подход към
този проблем, заедно с всички включени държави: на произход, транзит и местоназначение.
Съсредоточаването върху идеята за условност на политиката за сътрудничество на равнището
на зачитане на правата на човека също ми изглежда особено положително, както и
позоваванията за защита на групите в най-неравностойно положение като жените или
непридружените непълнолетни и малолетни лица.

Слави Бинев (NI),    в писмена форма . − Гласувах положително за тази резолюция, защото
миграционните потоци, възникващи от нестабилността в една държава, са предизвикателство
за целия Европейски съюз. Резолюцията е първа стъпка към създаването на единна Европейска
политика за справяне с миграцията. Тази политика трябва да действа също като политика
на превенция. За да осъществи това, тя трябва да съчетава всички възможни инструменти
на Европейския съюз за съдействие в сферата на социалното и икономическото развитие и
по този начин да се въздейства директно върху причините за нестабилност в държавите, от
които произлизат миграционните потоци.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. − (LT) Гласувах в подкрепа на доклада.
Миграцията е особено актуален въпрос, който неотдавна беше изтъкнат, защото в резултат
от събитията в Северна Африка, Европейският съюз, като съседен регион, беше принуден
да приеме огромни миграционни потоци. Докладът обръща внимание на множеството
фактори, които са причина за миграционните потоци, като политически и социални фактори,
икономическа нестабилност и изменение на климата, които все още не се вземат предвид,
когато се разглежда причината за масовата миграция. Поради всички тези причини се
подчертава, че ЕС изисква по-ефикасен подход към миграцията, който би допълнил
инструментите на външната политика. Тези инструменти биха подпомогнали за справянето
с източниците на нестабилност в страните на произход, които принуждават хората да
емигрират масово в по-стабилни съседни държави. Докладът също така призовава Комисията
да изготви предложения относно законната миграция, която би могла да се управлява
по-лесно и да насърчи икономически и социален напредък в приемащите държави и в
транзитните страни и страните на произход. Установено е, че най-сериозните нарушения
на правата на човека, както и престъпните дейности, които често се превръщат в бизнес за
тези, които организират дейностите, са свързани точно с незаконната имиграция. Накрая
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докладът подчертава необходимостта от оценка на демографското положение в самия ЕС,
за да се изчисли точно колко хора може да приеме Европа.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Европейският съюз трябва да
се справи с миграционните потоци, причинени от войни и въоръжени конфликти, етническо
напрежение, нарушаване на правата на човека и природни бедствия в трети държави.
Европейският съюз трябва да отговори ефикасно на това предизвикателство чрез прилагането
на превантивни мерки и използването на най-подходящите инструменти на външната
политика с оглед на директното справяне с причините за нестабилността, така че емиграцията
да се превърне във възможност вместо в крайна необходимост. Европейската политика за
управление на миграционните явления следва да съчетава мерки за сътрудничество за
развитие с по-обща политическа визия, която да включва двустранни споразумения за
сигурност и регионално сътрудничество със страните на произход и транзитните страни,
защита на правата на човека и демократизация.

Европейската външна политика следва да допълва и да си взаимодейства с политиката в
областта на имиграцията, като се съсредоточи върху източниците на нестабилност и
структурните трудности на страните на произход. Необходимо е също така да се установи
постоянен диалог с транзитните страни, така че потоците да могат да бъдат управлявани и
да се прилагат по същия начин международните стандарти в областта на правата на човека
и имиграцията.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на
г-н Provera, тъй като считам, че той представлява стъпка напред към целта за солидарност
между държавите-членки.

През последните седмици по-специално Италия е дестинация за хиляди мигранти, напускащи
държавите от Северна Африка. ЕС не може да изостави моята страна, която е изправена пред
толкова трудно положение, а трябва да направи всяко усилие, за да гарантира, че договорите
са спазени, по-конкретно член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В същото време ние трябва да използваме оптимално финансовите ресурси и съществуващите
структури. Например ролята на агенцията за граничен контрол Фронтекс трябва да бъде
засилена и също така по-добре финансирана. Защитата на правата на човека, увеличените
финансови ресурси, развитието на демокрациите, принципите на правовата държава и
двустранните споразумения са инструменти, които, ако се използват правилно, могат със
сигурност да допринесат за предотвратяването на масова миграция.

Jan Březina (PPE),    в писмена форма. – (CS) Съгласен съм, че трябва да се изготви
интегрирана дългосрочна стратегия на ЕС за нестабилните държави, която ще се занимае с
основните причини за миграционните потоци. Въпреки това аз не споделям мнението, че
Съветът следва да представи план за действие за разпределяне на тежестта, основан на
принципа на солидарност, заложен в член 80 от Договора за функционирането на
Европейския съюз. Презаселването на бежанци от този регион следва да бъде отговорност
на държавите, към които са се насочили бежанците, и ако притокът стане неустойчив,
отговорът следва да бъде затягане на политиката на ЕС в областта на убежището и
имиграционната политика. Във връзка с това аз считам призивите за създаване на обща
европейска система за убежище и обща европейска програма за презаселване за
обезпокоителни. Създаването от страна на Комисията на всеобхватен подход за законна
миграция е добра идея, но следва да бъде обвързан с нуждите на европейския трудов пазар
или с капацитета на всяка държава-членка да приеме и интегрира мигранти. Управлението
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на миграционните потоци следва да остане най-вече в рамките на правомощията на
държавите-членки.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. − (PT) Приветствам усилията на ЕС
да отговори на предизвикателствата, създадени от нестабилността и миграционните потоци,
които засягат не само страните на произход, но също така транзитните страни, в различни
области, свързани с насилие, нарушаване на правата на човека и т.н. Ето защо аз подкрепям
активната политика в тази област, която цели да премахне първоначалните фактори за
дестабилизация в страните на произход, като липсата на икономически и демократични
структури. Това е единственият начин да се премахнат отрицателните последици от
миграцията, която следва да бъде положителна и продуктивна, а не средство за бягство.
Тази политика следва да се превърне в сътрудничество между страните на произход и
транзит, основано на диалог, който има за цел постигането на силни, ефикасни и трайни
резултати.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    в писмена форма. – (EL) Аз гласувах против доклада
относно миграционните потоци, тъй като, въпреки че съдържа относително точен и
балансиран анализ на основните причини, които карат хората да напускат своите държави,
докладът не съдържа необходимите заключения или предложения. От една страна, той
продължава да поддържа подхода за разделяне на хората на законни и незаконни имигранти
и на утилитарното възприятие за „полезни“ и ненужни имигранти, като по този начин
свързва техните права с различни „квоти“, които се прилагат от ЕС и държавите-членки. От
друга страна, докладът свързва явлението имиграция с въпросите на сигурността, като по
този начин създава объркване и приравнява имигрантите с различни престъпни или
„терористични“ дейности и засилва практиките и идеологиите, които ги правят престъпници.

В това отношение, докладът засилва още повече „патерналистичната“ роля на Съюза до
степен, в която предлага да се свърже стълба за помощ на ЕС за развитие на трети държави
със стълба за сигурност, като по този начин изцяло се изменят естеството и целта на тази
помощ.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Докато по време на предишните
конференции на ООН беше обърнато особено внимание на принципите, аз се надявам, че
четвъртата конференция на ООН в Истанбул ще бъде насочена към определяне на резултати
и разработване на ясни индикатори за намаляване наполовина на слабо развитите страни
до 2020 г. От 51 слабо развити страни, където 78 % от населението се прехранва с по-малко
от 1,25 щатски долара на ден, само три държави са успели да излязат от тази категория
през последните години. Положението е тревожно, тъй като тези държави са най-уязвими
на изпитания като финансови и продоволствени кризи и изменение на климата, като
същевременно са изправени пред крайна бедност, липса на инфраструктура и увеличение
на безработицата. Тази действителност подчертава, че, за съжаление, международната
общност не е изпълнила ангажиментите, определени в Брюкселската програма за действие.
Надявам се, че по време на конференцията, където аз ще представлявам групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент, ние ще се
съсредоточим върху постигането на последователност по отношение на политиките за
развитие и методите за прилагане на иновационни механизми за финансиране с цел
предоставяне на по-ефикасна помощ за държавите, които трябва да бъдат насърчавани да
прилагат подходящи политики.

Mário David (PPE),    в писмена форма. − (PT) Този въпрос е доста важен и сложното му
естество трябва да бъде взето предвид, когато се анализира. Въпросният доклад разглежда
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значението на продължаването на договорите за сътрудничество в областта на Европейската
политика на съседство (ЕПС). Явлението емиграция, задвижвано от кризисни ситуации и
нестабилност, има отрицателни последици върху страните на произход, страните на
местоназначение и самото разселено население. Това явление трябва да бъде преодоляно,
за да престане емиграцията при тези обстоятелства да бъде последна мярка: бягство от
положение на несигурност, слабо икономическо развитие, нестабилност или страх. В
обяснението на вот аз отново заявявам, че трябва да бъдат предприети мерки за гарантиране
и насърчаване на стабилността и сигурността в страните на произход. Перспективата за
намаляване на миграционните потоци, задвижвани от нестабилност и кризи, следва да бъде
превенция. Аз считам, че европейската външна политика, и по-конкретно ЕПС, следва да
предвижда помощ за тези региони на света, като насърчава сигурността, стабилността и
защитата на правата на човека като част от разширения процес на развитие, както посочих
в доклада си относно прегледа на европейската политика за съседство – Южно измерение,
който също ще бъде подложен на гласуване тази седмица.

Marielle De Sarnez (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Някои държави-членки трябва
да се справят с масовото навлизане на хора от южната част на Средиземно море, които
търсят закрила. Те не могат да се справят сами с тези извънредни хуманитарни и
имиграционни положения. Човешките, материалните и също така финансовите ресурси на
Фронтекс трябва да бъдат увеличени, за да се предостави възможност за по-голяма подкрепа
на операции като „Хермес“ и „Посейдон“. Членовете на ЕП призовават Европейския съвет
да изготви план за действие за презаселването на бежанци, като прилага клаузата за
солидарност между държавите-членки. Действително член 80 от Договора за
функционирането на Европейския съюз посочва принципа на солидарност и справедливото
разпределение на отговорностите между всички държави-членки по отношение на
управлението на граничния контрол, политиката в сферата на убежището и политиката за
имиграция. В средносрочен и дългосрочен план ние трябва да изградим връзки на
сътрудничество с страните на произход на бъдещите мигранти и да създадем партньорства
за мобилност, за да дадем възможност на техните граждани да идват и работят, учат и пътуват
законно между двата бряга на Средиземно море.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно
миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика
на ЕС. Политическата, социалната и икономическата нестабилност, липсата на сигурност,
политическите репресии и изменението на климата тласкат общностите към миграция и
поради тази причина ЕС трябва да разработи обща имиграционна политика, която да
включва по-специално насърчаване на икономическия и социалния напредък в приемащите
и транзитните страни и страните на произход и да укрепи социалното сближаване, като
подобрява интеграцията на мигрантите.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog и Åsa Westlund (S&D),
в писмена форма. − (SV) Ние, шведските социалдемократи, сме съгласни, че миграционните
потоци в резултат на нестабилността представляват предизвикателство за ЕС и че се изискват
повече усилия за справяне с нестабилността и структурните проблеми в страните на произход.
Въпреки това ние считаме, че е важно за ЕС да поеме истинска отговорност за мигрантите,
които идват тук, а не да оставя отговорността на съседните ни държави, както е предложено
в параграф 9. Ние подкрепяме призива измерението, свързано с правата на човека, да бъде
ясно отразено в работата на Фронтекс, по-специално правото на дадено лице да напуска
своята страна, забраната за връщане и правото на убежище. Ние считаме, че са налице
проблеми в част от работата, която Фронтекс е извършила до момента, и не подкрепяме
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текста, в който се посочва, че Европейският парламент приветства успешните дейности,
извършвани от Фронтекс.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. − (PT) Отношенията между центровете на
нестабилност – социални, икономически или политически – и миграционните потоци към
Европейския съюз са ясни. Външната политика на Съюза не може просто да не бъде отделена
от това явление – тя трябва да се стреми да го разбере и да го наблюдава във възможно
най-голяма степен. В действителност ЕС трябва да предприеме мерки, за да оптимизира
използването на собствените си финансови ресурси и институционални структури и за да
управлява ефикасно миграционните потоци в резултат на нестабилността, която понастоящем
съществува в някои части на света.

Политика на превенция, която използва най-подходящите инструменти на външната
политика с оглед на справяне и борба с причините за нестабилността, би могла да помогне
на настоящата „крайна необходимост“ за емиграция да се превърне във „възможност“ за
емиграция. Принципите на правовата държава трябва да се насърчават, да се защитават
правата на човека и да се подпомага развитието на демокрацията и икономиките. Без общите
усилия за развитие в съответните държави, работещи заедно с хората и социалните структури,
няма да бъде възможно да се допринесе ефикасно за намаляване на нестабилността.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. − (PT) Настоящият доклад се
съсредоточава върху миграционните потоци в резултат на политическата нестабилност, с
която се сблъскват някои региони в света, по-конкретно Северна Африка и южното
Средиземноморие. Това положение, което засяга държавите в южната част на Европа,
особено Италия – всички ние следим положението на остров Лампедуза, където са
пристигнали повече от 20 000 души – и остров Малта, е довело повече от 400 000 бежанци
в Европа. За да облекчи положението, освен да мобилизира Европейския фонд за бежанци
е от първостепенно значение ЕС да приложи по-продължителен план, който има за цел
хуманитарна помощ и гарантиране на основните нужди на тези хора във възможно
най-кратък срок. Също така трябва да се изготви регионална програма, свързана с убежището
и защитата на бежанците, която е насочена към бежанци от Египет, Тунис и Либия, за да
се предотврати трафика на хора и за да се подготви връщането им в техните държави на
произход. Приветствам приемането на този доклад, тъй като в него се посочва, че ЕС ще
разгледа структурните причини за проблемите, произтичащи от миграционните потоци,
посредством политиката си за външно сътрудничество без каквито и да било предубеждения.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Съществуват причини за
миграционните потоци. Най-важните от тях са фактори като войни и въоръжени конфликти,
системно нарушаване на правата на човека и етнически и религиозни конфликти и репресии.
Природните бедствия и бедността в резултат на липсата на подходящи икономически и
демократични структури обаче са също сред най-честите причини за миграционните потоци.

Въздействието на кризата със световния капитализъм и последствията от неговото неправилно
и асиметрично развитие изострят икономическото и социално положение в много държави.
Въстанията в арабския свят също са израз на това явление, което води до увеличение на
миграционните потоци. Мнението на Европейския съюз относно този въпрос е често
лицемерно и води до политика на двойни стандарти. От една страна, ЕС твърди, че защитава
правата на човека в трети държави, като същевременно поддържа егоистично мнение за
тях, когато става въпрос да нападне някоя от тези държави. От друга страна, той е съучастник
в продължаващите сериозни положения като това, което се случва в Лампедуза, Италия.
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Превенцията на миграционните потоци изисква мерки, основани на истинска политика на
сътрудничество за развитие и помощ, на солидарност и насърчаване на мира, включително
мирно решаване на конфликти, което понастоящем не е така.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Наясно сме, че войните и
въоръжените конфликти, етническото напрежение, системното нарушаване на правата на
човека като отказа да се практикува собствената религия, природните бедствия и бедността,
свързана с липсата на подходящи икономически и демократични структури, са основните
причини за миграционните потоци.

Настоящата прогноза е, че положението ще се влошава предвид кризата, която капитализмът
претърпява, и социалните последици от нея, включително въстанията в арабските държави.

В резултат на това Европейският съюз не може да продължи със своята лицемерна политика
на двойни стандарти, като твърди, че защитава правата на човека в трети държави, а
същевременно позволява сериозни положения като това в Лампедуза да продължават.

Трябва да има политика на превенция и развитие на мерки за сътрудничество с
по-всеобхватна политическа визия, която включва преди всичко солидарност и гарантиране
на правата на човека, което понастоящем не е така.

Като цяло Европейската комисия и самият Европейския парламент дават приоритет на
своите икономически и геостратегически интереси и забравят солидарността и Целите на
хилядолетието за развитие, като приемат възмутителни директиви като Директивата за
връщането.

Поради тази причина ние гласувахме против доклада, въпреки факта, че той включва една
две положителни точки.

Bruno Gollnisch (NI),    в писмена форма. – (FR) Бих искал да изкажа своята подкрепа за
жителите на Лампедуза, които са изправени пред пренаселеност, несигурност и проблеми,
свързани с доставките, и възможни заплахи за здравето, но които са на второ място за
Парламента след десетките хиляди незаконни имигранти, които слизат на бреговете на
Лампедуза. Също така бих искал да кажа на италианските органи, че корабите, които те
наемат, следва да репатрират тези незаконни имигранти към Африка, а не към Европа.
Повечето от тези хора идват от Тунис, държава, в която очевидно се случва забележително
демократично начинание, в което те са длъжни да участват. Ние не можем да продължим
да настаняваме всички, които се чувстват неудобно в собствената си страна, тъй като там
вали... или не; тъй като е диктатура… или вече не е; тъй като е слабо развита или се развива.
Основната мотивация на тези мигранти е чисто икономическа.

Политиките ни на помощ за развитие следва да насърчават хората да остават в собствената
си страна и дори следва да поставят условия относно това и относно връщането на
гражданите им. В противовес на това, което казва докладчикът, няма такова нещо като
„правото“ да се емигрира. От друга страна, европейските народи, които следва да бъдат ваш
първи приоритет, имат абсолютното право да кажат „СТИГА“ и да бъдат чути.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Аз гласувах в подкрепа на този
парламентарен доклад относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват
и роля на външната политика на ЕС и бих искала да обърна внимание на редица аспекти,
съдържащи се в доклада. Почти 24 000 тунизийци са пристигнали на остров Лампедуза и
по бреговете на Италия след падането от власт на президента Бен Али и хиляди либийци
също така са напуснали страната си, разкъсвана от военни конфликти от февруари насам.
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Ние непременно се нуждаем от европейски отговор и европейска солидарност, сблъсквайки
се с тази развиваща се човешка драма. Нашият доклад призовава за система на солидарност
по отношение на презаселването на бежанци от Северна Африка. Нашият доклад призовава
за прилагане на „клаузата за солидарност“ между държавите-членки по отношение на
политиките в областта на граничния контрол, предоставянето на убежище и имиграцията.
Нашият доклад призовава също така бюджетът за периода след 2013 година да включва
разпоредба за средства за извънредни положения за бързо реагиране във връзка с имиграция
и предоставяне на убежища в Европа. Всички тези аспекти са необходими в една истинска
европейска политика в областта на убежището, за която ние отдавна призоваваме и която
трябва да бъде основана на принципите на съгласуваност, отговорност, солидарност и
зачитане на правата на човека.

Sylvie Guillaume (S&D),    в писмена форма. – (FR) Аз гласувах в подкрепа на доклада
по собствена инициатива, тъй като той обръща внимание на действителните причини за
миграционните потоци, а именно политическа, социална и икономическа нестабилност,
липса на сигурност, политически репресии, нарушаване на правата на човека, както и
изменение на климата. Настоящият доклад подчертава също значението на предоставянето
на страните на произход на устойчиви стратегии в рамките на Европейската политика на
съседство (ЕПС) и политиката на ЕС на сътрудничество за развитие. По този начин докладът
оспорва мита за нулева миграция, като ни припомня, че миграцията не може да се спре и
че ЕС се нуждае от значителна, но контролирана имиграция за подкрепа на възрастното
население и за преодоляване на други социални и икономически предизвикателства.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    в писмена форма. − (EN) Докладът Provera разглежда редица
важни въпроси, свързани с миграцията, и подчертава значението на правата на човека.
Правата на човека бяха в центъра на кампании в Шотландия и Обединеното кралство за
спиране на задържането на деца, търсещи убежище. Правителството на Обединеното
кралство се зарече да преустанови този позор, но до момента няма успех.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. − (LT) Аз гласувах в подкрепа на настоящия
документ, тъй като миграционните потоци, свързани с нестабилността, са предизвикателство
за Европейския съюз. Войни и въоръжени конфликти, етническо напрежение, системно
нарушаване на правата на човека, както и невъзможност да се практикува собствената
религия, природни бедствия и липса на работещи икономически и демократични структури
са основните причини за този вид миграционни потоци. Подобно явление е особено
тревожно, защото може да породи или да задълбочи напрежението не само между страните
на произход и страните на местоназначение, но също така и между страните на произход
и транзитните за мигрантите страни. За да отговори ефикасно на посоченото
предизвикателство, Европейският съюз трябва да осъществи политика на превенция, като
приложи най-подходящите инструменти на външната политика с оглед на директното
справяне с причините за нестабилност, така че емиграцията да се превърне във възможност
вместо в драматична необходимост. По тази причина е наложително да бъде започнат дебат,
с оглед на по-доброто опознаване на всеки аспект на миграционните явления и на основните
причини за тях. Това може да позволи на Европейския съюз да очертае последователна и
ефикасна политика в областта на миграционните потоци от страните на произход и
транзитните страни и да реши колко и как да инвестира в тези държави, за да компенсира
тяхното вътрешно напрежение, дължащо се на демографски и социални причини, като по
този начин насърчава стабилността.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Проектът на резолюция, подложен на
гласуване днес в Парламента, поставя важен въпрос – как да се определи ролята на външната

81Разисквания на Европейския съюз -BG05-04-2011



политика на ЕС, когато Съюзът е изправен пред едновременно трагичния и деликатен въпрос
за миграционните потоци? Предизвикателството, пред което трябва да се изправи
Европейският съюз, е причинено от очевидната нестабилност, в която се намират Северна
Африка и Близкия изток. За да се избегнат отрицателните последици, Европа трябва да бъде
в състояние да отговори на предизвикателството чрез определяне и прилагане на политика
на превенция, която да въздейства на причините за икономическата и политическата
нестабилност в тези държави, предлагане на съвместни решения, които могат да предотвратят
или поне да намалят мащаба на това явление. За целта обаче се изискват огромни ресурси,
поради което ще бъде необходимо да се включат други световни сили и да се осъществява
координация с тях. Всичко това обаче не може да се направи, без да бъде спазен изцяло
принципа на субсидиарност. От тази гледна точка Европа е морално задължена да отговори
стегнато и единно, като по този начин демонстрира решението си да се съсредоточи преди
всичко върху тази политика. Поради тези причини, тъй като аз съм убеден в значението на
политическия сигнал, който Европа е морално задължена да изпрати във връзка с този
въпрос, а не да остави държавите да се справят сами, аз използвах своя вот, за да подкрепя
горепосочената резолюция.

Agnès Le Brun (PPE),    в писмена форма. – (FR) От влизането в сила на Договора от
Амстердам ЕС разполага с много големи правомощия по отношение на контрола върху
миграционните потоци. Сега тези правомощия са необходими, за да се управлява
неотдавнашното навлизане на бежанци в резултат на вълненията в Северна Африка, особено
в Либия. „Арабската пролет“ е ярък символ на свободата, но също така прикрива по-трагична
действителност, която кара голям брой граждани да отпътуват (по море в конкретния случай)
в търсене на убежище. Ето защо резолюцията призовава ЕС и международните институции
да преценят последствията, до които са довели тези големи движения на населението. Аз
я подкрепих, тъй като отделните държави-членки не могат да се справят с това положение
сами: сътрудничеството и споделянето трябва да ни ръководят при справянето с
положението. Новата структура на външната политика на Съюза, въведена с Договора от
Лисабон, и по-конкретно със създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД),
следва също така да даде възможност действията на държавите-членки да бъдат
координирани по-ефикасно.

David Martin (S&D),    в писмена форма. − (EN) Аз гласувах в подкрепа на доклада, който
приветства неотдавнашните предложения на Комисията за законна миграция, насочени
към лица, различни от лицата, търсещи убежище, и я насърчава да разработи допълнителни
инструменти, да установи обща имиграционна политика, да управлява икономическата
миграция с оглед насърчаване на икономическия и социалния напредък приемащите и
транзитните страни и страните на произход и да укрепи социалното сближаване, като
подобри интеграцията на мигрантите. Подчертава необходимостта от предоставянето на
подходяща информация относно възможностите за законна имиграция в ЕС с оглед
предотвратяване на незаконната миграция, по-добро използване на режимите на ЕС за
законна имиграция, изясняване на настоящите перспективи и възможности в рамките на
ЕС и разобличаване на фалшивата надежда, давана от трафикантите, като по този начин се
ограничат печалбите, извличани от организираната престъпност и трафика на хора поради
необходимостта за мигриране. Призовава Комисията да насърчи мерки за защита на
уязвимите групи и лица (основно жени и деца), които често стават жертви на трафик и
сексуална експлоатация и настоятелно приканва Комисията да изгради информационни
центрове в трети страни относно възможностите за миграция към ЕС. Призовава при все
това за балансиран подход между насърчаването на легалната миграция в ЕС и предоставянето
на гаранции, че ЕС има капацитет да приеме и успешно да интегрира мигрантите.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Този доклад не успява да
прикрие истината, въпреки излиянието на добри чувства. ЕС е загрижен относно падането
от власт на диктатори, които е поддържал в замяна на управлението на „миграционните
потоци“ по границите му. Идеята за масово навлизане на бежанци, жертви на тези
диктаторски режими, не го е обезпокоила, и то с основание. Идването на демокрацията го
безпокои.

И все пак, от момента до 2030 г. Европа ще се нуждае от 230 милиона имигранти: самата
Европейска комисия каза това. Освен това този текст препоръчва прилагането на санкции
за държави, които не спазват принципите, залегнали в споразуменията за свободна търговия,
и тези, препоръчани от Международния валутен фонд (МВФ). Арабските революции едва
се отърсиха от гнета на собствените си деспоти, а сега чуждите тирани им изпращат поздрави.
Този доклад е арогантен и брутален. Гласувам против него.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Свързаните с нестабилността миграционни
потоци представляват предизвикателство за Европейския съюз. Войни и въоръжени
конфликти, етническо напрежение, системно нарушаване на правата на човека, като
невъзможността да се практикува собствената религия, природни бедствия и липса на
работещи икономически и демократични структури са основните причини за този вид
миграционни потоци. Подобно явление е особено тревожно, защото може да породи или
да задълбочи напрежението не само между страните на произход и страните на
местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите
страни. За да отговори ефикасно на посоченото предизвикателство, Европейският съюз
трябва да осъществи политика на превенция, като приложи най-подходящите за директно
въздействие върху причините за нестабилност инструменти на външната политика, така че
емиграцията да се превърне във възможност вместо в драматична необходимост.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. − (FR) Аз гласувах против доклада Provera
относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната
политика на ЕС, тъй като аз отхвърлям миграционната политика на Европейския съюз;
политика на „крепостта Европа“, чиито граници са непоклатими за мъже и жени и които,
напротив, когато става въпрос за капитали, се изпаряват. Настоящият доклад подкрепя
европейската миграционна политика, която не е основана на разбирането, че емиграцията
е право, а не престъпление, и не гарантира неприкосновения принцип на търсене на убежище
Лицемерието на ЕС е отвратително: то инкриминира имигрантите без документи.
Незаконните имигранти се използват за труд в процеса на бързо натрупване на капитали,
което е пряко нарушение на универсалното естество на правата на човека. ЕС, който може
да съществува единствено чрез икономическа имиграция, демонстрира огромен цинизъм.
Това, което се случва в Северна Африка, е доказателство за „крепостта Европа“. Европейската
агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на
държавите-членки на Европейския съюз (Фронтекс) няма нищо общо със солидарността
или сътрудничеството за подпомагане на хората в борбата им срещу диктатурите като тези
на Бен Али, Мубарак или Кадафи: когато хиляди африканци бягат от репресиите и войните,
ЕС ги лишава от свобода.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма. − (EN) Свързаните с нестабилността
миграционни потоци представляват предизвикателство за ЕС. Войни и въоръжени конфликти,
етническо напрежение, системно нарушаване на правата на човека, както и невъзможност
да се практикува собствената религия, природни бедствия и липса на работещи
икономически и демократични структури са основните причини за този вид миграционни
потоци. Подобно явление е особено тревожно, защото може да породи или да задълбочи
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напрежението не само между страните на произход и страните на местоназначение, но също
така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни. За да отговори
ефикасно на посоченото предизвикателство, Европейският съюз трябва да осъществи
политика на превенция, като приложи най-подходящите за директно въздействие върху
причините за нестабилност инструменти на външната политика, така че емиграцията да се
превърне във възможност вместо в драматична необходимост. В дългосрочен план ЕС трябва
да предприеме ефикасни действия за оптимално използване на финансовите си ресурси и
съществуващата институционална структура. Предложените в доклада мерки не са
достатъчни и са твърде декларативни. Необходим е точен и специален финансов и
икономически план. В противен случай Европа ще се задуши в резултат на незаконната
миграционна вълна. Докладът, като първа стъпка по пътя на решаването на този проблем,
е много полезен.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. − (DE) С оглед на продължаващото навлизане
на мигранти в Европа, изглежда все по-важно да се заеме позиция срещу узаконяването на
икономическите мигранти. От жизненоважно значение е развиващите се страни да получават
подкрепата ни, за да могат тези хора да бъдат насърчавани да остават в собствените си страни.
Няма смисъл да се дава възможност на хората от развиващите се страни да навлизат на
трудовия пазар, особено защото равнището на безработица в еврозоната понастоящем е
9,9 %. Първоначалният доклад на г-н Provera беше много добър и добре балансиран. За
съжаление обаче, различните изменения го промениха в грешната посока. Поради тази
причина аз гласувах против.

Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма. − (LT) Аз гласувах в подкрепа на тази
резолюция, тъй като след вълненията в държавите от Северна Африка, когато миграционните
потоци се увеличиха силно, е от значение в рамките на целия ЕС да функционира обща
миграционна политика. Като се има предвид факта, че миграцията не може да бъде спряна,
външната политика трябва да играе специална роля в тази област. Държавите по външните
граници на ЕС са най-сериозно засегнати от увеличените миграционни потоци. Ето защо
трябва да бъдат направени всички усилия, за да се гарантира, че общата миграционна
политика на ЕС е създадена на равнище на ЕС, за да могат миграционните потоци да бъдат
оптимално управлявани и контролирани. Единствено съвместните усилия ще защитят
икономическия растеж, устойчивостта на трудовия пазар и обхвата за развитие от
отрицателните последици в държавите, които са изправени пред най-големите имиграционни
потоци. Това ще бъде ефикасен инструмент за спиране на незаконната имиграция,
организираната престъпност и трафика на хора. ЕС трябва да положи всички усилия, за да
гарантира, че законната миграция се насърчава и че ние се борим ефикасно с незаконната
миграция. Много е важно да се създаде система за законна миграция, която взима предвид
нуждите на европейския трудов пазар и капацитета на всяка държава-членка да приема и
интегрира имигранти.

Законните имигранти в държавите-членки на Европейския съюз трябва да имат същите
права и задължения като останалите работници. Освен това във всяка държава е много
важно да се намали „изтичането на мозъци“ и заминаването на квалифицирани специалисти.
За целта ние трябва да въведем програми за подпомагане на завръщането, да насърчаваме
циркулярната миграция, да регулираме практиките за набиране на персонал и да подкрепяме
изграждането на капацитет.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада на
г-н Provera относно един от основните принципи на Съюза: солидарността между хората.
Като се има предвид политическата криза в Северна Африка и бавния или изцяло отсъстващия
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отговор на европейската политика относно миграционните потоци, настоящото положение
е много сериозно и проблематично и аз считам, че то трябва да бъде преодоляно незабавно.
Чрез приемането на този текст Съветът е приканен – покана, която не може и не трябва да
бъде пренебрегната – да приложи изцяло клаузата за солидарност чрез практичен план за
действие и споделяне на тежестта между държавите-членки. По-конкретно, текстът
предоставя възможности за минимални стандарти за предоставяне на временна закрила на
имигрантите и разработени мерки за споделяне на отговорностите и усилията между
държавите-членки, които, като Италия, подслоняват отговорно имигрантите и понасят
последствията сами.

Georgios Papanikolaou (PPE),    в писмена форма. – (EL) Важно е на европейско равнище
да свързваме увеличения натиск от миграционните потоци с външната политика на ЕС.
Европейските инициативи могат да подпомогнат политически нестабилните държави в
Северна Африка, от където произхождат голям брой незаконни имигранти. Инструменти
като програми за сътрудничество за развитие и помощ и споразумения за реадмисия могат
и трябва да бъдат използвани изцяло. Очевидно тези въпроси ще бъдат от решаващо значение
в най-близко бъдеще за Гърция и за останалата част от ЕС, поради което аз гласувах в
подкрепа специално на този доклад.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Свързаните с нестабилността
миграционни потоци представляват понастоящем голямо предизвикателство за ЕС. Те са
резултат от войни и въоръжени конфликти, етническо напрежение, нарушаване на правата
на човека, както и невъзможност да се практикува собствената религия, природни бедствия
и липса на подходящи икономически и демократични структури. Това е нарастващо явление,
което причинява напрежения не само между страните на произход и страните на
местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите
страни. Докладът определя редица препоръки, които имат за цел предоставянето на
възможност на ЕС да отговори ефикасно на това предизвикателство. Сред другите мерки аз
бих подчертала приемането на политика на превенция, която има за цел директно справяне
с причините за нестабилност, така че емиграцията да се превърне във възможност, а не в
драматична необходимост, и на политика на сътрудничество за развитие с по-обща
политическа визия, която да включва аспекти на сигурността, регионалното сътрудничество
и двустранните споразумения със страните на произход и транзитните страни. Тези цели
трябва да бъдат преследвани заедно с Целите на хилядолетието за развитие, които са тясно
свързани с политическата стабилност и следва да оформят целия процес.

Aldo Patriciello (PPE),    в писмена форма. – (IT) Миграционните потоци, свързани с
нестабилността са непрякото последствие от нарушаването на правата на човека,
екологичните бедствия и липсата на икономически и социални структури, които са в
състояние да осигурят благосъстоянието на големи части на обществото. Тези неща
представляват предизвикателство за Европейския съюз поради усилията, които изискват
по отношение на сътрудничеството за развитие и предотвратяването на социалните
напрежения, които често се създават не само между страните на произход и страните на
местоназначение, но също така и между страните на произход и транзитните за мигрантите
страни. Това предизвикателство изисква практичен отговор от страна на ЕС, който е
разработен да разглежда не само сътрудничеството за развитие, но също така външната
политика, да прилага превантивни мерки в регионален и световен мащаб, мерки, които
използват всички налични инструменти на външната политика и са съсредоточени върху
сигурността, регионалното сътрудничество, двустранните споразумения с страните на
произход и транзитните страни, защитата на правата на човека и демократизацията. Като

85Разисквания на Европейския съюз -BG05-04-2011



се има предвид твърдото ми убеждение, че за ЕС е важно да действа пряко върху причините
за нестабилност, отчасти чрез подобряване на употребата на наличните инструменти, аз
мога единствено да гласувам в подкрепа на предложението.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. − (EN) Свързаните с нестабилност
миграционни потоци представляват предизвикателство за Европейския съюз. Войни и
въоръжени конфликти, етническо напрежение, системно нарушаване на правата на човека,
както и невъзможност да се практикува собствената религия, природни бедствия и липса
на работещи икономически и демократични структури са основните причини за този вид
миграционни потоци.

Подобно явление е особено тревожно, защото може да породи или да задълбочи
напрежението не само между страните на произход и страните на местоназначение, но също
така и между страните на произход и транзитните за мигрантите страни. За да отговори
ефикасно на посоченото предизвикателство, Европейският съюз трябва да осъществи
политика на превенция, като приложи най-подходящите за директно въздействие върху
причините за нестабилност инструменти на външната политика, така че емиграцията да се
превърне във възможност вместо в драматична необходимост.

Европейската политика за управление на миграционните явления следва да се подкрепи от
измерение на сътрудничество за разработването на по-обща политическа визия, която да
включва аспекти на сигурността, регионалното сътрудничество, двустранните споразумения
със страните произход и транзитните страни, защита на правата на човека и
демократизацията.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Управлението на миграционните потоци,
свързани с политическата нестабилност, представлява основно предизвикателство за
Европейския съюз. Войни и въоръжени конфликти, етническо напрежение, системно
нарушаване на правата на човека, природни бедствия и липса на работещи икономически
и демократични структури са основните причини за тези потоци.

Аз считам, че понастоящем трябва да се приложи политика на превенция, която е насочена
към най-подходящите инструменти, за да се въздейства върху причините за нестабилност.
Европейската външна политика следва да се съсредоточи върху корените на нестабилността
и структурните проблеми в страните на произход. Аз считам, че този текст представлява
друг инструмент, който ЕС да използва, тъй като той очертава последователна и ефикасна
политика относно явлението на миграционните потоци, като насочва своя избор към
най-подходящия път за пресъздаване на условия за политическа, икономическа и социална
стабилност.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) Аз се противопоставям решително на
въпросния доклад. Мотото „единство в многообразието“ позволява на всеки да бъде господар
на собствената си територия и Европейският съюз не може и не трябва да ни насилва да
приемаме нежелани гости. Да отричаме правото си да връщаме незаконните мигранти в
техните страни на произход е против всяко правило на добрия разум. Ако законността не
се спазва, ние се излагаме на риск от нахлуването на милиони отчаяни бягащи хора. Трябва
да се помогне на страдащите хора, но в техните собствени страни, чрез предотвратяването
на трафика на хора.

Аз категорично отхвърлям обвиненията за европейски расизъм и ксенофобия, тъй като се
изморих да гледам незаконни тунизийски мигранти, които стачкуват, тъй като не са им
дадени пари, за да си купят цигари, отказват да ядат храна, която съдържа риба тон, тъй
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като мирише на риба, и веднъж в Италия да искат жилища и работа (безплатно, разбира
се), когато ние си имаме местни, безработни и бедни хора.

Поздравленията към върховния представител по въпросите на външните работи, баронеса
Аштън, със сигурност са безполезни, тъй като в действителност тя не знае как да се справи
с настоящата криза в Магреб. Междувременно, на всичко отгоре, лесбийките,
хомосексуалистите, бисексуалните и транссексуалните лица трябва да се разглеждат като
преследвани и имащи малко права и следователно заслужаващи специално внимание.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    в писмена форма. – (EL) Аз гласувах в подкрепа на доклада
на г-н Provera, тъй като считам, че неговият доклад има реалистично отношение към
проблема и предложението му за разпределяне на тежестта на имиграцията е крайно
необходимо. Имиграцията е труден въпрос за решаване; въпреки това ние можем да я
управляваме, ако предприемем правилното действие. Проблемът не може да бъде поет
основно от Гърция, Италия и Испания. От януари насам 23 000 имигранти са навлезли в
Италия. Ние трябва да се опитваме, по-специално с оглед на развитията в Северна Африка
и арабския свят, да открием европейска стратегия, която да реши проблема, свързан с
имиграцията, така че да не оставяме държавите-членки на произвола и в същото време да
гарантираме, че не се злоупотребява с принудените да мигрират нещастни хора и понасящите
тежестта граждани на Европа.

Bart Staes (Verts/ALE),    в писмена форма. – (NL) Настоящата резолюция има заслуга за
засилването на разискването относно миграционната политика на Съюза, въпреки че текстът
можеше да бъде по-конкретен и по-ясно формулиран. Точно сега, когато положението в
Северна Африка поражда големи миграционни потоци, ЕС не успява да постигне целта,
като не поема никаква очевидна отговорност. Фронтекс не може да бъде единственият
инструмент, използван при решаването на кризата с бежанците. Европа също така спешно
трябва да изготви план за действие за споделяне на тежестта, за да се подпомогне
презаселването на бежанците от региона и да се окаже подкрепа на бездомните. Жалко е,
че при настоящите обстоятелства отлагането на споразумението, уреждащо сътрудничеството
между ЕС и Либия, беше очевидно единствения възможен вариант. При тези споразумения
не затягането на контрола по границите на Съюза следва да бъде основна грижа, а
наблюдението на ратификацията и спазването на Женевската конвенция. Надявам се, че
тази резолюция е първата стъпка към по-глобален подход към въпроса за бежанците, така
че хората да бъдат третирани по по-хуманен начин.

Michèle Striffler (PPE),    в писмена форма. – (FR) Аз гласувах в подкрепа на доклада на
г-н Provera относно миграционните потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на
външната политика на ЕС. Координацията между външната политика и имиграционната
политика е от основно значение. Ние трябва да обърнем специално внимание на дълбоко
вкоренените причини за нестабилността в някои региони на света и да управляваме
миграционните потоци ефикасно. Политиката за управление на миграцията следва
действително да бъде ефективно съчетана с европейската политика на сътрудничество за
развитие и следва да взима предвид аспектите във връзка със сигурността, регионалното
сътрудничество в южните държави и споразуменията за сътрудничество със страните на
произход и транзитните страни. По отношение на централната роля на някои трети държави
в тази политика, аз съм убеден, че сключването на споразумения за сътрудничество между
ЕС и тези държави е от първостепенно значение с оглед на борбата срещу незаконната
имиграция. В това отношение, споразумението за сътрудничество между Либия и
Европейския съюз, което към момента е преустановено, трябва да бъде възстановено.
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Niki Tzavela (EFD),    в писмена форма. – (EL) Рецесията и преобладаващата политическа
нестабилност в някои държави са дали тласък на миграционните потоци и това поставя
предизвикателство пред ЕС. Предложените мерки в този специален доклад ще помогнат за
решаването на този проблем, който пряко тревожи държавите по границите на ЕС и непряко
целия ЕС. Една от тези мерки е разработването на постоянна система за наблюдение на
всички дейности и операции на Фронтекс, свързани с управлението на миграционните
потоци, което трябва да бъде постоянно и стабилно. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада
на г-н Provera.

Dominique Vlasto (PPE),    в писмена форма. – (FR) Приветствам приемането на тази
балансирана резолюция, която предлага пътища за отговор на предизвикателствата на
миграционния натиск, пред които е изправена Европа. Считам, че е от основно значение
миграционната политика на ЕС и политиката на помощ за развитие да се поддържат взаимно.
Зад явлението миграция има невиждани човешки драми и част от решението се намира в
политиката на помощ за трети държави, която ще допринесе за тяхното развитие и
стабилност. Въпросът за Европейската политика на съседство (ЕПС) също трябва да бъде
разгледан. Считам, че е налице спешна необходимост за действия на всички равнища в
Съюза и призовавам държавите-членки и Комисията да мобилизират необходимите
инструменти и ресурси. Това ще бъде направено чрез засилване на ресурсите и ролята на
Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници
на държавите-членки на Европейския съюз (Фронтекс). Това ще бъде направено и чрез
предоставянето на подходяща помощ за регионите и градовете по средиземноморския бряг,
които трябва да се справят с хуманитарните катастрофи, създадени от навлизането на
имигранти, и трябва да гарантира, че редът е запазен, както и да насърчава интеграцията на
законни мигранти. Според мен европейската солидарност трябва да бъде приложена изцяло
между държавите-членки и третите държави.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. − (DE) Аз гласувах в подкрепа на настоящия
доклад. Както се подчертава в доклада, настоящият приток на мигранти причинява огромно
напрежение между страните на произход, приемащите страни и транзитните страни и също
така в рамките на самите приемащи страни. Като превантивна мярка г-н Provera предлага
да се открие първопричината за миграцията и в европейската външна политика да се разгледа
липсата на демократична и икономическа стабилност в приемащите страни. Европейският
парламент е изготвил различни доклади в областта на политиката за развитие, които са
призовали Комисията, и по-конкретно баронеса Аштън, да включат положението с правата
на човека във всички преговори и единствено в този контекст да предоставят подкрепа и да
улеснят търговията. Бих искала да използвам възможността отново да изискам това.

Доклад: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на
резолюцията относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони, защото
жените в съвременното общество поемат една многофункционална роля в зависимост от
своето индивидуално семейно и професионално положение и при това ролево многообразие
те съумяват да допринесат значително за напредъка и иновациите на всички социални
равнища и за повишаването на качеството на живота, особено в селските райони. За
съжаление, се наблюдава намаляване на броя на жените в селските райони. Следователно,
за да се гарантира стабилно положение за населението, заето в селското стопанство,
политиката за развитие на селските райони следва да бъде насочена повече към иновативните
и устойчиви условия за живот и труд в селските райони. Съгласна съм с мнението на
докладчика, че трябва да се насърчават предприемаческият дух и инициативите на жените,
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по-специално посредством насърчаване на собствеността сред жените, мрежи на жените
предприемачи и създаване във финансовия сектор на улеснен достъп за жените предприемачи
от селските райони до инвестиции и кредити – така че да им се предоставят по-ефективни
възможности за действие на пазара и да им се даде възможност да развиват икономическа
дейност, от която да получават стабилни доходи. Важно е също предоставянето на подкрепа
на политическите усилия за насърчаване на ролята на жените в селското стопанство, като
се улесни от фактическа и правна гледна точка упражняването от жените на предприемаческа
дейност в областта на селското стопанство. Трябва да има подобрен достъп до земя и кредити
за жените, за да се насърчат установяването на жените в селските райони и като участници
в селскостопанския сектор.

Roberta Angelilli (PPE),    в писмена форма. – (IT) С удоволствие давам подкрепата си за
доклада на г-жа Jeggle, тъй като съсредоточил вниманието върху тези 42 % от жените, които
живеят в селските райони и вършат съществена работа за тяхното развиване, стабилизиране
и модернизиране, като предлагат нови форми на предприемачество. С усилния си труд тези
жени са показали, че могат да допринесат за развитието на традиционните начини на живот
и производство в селските райони, като разработват икономически дейности, които могат
да осигурят работни места и които дават възможност за съчетаване на професионалния и
семейния живот.

Целта на гарантирането на равностойни условия на живот във всички региони и избягването
на едностранното развитие на гъсто населените градски райони означава оборудване на
всички селски райони с най-съвременна ИТ-инфраструктура, преди всичко адекватен достъп
до широколентова връзка, както и разработване на електронни форми на предприемачество,
като например електронна търговия, който дава възможност на хората да извършват
икономическа дейност независимо от разстоянието им до големите градски центрове.

Освен това трябва да се подобри образованието на жените и осигуряването на по-лесен
достъп до кредит с цел подкрепяне на предприемачеството сред жените. Политиките за
социална защита, които предстои да бъдат предприети, трябва също така да отчитат условията
на живот на жените имигранти, наети като сезонни селскостопански работници, особено
по отношение на необходимостта от подходящо настаняване, здравно осигуряване и
адекватни санитарни условия.

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Зачитането на принципа на
равенство между половете е основно изискване в рамките на стратегията „Европа 2020“ и
следва да бъде насърчавано с цел да се увеличи броят на жените, участващи в икономическите
и социални дейности, и по-специално равенството на правата на жените и мъжете в
селскостопанския сектор. Считам, че е важно да се подчертае ролята на жените в земеделските
стопанства и селските райони. Ето защо политиките на подпомагане в по-голяма степен,
отколкото досега, следва да отразяват важната роля на жените, потребностите и положението
в селските райони. Бих искала да насърча държавите-членки да разработят стимули в
селските райони за подпомагане на жените като производители или предприемачи, както
и за подкрепа на тяхното участие в политическия процес, включително и като представители
на управителния съвет в институции, с цел подкрепа на равностойни роли на жените и
мъжете.

Гласувах за този доклад, който помага в борбата срещу социалната изолация в селските
райони. Основната цел на политиките за развитие на селските райони е да се гарантират
равни права за мъжете и жените, както и равностойни условия за живот във всички региони,
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като по този начин се избягва едностранното развитие на гъсто населените градски райони,
така че да се предотврати масово изселване от селата.

Liam Aylward (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Тъй като жените съставляват 42 % от
лицата, участващи в селскостопанския сектор, е ясно, че те играят важна роля в селските
райони и селскостопанските предприятия. Трябва да има признание и подкрепа за жените
и за приноса им към селското стопанство и селския живот, и за тази цел подкрепям този
важен доклад. Трябва да има подобаващо признание на ролята на жените в бъдещите
селскостопански политики на ЕС. Подкрепям това, което се казва в доклада относно
отличната работа на мрежите, обединяващи жените, в активирането на селските общности
и насърчаването на равенството и социалното приобщаване в селските райони. Те трябва
да получат по-голяма политическа подкрепа на местно, национално и европейско равнище.
В Ирландия, например, ICA е важна и влиятелна организация в селските райони, която
неотдавна отпразнува 100 години от съществуването си, с около 11 000 членове, и от дълго
време оказва подкрепа на жените в селските райони. Тези местни организации трябва да
имат подходяща подкрепа и те трябва да бъдат взети под внимание в бъдещите
селскостопански политики на ЕС.

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Жените играят все по-важна роля в
селскостопанския сектор и селските райони. През последните няколко години подкрепата,
оказвана на жените в осъществяването на техните собствени проекти, им е дала възможност
да постигнат значителен напредък, което е довело до по-голямо развитие на селските
общности като цяло.

Жените допринасят за развитието на традиционните за селските райони форми на живот
и икономика, като същевременно допринасят за стабилизирането и модернизацията на тези
форми на предприемачество и като резултат – за устойчивото развитие на селските райони.
И в селските райони стремежите на жените са да реализират собствените си планове за
живота, да бъдат икономически самостоятелни и да се справят с предизвикателствата на
семейния живот.

Докладът, за който гласувах, препоръчва многостранните професионални познания и умения,
интереси и постижения на жените да бъдат вземани предвид в по-голяма степен, така че
селското стопанство да продължи да бъде привлекателно за жените като работно място.
Гарантирането на добри перспективи за живот в селските райони за мъжете и жените следва
да бъде основната цел на европейската политика за развитие на селските райони.

George Becali (NI),    в писмена форма. – (RO) Положението на жените в селските райони
е реален и актуален въпрос за Европейския съюз. Той е много сериозен и спешен въпрос за
някои нови държави-членки, като например Румъния, където има много висок дял на селски
райони с изключително ниско равнище на заетост. Необходимо е да се възприеме подходящ
подход, които да получи финансова подкрепа в бъдещата ОСП, за да бъдат постигнати
резултати в създаването на привлекателни условия на живот за жените и мъжете в тези
райони. Съгласен съм с идеята, изразена от г-жа Jeggle, за европейска мрежа на жените в
селските райони, подкрепена и чрез мерки по втория стълб на ОСП. Съгласен съм също така
с идеята, че един от приоритетите на реформата на ОСП следва да бъде осигуряването на
достъп до услуги и помощ за жените в селските райони в съответствие с нуждите на всяка
държава-членка.

Sergio Berlato (PPE),    в писмена форма. – (IT) Разискваният днес доклад е особено важен,
тъй като е насочен към основните точки, по които ще се работи за постигане на ефективен
принос от страна на жените в развитието на селските райони, като едновременно с това има
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за цел подобряване на перспективите за заетост в контекста на Общата селскостопанска
политика (ОСП).

По мое мнение, ролята на жените в селскостопанските предприятия и селските среди
представлява съществен аспект от политиките за териториално развитие. Всъщност една от
основните цели на европейската политика за селските райони е да се гарантират равностойни
условия за живот във всички региони, така че дори и в селските райони мъжете и жените
да получат възможността да изградят нещо.

По време на текущата фаза на развитие на ОСП вземането предвид на потребностите на
жените в селските райони придобива основно значение, както и разгръщането на техния
потенциал. Считам, че от гледна точка на една бъдеща философия, ще бъде необходимо да
се положат повече усилия за устойчивото използване на селските райони, което да бъде
ефективно както по отношение на енергията, така и на качеството. Освен това ще има нужда
от по-голяма ангажираност на всички участници в процеса на реформа на селското
стопанство.

Слави Бинев (NI),    в писмена форма . − Целта на общата селскостопанска политика е
висококачествено и устойчиво развитие на селските райони. Гласувам "за" текста, тъй като
смятам, че жените имат много важна роля в съвременното общество. През последните години
стана ясно, че голяма част от проектите в селскостопанските райони, биха били немислими
без дейното участие на жените. Считам също, че условията на живот трябва да бъдат
подобрени в селските райони и това може да стане чрез увеличаване на достъпа до
инфраструктурата, структурите и услугите за ежедневието. Трябва да се даде възможност
на жените да балансират своя семеен и професионален живот и да се съхранят общностите
в селата. Жените трябва да имат достъп до службите, институциите и структурите за
подпомагане, а също така трябва да се засили тяхната роля в процеса на вземане на решения.

Mara Bizzotto (EFD),    в писмена форма. −  (IT) Като се има предвид, че рискът от социална
изолация в селските райони е по-голям за жените, отколкото за мъжете, и като се има
предвид значението на това, решително подкрепям настоящата резолюция, която привлича
вниманието върху ролята на жените в селското стопанство и изисква отдаване на по-голямо
значение на професионалната компетентност на жените в областта на селското стопанство
и извън него, в икономическата дейност и стратегиите за регионално развитие, както и върху
насърчаването на стимули за поощряване на участието на жените в пазара чрез премахване
на всякаква дискриминация, подобряване на наличните възможности за обучение и достъпа
до следдипломно обучение и специализирани курсове.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на доклада,
защото считам, че регионалното развитие се превръща в особено уместен въпрос днес, тъй
като селските райони стават все по-слабо населени поради социални промени и промени
в социалните структури, стойности и нарастващата тенденция към индивидуализация.
Напълно съм съгласна, че една от важните мерки, които могат да променят засилващата се
тенденция към урбанизация, е създаването на подходящи условия на живот и труд в селските
райони. Опитът показва, че качеството на живот и икономическа власт в селските райони
са тясно свързани с жените и тяхната роля в селското стопанство. Затова е особено важно
мерките, предложени в доклада, да дадат възможност на жените да реализират собствените
си планове за живота, да бъдат икономически самостоятелни и да се справят с
предизвикателствата на семейния живот също така успешно, както го постигат днес в
градските райони. Мерките, изброени в доклада, включват продължаване и развиване на
подкрепата за обучение и консултиране на жените, които са специфични за селските райони,
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непрекъснатост на подкрепата на ЕС за селското стопанство и предприятията в селските
райони, развитието на най-съществената инфраструктура и на ИТ инфраструктурата, както
и възможността за ранно пенсиониране и много други мерки.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Бих искал да поздравя моята колега и
докладчик, г-жа Jeggle, за свършената от нея работа, което даде възможност на Парламента
да признае публично многофункционалната роля на жените в селскостопанския сектор.
Въпреки че от около 27 млн. работници в сектора 42 % са жени и почти 29 % от земеделските
стопанства се управляват от жена, ролята на жените все още не е подобаващо призната.

Гласувах в подкрепа на този документ, защото съм съгласен относно необходимостта да се
признае уникалната роля на жените в селското стопанство. Освен това считам, че имаме
задължението да идентифицираме конкретните потребности на жените в селските райони
и да гарантираме, че бъдещите стратегии, като се започне със следващата реформа на Общата
селскостопанска политика (ОСП), адекватно отговарят на тези изисквания. Европейският
съюз не трябва да пренебрегва професионалните, семейните и социалните стремежи на
жените, живеещи в селските райони. За да се осъществи това, подходящо е европейските
институции да гарантират необходимите услуги за подкрепа и иновативен пакет, които не
са изключително ориентирани към пазара.

И накрая, споделям предложенията, направени от докладчика г-жа Jeggle, особено по
отношение на необходимостта за по-голямо представителство на жените в политическите,
икономическите и социалните организации в областта на селското стопанство.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Приветствам важността,
която Комисията отдава на ролята на жените в развитието на селските райони.
Многофункционалната роля на жените през последните години, в икономически и в
социален аспект, е реалност, към която не трябва да бъдем безразлични. Това се отнася
особено за селското стопанство, сектор, в които жените са допринесли значително през
последните години, не на последно място по отношение на диверсифицирането и пазарното
приспособяване на предприятията. По този начин и в съответствие с целите на Oбщата
селскостопанска политика за насърчаване на по-устойчиво използване на селските райони,
трябва да бъдат предприети действия с оглед на задоволяване на потребностите и стремежите
на жените в тези райони. При това е необходимо да се отдели специално внимание на
поддържането и развитието на необходимата инфраструктура за подкрепа, като особено
важно е отдаването на значимост на образованието.

Nessa Childers (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Стъпките, предприети днес от
Европейския парламент, за подкрепа и засилване на приноса на жените в жизненоважния
селскостопански сектор на Европа са добре дошли. Докладът „Жените в селското стопанство“
беше подкрепен от значително мнозинство от членовете на ЕП и е навременна мярка. Малко
хора съзнават, че 42 % от постоянно заетите в селскостопанския сектор лица са жени.
Приветствам този доклад.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Имайки предвид, че принципът
на равенство между половете се насърчава от европейското законодателство и е едно от
основните изисквания на стратегията „Европа 2020“, считам, че е подходящо този въпрос
да бъде включен в бъдещата Oбща селскостопанска политика, включително чрез използване
на нови инструменти за насърчаване на този принцип. Мисля, че бъдещата Oбща
селскостопанска политика трябва да бъде справедлива политика, включително и за жените.
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Edite Estrela (S&D),    в писмена форма.  −  (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като
твърди, че насърчаването на равенството между половете е основна цел на ЕС, и счита, че
този принцип следва да бъде включен в Oбщата селскостопанска политика. Важно е да бъде
улеснен достъпа на жените до земеделско и стопанско кредитиране. Докладът също така
допринася за насърчаването на устойчив икономически растеж и развитие на селските
райони.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog и Åsa Westlund (S&D),
в писмена форма.  −  (SV) Гласувахме в подкрепа на доклада относно ролята на жените в
селското стопанство и селските райони, тъй като считаме, че е съществено важен за
справянето с липсата на равнопоставеност в обществото. Докладът освен това илюстрира
важността на налична добре функционираща инфраструктура и основното предоставяне
на определени услуги, например широколентова връзка и грижи за децата, не само в
градовете, но и в селските райони. Въпреки това бихме искали да подчертаем, че селското
стопанство не следва да запази същия дял от бюджета в следващата многогодишна финансова
рамка, а по-скоро общият дял на селското стопанство трябва да бъде значително намален.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Ако се застъпваме за сериозно ангажиране
със селскостопанския сектор – както аз го правя – и възможността за труд в селските райони
да е реален избор на начин на живот за семействата, от жизненоважно значение е да се
гарантира, че всеки, направил този избор, има достъп до условия, подобни като тези, при
които живеят хората в градовете по отношение на здравеопазване, образование и
инфраструктура за подкрепа на семейството.

Развитието и социалното сближаване предполагат хармония между селските и градските
райони, без първите да бъдат забравяни или системно считани за по-малко привлекателни.
Такава промяна на парадигмата, естествено, може да включва активната роля на жените в
селскостопанските общности. Нямам романтични и пасторални видения за „бягство към
природата“: тъкмо обратното, знам, че изборът на такъв начин на живот има цена, и често
пъти означава загърбване на лесния достъп до инфраструктурата, съществено важна за
съвременния живот. Затова гледам благоприятно на опасенията, изложени в доклада, тъй
като дават възможност за ангажимент за насърчаването на качествена инфраструктурата за
подпомагане на семействата, образованието, здравеопазването и транспорта в селските
райони.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Насърчаването на равенството
между половете е основна цел на ЕС и неговите държави-членки. Този принцип следва да
бъде включен в Oбщата селскостопанска политика с цел насърчаване на устойчив
икономически растеж и развитие на селските райони: земеделските стопанства, селският
туризъм, директният маркетинг и социалните услуги са важна опора в структурата на
снабдяването в селските райони и следва да се поддържат устойчиво чрез ОСП. ОСП трябва
да се използва за насърчаване на тези услуги с цел на жените да бъдат предоставени нови
перспективи и възможности за платена работа, а така също и за улесняване в значителна
степен на съвместяването на семейния с професионалния живот. Налице е необходимост
от предприемане на действия срещу застаряването на населението в селските райони, като
за тази цел е необходимо да бъдат създадени условия за установяването на хората, като се
подчертава важността на жизнените и динамични селските райони с разнообразно население.
Във връзка с това бих подчертал значението на възможностите за развитие и адекватни
предизвикателства за младите жени. Налице е необходимост от подкрепа и съживяване на
селските райони като диверсифицирана и обширна област за живеене и развиване на
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икономическа дейност, като преди всичко се използват специализираните знания и умения
на жените.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма.  −  (PT) Настоящата резолюция се
противопоставя на въвеждането на проекта на регламент, предложен от Комисията, относно
„разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят
до развитието и здравето на децата“, тъй като тя е несъвместим с на целите и съдържанието
на Регламента относно хранителни и здравни претенции за храните. Докозахексаенова
киселина (DHA), присъстваща в кърмата, допринася за нормалното развитие на зрителните
функции при деца на възраст до 12 месеца. В контекста на липсата на ясен научен консенсус
относно ефекта на обогатените с DHA млека за кърмачета в биологична среда, различна от
кърмата, била тя адаптирано мляко или други храни за кърмачета, считаме, че следва да се
заеме превантивна и предпазна позиция.

Загрижени сме относно приемането на въпросния проект на регламент, тъй като той не
отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, който между другото гласи, че
„претенциите следва да са научно обосновани като се взема предвид цялата научна
информация“.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма.  −  (PT) Всички политики на Европейския
съюз и държавите-членки следва да вземат предвид насърчаването на равенството и правата
на жените наред с борбата с дискриминацията на основание на полова принадлежност.
Необходимо е отдаване на специално значение за положението на жените в селското
стопанство и селските райони, чийто живот страда от дълбоката криза, в която настоящите
политики, като например Общата селскостопанска политика и други, въвлякоха селските
райони.

Жените, които представляват около 42 % от 26,7 милиона души, работещи в селското
стопанство, са особено засегнати от закриването на стотиците хиляди малки и средни
земеделски стопанства и от процеса на унищожаване на семейното селско стопанство, които
са последица от последователните реформи на ОСП. Както и в други области на дейност,
те също са жертва на безработица, несигурни работни места, ниски заплати и бедност, които
са засилени от антисоциалните политики, наложени под претекст на кризата.

Вместо празни думи е необходимо да скъсаме с политиките, довели до сегашното положение.
Стойност трябва да бъде приписана на ролята на жените, на техните права, равенството,
както и на обществените услуги в селските райони, свързани със здравеопазването,
образованието, културата и осигуряването на отдих, социалната инфраструктура...

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

Mathieu Grosch (PPE),    в писмена форма. −  (DE) Докладът заслужава пълна подкрепа,
тъй като обръща внимание на особената роля на жените в селскостопанската сфера на
дейност и в селските райони, като в същото време предлага решения на настоящите
предизвикателства. Тези решения ще помогнат трудовият живот и ежедневието на жените
в селските райони да станат по-привлекателни. Един елемент на такова решение е подкрепата
на финансово достъпни и на разположение служби и институции за подпомагане като
детски градини, амбулаторни клиники и така нататък, както и на необходимата
инфраструктура. Има също и предложение да се използват средства на ЕС за подпомагане
за подобряване качеството на живот в селските общности.

Друг съществен елемент е по-добрият достъп до училищата, висшата степен на
професионално и университетско образование, и подобряването на социалните условия за

05-04-2011Разисквания на Европейския съюз -BG94



жените в селските райони. Това не само ще облагодетелства жените в селските райони, но
и ще обогати тези райони, допринасяйки за тяхното устойчиво развитие като интегрирано
място за работа и живеене.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на този документ,
защото е много важно да се подчертае ролята на жените в селскостопанските предприятия
и в селските райони, като по-специално се отчита тяхната многофункционална роля. Основна
задача на европейската политика за селските райони остава постигането на равностойни
условия на живот във всички региони и избягването на едностранното развитие на гъсто
населените градски райони, така че и в селските райони мъжете и жените да имат перспектива
за оставане и успех. Ако искаме да задържим жените от всички поколения в селските райони
или да ги убедим да изберат живота в тези райони, техните потребности и условия следва
да бъдат отразени в политиката на подпомагане в по-голяма степен, отколкото досега. В
съвременното общество това не може да бъде постигнато, без да се използват службите,
институциите и структурите за подпомагане, които трябва да са финансово достъпни и на
разположение в съответните региони. Една от централните европейски стратегии за
подпомагане трябва да бъде поддържането на такива подпомагащи структури и доразвиването
им по благоприятен за жените начин. За целта още при планирането на мерки – например
строителство на детски градини, изграждане на амбулаторни пунктове или развитие на
обществения транспорт – трябва да се намерят нови подходи и да бъдат включени жените
от всички поколения в процеса на вземане на решения. Важна основа за качеството на
живота и работата в селските райони продължава да бъде училищното, професионалното
и университетското образование и допълнителната квалификация.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    в писмена форма. −  (FI) През последните 50 години
животът на жените в селските райони се промени и стана по-разнообразен. Броят на
традиционните работни места в тези райони области намаля. В същото време на тяхното
място възникнаха нови условия на живот. Те значително се различават по отношение на
среда на произход, образование и положение на пазара на труда на жените. Тези промени
също трябва да намерят отражение в политиката на подкрепа на Съюза за по-добро
съвместяване на професионалния и семейния живот на жените в селските райони.

През последните години жените със своето индивидуално образование, професионализъм
и компетентност допринесоха за развитието на традиционните за селските райони форми
на живот и икономика. Иновативни земеделски предприятия от всякакъв вид, насочени
например към услугите и селския туризъм, значително съживиха икономическата структура
в селските райони. В бъдеще трябва да има подкрепа също и за създаването и развитието на
иновативни предприятия в селските райони.

Накрая искам да подчертая, че насърчаването на равенството между половете е една от
основните цели на ЕС и държавите-членки. Общата селскостопанска политика на Съюза
следва да включи принципа за насърчаване на равенството.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. −  (DE) Докладът представлява стъпка от
страна на Европейския парламент към подобряване на условията за живот и работа за
жените в селските райони и създаване на възможности за тяхното развитие. В центъра на
предложенията на доклада е по-нататъшното разширяване на инфраструктурата в селските
райони с цел на жените да се предложат нови перспективи и възможности за работа.
Проблемът за съвместимостта на работата и семейството също засяга хората, заети в
селскостопанската сфера на дейност. Също като докладчика съм убедена, че кампанията на
активна подкрепа на селските райони е единственият начин, с който може да се предотврати
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изселването на жените в градовете. Това изисква също структури за грижи за децата и
инфраструктура, съобразена със семействата в селскостопанския сектор, както и достъп до
интернет и други телекомуникационни технологии. За да сме в състояние да изпълним
важните мерки в селските райони в бъдеще, ние ще изискваме достатъчно финансови средства
за селското стопанство и за развитие на селските райони. Подкрепям призива в доклада да
не се намалява дела на селскостопанските разходи в бюджета на ЕС в предстоящите преговори
по бъдещата финансова рамка на ЕС.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. −  (IT) Решително подкрепих доклада, изготвен
от моята колега, г-жа Jeggle, защото намирам, че съдържа важни принципи, които да бъдат
набелязани и насърчени в бъдеще. От общо около 27 милиона редовно заети лица в селското
стопанство в Европейския съюз около 42 % са жени, като според официалните статистически
данни едно от всеки пет стопанства (около 29 %) се управлява от жена. Приканвам тези
цифри да бъдат взети под внимание при оценката на огромния принос на жените за
развитието на много местни общности, който често е съпътстван с несъразмерно слабо
участие в процесите на вземане на решения. Това препятствие трябва да се преодолее чрез
политика в областта на услугите, която чрез новата Обща селскостопанска политика ще
улесни процесите на развитие и активност в селските райони в много области. Имам предвид
по-специално инициативите за обучение, консултиране и създаване на предприятия, които
в рамките на втория стълб на ОСП все още могат да бъдат разработени и които ще
представляват повратна точка за значително подобряване на условията на живот за жените,
а също и за мъжете, в селските райони. Считам това за изцяло стратегическо изискване, не
на последно място, когато става дума за постигане на целите на стратегията „ЕС 2020“, със
специална насоченост към инициативите за стимулиране на иновациите, научните
изследвания и развитието.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    в писмена форма. − (PL) Днес в Страсбург
гласувахме доклада относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони. Аз
лично произхождам от селски район, живея в селски район и в миналото съм се трудила в
земеделското стопанство на моите родители. С пълна убеденост мога да заявя, че жените в
селските райони оказват влияние не само върху развитието и модернизацията на земеделските
стопанства, но често пъти и върху стимулирането на цялата селска общност, благодарение
на неуморния си труд и твърда решимост. Техните дейности в селските клубове на
домакините, усилията им за запазване на традициите и семейните обичаи, а също и успешното
прилагане на нови решения в областта на управлението на стопанствата, показват, че те са
група, която следва да бъде подкрепяна и насърчавана и чиято стойност трябва да бъде
подчертана. Бих искала да благодаря на всички жени в селските райони както в Полша,
така и в целия Европейски съюз, за тяхната неуморна работа и техния принос за регионалното
развитие, и бих искала да се знае, че гласувах в подкрепа на доклада Jeggle. Благодаря.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Приветствам признанието, направено
в доклада, на важната роля на жените в селскостопанското производство и необходимостта
от приспособяване на определени политики и условия за тяхното подпомагане. Въпреки
това не считам, че това трябва да се използва като извинение за хвърлянето на още повече
средства за ОСП.

Barbara Matera (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Гласувах в подкрепа, защото съм убедена,
че трябва да признаем важната роля на жените в местата, където тяхната работа е от основно
значение за изпълнението или възстановяването на конкретната местна икономика, което
само по себе си допринася за общия растеж на нашите страни.
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Ролята на жените в селскостопанския сектор значително се промени през последните
десетилетия, като все повече се превръща в многофункционална роля. Поради тази причина
европейските институции трябва да предприемат стъпки с цел да се избегне масовото
изселване на жените от провинцията или във всеки случай към насърчаване на завръщането
на жените към живота в селските райони. Подкрепата на жените и техните планове ще
доведе до напредък в развитието на селските общности като цяло.

Необходимо е да се предложи на жените, заети в селскостопанския сектор, възможност да
реализират собствените си планове за живота, за да бъдат икономически самостоятелни и
да се справят с предизвикателствата на семейния живот. Работата в селското стопанство
трябва да остане привлекателна за жените, така че да са в състояние да изпълняват своите
многобройни професионални умения. В настоящия период на финансова и икономическа
криза от основно значение е създаването на равностойни условия на труд в селските райони
и в градовете, за да се населят отново териториите, които могат да дадат начален тласък за
икономическото възстановяване в даден европейски регион.

Véronique Mathieu (PPE),    в писмена форма. – (FR) Радикалните промени в европейските
селски райони представляват предизвикателства по отношение на населението, работните
места, услугите и околната среда. Трябва да подчертаем значителното въздействие на
присъствието и участието на жените върху качеството на живот и икономиката в селските
райони. Жените ще представляват голям потенциал за ЕС, когато той предприеме
разработването и изграждането на икономиката в селските райони на Европа. Средствата
на ЕС за подпомагане могат да допринесат за повишаване на качеството на живот в селските
райони чрез повишаване на доходите и чрез училищното, професионалното и
университетското образование и допълнителната квалификация.

Бъдещето на селскостопанския сектор зависи от способността му да се разнообразява.
Потенциалът на услугите, предоставяни от земеделските предприятия в допълнение към
собствената им хранителна продукция, зависи от креативността на всички участници, сред
които жените вече са допринесли много. Има много възможности за създаване на местни
услуги и включването на жените в тях е най-добрият начин да се гарантира успехът на
подобни проекти.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Нарастването на значението на жените в
селското стопанство и селските райони трябва да бъде взето под внимание от новата Обща
селскостопанска политика с цел насърчаване на равенството между половете. Това е
единственият начин, по който ще успеем да насърчим устойчив икономически растеж и
развитие на селските райони. Необходимо е създаване на добри условия на живот в селските
райони, подобни на условията в градските райони, така че жените и техните семейства да
имат стимул да останат там.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. − (ES) Гласувах за доклада относно ролята
на жените в селското стопанство и селските райони, защото считам, че тяхната роля е от
решаващо значение в този сектор, в който са заети 14,6 млн. лица или 41 % от жените.
Съзнавам, че вторият стълб на Общата селскостопанска политика предвижда подкрепа за
проекти, свързани с условията на живот на жените в селските райони, но въпреки това
мисля, че е необходим анализ на проектите в ход с цел да се идентифицират добрите практики
и да се допринесе за подобряване на положението на жените, които са особено засегнати
от последиците на сегашната структурна криза на капиталистическата система в селските
райони. Това е особено вярно, когато вземем предвид високите нива на безработица сред
жените, към която трябва да прибави факта, че много жени дори не участват в пазара на
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труда, което означава, че не са регистрирани като безработни и не присъстват в статистиката
за безработните. Убеден съм също, че социалната защита за работещите жени в сектора на
селското стопанство е задължителна за развитието на селските райони, затова гласувах за
доклада, което е стъпка в тази посока.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Както беше казано, докладът има
за цел да подчертае необходимостта от прилагане на принципа на равенството между
половете в Общата селскостопанска политика като начин за насърчаване на устойчив
икономически растеж и развитие на селските райони. Ето защо ЕС трябва да пренасочи
стратегиите си за подкрепа на ЕС с цел развитие на селските райони по благоприятен за
жените начин. Насърчаването на предприемаческия дух и умения на жените в селското
стопанство, подобряването на достъпа и специализирано обучение за жените, оборудването
на селските райони с най-съвременна ИТ инфраструктура, по-доброто признание и повече
подкрепа на мрежите, обединяващи жените, подобряването на качеството и достъпността
на инфраструктурните съоръжения и услуги, адекватните социално-осигурителни
обезщетения за жените, работещи в селското стопанство, съвместната собственост на
земеделските стопанства, специалното внимание за жените имигранти, са сред най-важните
точки, около които се обединиха различните политически групи. Та кой би гласувал против
тях? Колко неопределено и популистко! Както изглежда, докладчикът е показала своята
добронамереност към жените, работещи в селското стопанство. Нищо конкретно не е казано
по отношение на децата и здравеопазването. Липса на ефикасни здравни услуги! Липсата
на ефикасни здравни услуги и предучилищно образование в селските райони е точно това,
което засяга жените от Латвия, Естония и Литва. Аз гласувах „за“, но докладът е
недообработен и непрофесионален.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма.  −  (DE) Ролята на жените все още е второстепенна
в селскостопанския сектор. Според този доклад ние трябва да се погрижим по-добре за
потребностите на жените, особено в извънградските райони. Трябва да бъдат предоставени
възможности за по-нататъшно образование и обучение, както и по-добър достъп до детските
заведения. Жените земеделски стопани допринасят все повече и повече за диверсификацията
и приспособяването на икономическата дейност, което води до значително повишаване на
многофункционалността в селскостопанския сектор. За да се поддържа привлекателността
на земеделието като източник на заетост и начин на живот, на жените трябва да бъде дадена
възможност да влияят на решенията в комисиите и сдруженията. Също така от съществено
значение е положението на жените в селското стопанство да бъде по-сигурно, за да имат
стимул да останат в сектора. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като трябва да спрем
упадъка в селското стопанство с всички средства, с които разполагаме.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Гласувах за доклада Jeggle,
който приветствам като член на ЕП от Румъния, страна с голям брой хора, ангажирани със
селскостопански дейности. Бих искал да подчертая обаче, че според мен докладът трябваше
да има по-твърда позиция по въпроса за условията на живот в селските райони. Нуждаем
се от силна финансова подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, за да бъдат намалени различията между селските и градските райони. Инвестирането
в модернизацията на основната физическа инфраструктура трябва да продължи да бъде
основен аспект на този фонд. Освен това биха били полезни допълнителни сведения относно
застаряването на населението в селските райони и значението на програмите, насочени към
ранното пенсиониране на земеделските стопани и младите земеделски стопани.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. −  (DE) В много отношения, жените са гръбнакът
на нашия земеделски сектор. Ролята на жените придобива все по-голяма важност в опитите
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за създаване на подходящи условия за устойчив, екологичен селскостопански отрасъл въз
основа на малки стопанства. Ето защо е важно обществото да отдаде по-голямо признание
и уважение на работата на жените в селскостопанския сектор. Освен това в бъдеще трябва
да се направи повече за специфичните нужди на жените в селскостопанския сектор с цел
привличане на по-младите поколения в отрасъла. Затова гласувах в подкрепа на доклада.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    в писмена форма. − (PL) Днес Европейският
парламент прие предложение за резолюция относно ролята на жените в селското стопанство
и селските райони. Опитът ни през последните десетилетия е доказал, че нарастващото
участие на жените и техните знания, опит и професионализъм са основен фактор в развитието
на всички отрасли на икономиката. Поради тази и други причини считам, че една от
основните цели на Общата селскостопанска политика следва е селските райони да бъдат
направени по-привлекателни с отделяне на специално внимание на потребностите и ролята
на жените. Трябва да бъдат положени всички усилия, за да се помогне на жените да постигнат
целите си и да съчетават професионалния със семейния живот. За да постигнем това, трябва
да гарантираме достъп до услуги в широкия смисъл на думата и до инфраструктура в селските
райони, а също и до възможности за обучение и личностно развитие. От съществено значение
е да се предприемат мерки за подкрепа на предприемачеството сред жените и да се води
борба с всички прояви на дискриминация на основание на полова принадлежност. Трябва
също да насочим вниманието си към осигуряването на по-добра политическа и финансова
подкрепа, например чрез по-лесен достъп до инвестиции и кредити. Сигурен съм, че всички
тези мерки ще гарантират по-доброто оползотворяване на потенциала на жените за
развитието на селското стопанство, на местните общности и на цели региони.

Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията,
насочена към засилването на ролята на жените в селскостопанския сектор и подобряването
на тяхното положение в селските райони, предоставянето на повече социални гаранции и
насърчаването на заетостта и предприемачеството. Преди всичко трябва да положим всички
усилия за гарантиране на създаването на ефективно функционираща система за социална
защита, която ще направи възможно ранното пенсиониране и получаването на майчински
надбавки. За да се създаде благоприятна среда за насърчаване на предприемачеството, всички
селски райони трябва да имат най-съвременна ИТ инфраструктура. Адекватният
широколентов достъп е един от основните фактори за ръста в дейността на малките и
средните предприятия в селските райони. Освен това трябва да положим максимални
усилия, за да гарантираме запазването на селските общности и създаването на възможности
за съвместяване на семейния и професионалния живот. Поради това е необходимо да се
гарантира, че хората, живеещи в селските райони, получават висококачествено
здравеопазване, образование, грижа за децата и други услуги, удовлетворяващи ежедневните
им потребности, които ще създадат по-благоприятни условия за живот и ще намалят
социалното изключване.

Държавите-членки, които използват средства от структурните фондове, трябва да създадат
и приложат инициативи за насърчаване участието на жените на пазара на труда,
намаляването на социалното неравенство и решаването на въпроси, свързани с транспортната
инфраструктура. Трябва да бъде обърнато по-голямо внимание на организациите на
земеделските стопани и да бъде създадена европейска мрежа на жените в селските райони
за цялостното изпълнение на програмите за развитие на селските райони.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Новата Обща селскостопанска политика
(ОСП) взема предвид и социални въпроси, като например ролята на жените в селските
райони. Общата цел е избягването на положение, в което развитието се осъществява
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изключително в големите градски центрове, като по този начин се избягва дискриминацията
на основание на половата принадлежност и географския произход на жителите на селските
райони. Тъй като одобрявам тези принципи, гласувах в подкрепа на доклада, който
подчертава важната роля на жените в селскостопанските предприятия и в селските среди
и обръща внимание на значението на тази роля за политиките за териториално развитие.
В доклада са посочени области, в които е необходимо да се работи за по-доброто интегриране
на жените и по-пълното реализиране на техния професионален потенциал, което води до
по-добри перспективи в живота чрез по-ефективно от екологична и енергийна гледна точка
използване на селските райони.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Гласувах в подкрепа на
този доклад, тъй като съм съгласна с по-голямата част от предложенията в него, по-специално
насърчаването на многофункционалността в селските райони, които са райони за живеене
и развиване на икономическа дейност и където общностите трябва да останат и да бъдат
динамични. Важно е да се признае, че селските райони са особено засегнати от застаряването
на населението, от ниската гъстота на населението, а някои области от обезлюдяване, поради
което Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъде насочена към отговор на
тези предизвикателства. Факт е, че в исторически план работата на жените в селското
стопанство е била системно подценявана и често неплатена или платена в по-нисък размер,
отколкото същата работа, извършена от мъже. Ето защо е важно това да се вземе предвид
като част от тази тема и преди всичко създаването на еднакви условия за равен труд. Във
всеки случай считам, че в крайна сметка основното нещо е този въпрос да загуби своята
актуалност чрез установяване на равенство между половете в земеделската дейност.

Aldo Patriciello (PPE)  , в писмена форма. −  (IT) Жените са гръбнакът на селскостопанския
сектор в селските райони. Затова е важно да насочим вниманието си върху тяхната роля в
селскостопанските предприятия и в селските райони. За тази цел трябва да се вземат предвид
техните потребности и да се използва техния потенциал, тъй като въпроси като качеството
на живот и икономическите възможности са свързани, особено в селските райони, с
присъствието на жените и тяхната работа на много фронтове. По този начин европейските
политики за подпомагане трябва да направят повече от всякога, за да отговорят на техните
потребности и условия, така че да се предотврати масовото изселване на жените от всички
поколения от селските райони или във всеки случай да бъдат насърчени да се върнат към
живота в селските райони. В светлината на това помощта от ЕС може да допринесе за
подобряване на качеството на живот в селските райони за жените, които управляват
предприятие или предоставят услуги, както и за потребителите на стоки и услуги. Тъй като
жените играят жизненоважна роля по отношение на устойчивото развитие в селските
райони, гласувам в подкрепа, за да бъде гарантирана конкретна подкрепа за жените в този
сектор.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Жените са много важни за сектора на
селското стопанство и селските райони и тяхното присъствие там изпъква все повече. Поради
това е важно да се подчертае ролята на жените в селскостопанските предприятия и в селските
райони, като по-специално се отчита тяхната многофункционална роля. Ако искаме да
задържим жените от всички поколения в селските райони или да ги убедим да изберат
живота в тези райони, техните потребности и условия следва да бъдат отразени в политиката
на подпомагане в по-голяма степен, отколкото досега. Да реализират собствените си планове
за живота, да бъдат икономически самостоятелни и да се справят с предизвикателствата на
семейния живот – това са стремежите на жените и в селските райони.
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Европейската комисия трябва да увеличи бюджетните средства за ЕСФ с цел да се предоставят
адекватни ресурси за мерки за подобряване на образованието и обучението, за подобряване
на достъпа до пазара на труда и борбата с безработицата и за мерките и дейностите съгласно
стратегията за социално приобщаване и водещата инициатива „ЕС 2020“ за борба с бедността
и социалното изключване в полза на лицата в неравностойно положение и уязвими лица,
особено жените, включително и тези, които са изправени пред рискови и несигурни
договори. Държавите-членки следва да допринесат по-специално за конкретното
подобряване на социалното положение на жените в селското стопанство в Европа.

Frédérique Ries (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Какво би станало, ако жените
земеделски стопани бяха бъдещето на Общата селскостопанска политика? Макар и малко
спорно, твърдението до голяма степен е основателно, когато се замислим върху значението
на жените в живота в селските райони или в земеделските стопанства. Според статистическите
данни жените земеделски стопани в Европейския съюз съставляват 43 % от земеделските
работници и 20 % от управителите на земеделски стопанства, а това не включва съпругите
на мъжете земеделски стопани, чиято работа често не се взема под внимание.

Във време, когато земеделските стопанства стават все по-специализирани, творческата
природа на жените е неоспоримо предимство, което в съчетание с тяхната по-голяма
загриженост за устойчивостта и качеството на околната среда, заслужава да бъде призната
и подкрепена на европейско равнище. Това беше днешният избор, направен от Европейския
парламент, който с приемането на доклада на г-жа Jeggle подчерта важната роля на жените
за развитието на селските райони в бъдеще. Както докладчикът много подходящо пише в
изложението на мотивите: „Опитът показва, че особено в селските райони качеството на
живот и икономическата сила са свързани с присъствието на жените и тяхната ангажираност
в многобройни области“. Това е прост и модерен начин на преосмисляне на
селскостопанската професия.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  −  (EN) Жените са гръбначният
стълб на селскостопанския сектор. Тяхното присъствие изпъква все повече. Поради това е
важно да се подчертае ролята на жените в селскостопанските предприятия и в селските
райони, като по-специално се отчита тяхната многофункционална роля. Възможности за
това има чрез конкретно подпомагане на жените в селските райони. Техните многостранни
професионални познания и умения, интереси и постижения трябва да бъдат взети предвид
в по-голяма степен, така че селското стопанство да продължи да бъде привлекателно работно
място за жените. За това е необходимо пълно участие на жените в ресурсите на
селскостопанските форми на живот и икономика. Жените земеделски стопани трябва да
участват в правата и задълженията в съответствие със споделяната от тях отговорност за
предприятието. Към това спада представителството в земеделските органи и участието в
приходите от дейността.

Адекватното социално осигуряване на всички жени, заети в селското стопанство, също така
е изключително необходимо за едно съвременно и устойчиво селско стопанство. Следва да
се вземе предвид натрупаният опит от съществуващите в държавите-членки осигурителни
системи в селскостопанския сектор и в средносрочен план това трябва да доведе до
еднозначно подобряване на социалното положение на жените в европейското селско
стопанство.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Устойчивото развитие в селските райони
винаги се е считало за приоритет в Европа, за да можем да гарантираме възможно най-добрите
условия на живот за мъжете и жените, решили да работят в този сектор.
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Понастоящем 26,7 милиона са редовно заетите лица в селскостопанския сектор в
Европейския съюз. Четиридесет и два процента от тях са жени и най-малко едно от всеки
пет стопанства се управлява от жена. Тези цифри дават очертанията на една коренно различна
реалност от досегашната в селските райони, в които главните герои на промяната са жени
с най-различен социален и икономически произход във всички държави-членки.

Подкрепям текста на този доклад, тъй като обръща внимание на необходимостта от
планиране на европейски стратегии за подпомагане на селските райони, целенасочени
специално към жените, с цел подобряване на социалните и условията на труд на жените в
средносрочен план.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма.  −  (IT) Ние нямаме друг избор, освен да гласуваме
в подкрепа на доклада относно ролята на жените в селското стопанство и в селските райони,
защото все още вярваме в професионалния земеделски стопанин, който живее от доходите,
получени от собствената му икономическа дейност.

Ангажирани с майчинство и обичайната роля на подпомагане на другите членове на
семейството, жените несъмнено са в неравностойно положение в контекста на живота в
селските райони. Ежедневните селскостопански дейности не се вписват в определено работно
време, а трябва да се приспособяват към сезонните изисквания, вегетационните периоди и
евентуалното наличие на добитък. Има периоди, когато работните дни продължават по
12-13 часа, седем дни в седмицата, и други по-спокойни. Очевидно една жена земеделски
стопанин по време на бременност например, ако се наложи, не би могла да се откаже от
работата на полето, тъй като това ще я лиши от приходите за цялата година.

От тук следва, че потребностите на жените земеделски стопани са различни от тези на
другите жени работници и затова е изключително важно да им бъде гарантирана адекватна
и специализирана подкрепа, като се вземе предвид факта, че селскостопанските предприятия
почти винаги са отдалечени от обществените услуги като обществен транспорт, помощ или
социално подпомагане.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    в писмена форма. – (EL) Гласувах в подкрепа на
предложението за резолюция, защото считам, че жените играят огромна роля и осъществяват
огромен принос за развитието на селските райони и селското стопанство. Подкрепата за
жените и техните стопански планове в селскостопанския сектор ще помогне за значителния
напредък на цялата общност. В разгара на икономическата криза и при галопираща
безработица трябва да предоставим стимули, които да задържат жените от всички възрасти
в селските райони, да подкрепим предприемачеството сред жените и да инвестираме в
тяхното обучение с цел да се постигне развитие и иновации в сектора на селското стопанство.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Бих искала да започна, като
благодаря на г-жа Jeggle за отличния доклад, който подчертава изключително важната
роля на жените в селското стопанство. Съзнавам, че много от нас биха искали жените от
всички възрасти да останат в селските райони или това, че искаме да ги насърчим да се
преместят там, за да осигурят бъдещето на селските райони и земеделието в Европа. За да
се улесни този процес обаче, трябва да се подобри достъпа на жените до образование и
обучение в селскостопанския сектор и да им се даде възможност да получат по-добър достъп
до директните плащания. От друга страна, трябва да гарантираме, че те имат достъп до
достойни пенсии и социално осигуряване.

В Румъния например някои жени, които живеят в селските райони, не отговарят на условията
за земеделски пенсии и за тях е много трудно да започнат икономическа дейност в сектора
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на селското стопанство. Ето защо е от първостепенно значение да насочим повече внимание
върху жените, работещи в семейните земеделски стопанства, и да им гарантираме приличен
живот и адекватни пенсии.

Joanna Senyszyn (S&D),    в писмена форма. − (PL) Подкрепих доклада относно ролята
на жените в селското стопанство и селските райони. По-специално, подкрепям решенията,
насочени към повишаване на заетостта сред жените в селските райони. В Полша има повече
безработни жени отколкото мъже, особено в селските райони. Голям процент от тези, които
нямат работа в селските райони, са жени под 34 годишна възраст. В по-голямата част от
случаите това са образовани жени, които не могат да намерят работа, подходяща за тяхната
квалификация. Това е особено опасна тенденция, тъй като тъкмо на младите хора трябва
да се дадат по-големи възможности да стъпят на пазара на труда. В дългосрочен план това
води до феминизация на безработицата в селските райони и до по-високи нива на бедност
сред младите жени. Много от тях решават да се преместят в градовете, за да търсят работа,
което, от своя страна, води до застаряване на населението в селските райони, спад в
естественият прираст и общо влошаване на условията на живот за жителите на селските
райони.

Във връзка с това подкрепям предложението, с което следва да се предвиди нов регламент
за ЕЗФРСР за специални мерки за подкрепа на жените през програмния период 2014-2020.
Това може да има благоприятно въздействие върху заетостта на жените в селските райони.
Подкрепям също осигуряването на подходящи обезщетения за жените в селските райони
в рамките на системите за социална сигурност. Тези обезщетения трябва да отчитат факта,
че жените имат по-малка способност за генериране на собствени приходи и че това влияе
на техните пенсионни права.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    в писмена форма. − (PL) В резултат на социалното и
демографско развитие, променящите се ценностни системи и по-широките възможности
за избор се променя и структурата на селските райони. Ролята на жените в селските райони
също се променя. Това, което сега е необходимо, за да се гарантира, че жените ще останат
в селските райони или да ги насърчи да изберат живота в селските райони, е отдаване на
по-голямо внимание на техните потребности и отразяване на тези потребности в нашата
политика за подкрепа. Необходимо е жените в селските райони да станат по-видими, особено
в икономическата и финансовата сфера, и ние следва да предоставим инструментите за
осъществяването на тези задачи.

С оглед на факта, че грижата за малките деца и болните и възрастни хора все още се извършва
от жени, които за тази цел напускат работа, следва да им се даде възможност да балансират
своя семеен и професионален живот. Това е възможно например чрез развиване на
инфраструктурата, изграждане на детски ясли и разработване на различни образователни
и културни възможности. Тези цели ще бъдат постигнати главно чрез включване на жените
от всички поколения в процесите на вземане на решения.

От изключителна важност също е подобряването на достъпа до медицински услуги и
програмите за ранно диагностициране на ракови заболявания при жените. Освен това
подкрепа и развитие заслужава селският туризъм като нискорискова форма на икономическа
дейност, която създава работни места, дава възможност за съчетаване на семейните
задължения с работата и насърчава електронните форми на предприемачество, като например
електронна търговия, които създават възможност за извършване на икономическа дейност,
независимо от разстоянието до големите градски центрове.
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Brian Simpson (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Членовете на Европейския парламент
от Лейбъристката партия в Европейския парламент (EPLP) подкрепят целта на доклада на
Elisabeth Jeggle, озаглавен „Ролята на жените в селското стопанство и селските райони“, да
бъдат подчертани специфичните за сектора проблеми, пред които са изправени жените,
работещи в селското стопанство, и много от предложените мерки за укрепване на тяхната
позиция. Докладът е насочен към специфичните нужди на жените, работещи в селското
стопанство, като предлага серия от препоръки, които вземат под внимание както условията
им на живот, така и тяхната роля и принос за развитието на икономиката в селските райони.
Въпреки това членовете на Европейския парламент от EPLP не са съгласни с параграф 4,
насочен против по-нататъшното намаляване на дела на селскостопанските разходи от общия
бюджет. Бихме искали в рамките на многогодишната финансова рамка да се отдаде
значително предимство на пълното финансово подпомагане на приоритетите на стратегията
„Европа 2020“ с най-голямо влияние върху повишаването на нивата на заетост и растеж.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма. −  (EN) Подкрепих настоящият доклад,
който подчертава значението на равенството между половете в насърчаването на устойчив
икономически растеж и развитие на селските райони. Считам, че е важно да се насърчава
представителството на жените във всички политически, социални и икономически органи
на селскостопанския сектор с цел да бъде гарантирано, че жените участват в тези органи на
равни начала.

Marc Tarabella (S&D),    в писмена форма. – (FR) Доволен съм от приемането на доклада
на г-жа Jeggle, за който аз самият имам принос. Социалната значимост на Общата
селскостопанска политика се изразява в това, че признава основната роля на жените за
запазването на бъдещите перспективи на живота в селските райони и просперитета в селските
райони (като се има предвид, че 41 % от 14,6 милиона лица, заети в селското стопанство
в ЕС, са жени ).

Целта по-специално е насърчаването на предприемаческият дух на жените и уменията им
в земеделието, оборудването на селските райони с модерна инфраструктура, което ще даде
възможност на жените да балансират своя семеен и професионален живот (чрез създаването
на дневни ясли например), по-широкото представителство на жените в политическите,
икономическите и социалните органи в селскостопанския сектор (като целта е постигане
на пълно изравняване) и прилагането на адекватно социално осигуряване на жените, заети
в селското стопанство, както и съвместна собственост на земеделските стопанства. Ако
истинското равенство означава справедливост, това, което наистина има значение, е
признаването на ролята на жените в селското стопанство.

Thomas Ulmer (PPE),    в писмена форма. − (DE) Гласувах в подкрепа на този доклад.
Налице е трайна необходимост от политика на активна подкрепа в селските райони, насочена
към предоставяне на по-добри перспективи и по-добри възможности за работа на жените.
Квалифицираните жени земеделски стопани се нуждаят от широкообхватно обучение и
трябва да бъдат в състояние да работят и да мислят по предприемачески начин. Това изисква
оптимална инфраструктура в селските райони, когато става дума за образование и
допълнителната квалификация, училища и детски заведения, както и неограничен достъп
до съвременните информационни технологии. В допълнение трябва да се разширят мрежите,
обединяващи жените, и достъпът на жените предприемачи до възможности за кредити и
инвестиции.
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Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на
доклада, който призовава за подобряване на положението и признание на жените, които
работят в селското стопанство, и за непрекъснато предоставяне на помощ за селските райони.

В доклада се изтъква изключителната необходимост от гарантирането на социално
осигуряване на съпругите на земеделските стопани с допълнителни приходи, както и на
временните работници и работниците мигранти. Това трябва да бъде очевидна стъпка не
само за селскостопанска работа, но също така и в по-широкия контекст на всички
самостоятелно заети професии, ако искаме да постигнем истинско равенството между
половете в тези области, където отношението към жените е особено лошо.

Затова, да, насърчаването на равенството между половете също трябва да бъде включено в
Общата селскостопанска политика и Съюзът трябва да приведе поставените си цели в
съответствие със своите документи. Въпреки това нямам никакви илюзии относно цялостната
съгласуваност между целите на Съюза и използването на европейските фондове, особено
по отношение на правата на човека, неразделна част от които са правата на жените.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. −  (DE) Гласувах в подкрепа на доклада
на г-жа Jeggle. Докладът подчертава огромния принос на жените през последните години
за устойчивото развитие на селските райони и диверсифицирането и пазарното
приспособяване на селското стопанство. Ако на жените ще се предлагат реални перспективи
в селскостопанския сектор, Общата селскостопанска политика трябва да обхване и повече
аспекти, ориентирани към жените, включително (както е обяснено в доклада) предоставянето
на специфични форми на обучение и консултиране, както и на инфраструктурна помощ.

Artur Zasada (PPE),    в писмена форма. − (PL) Бих искал да поздравя г-жа Jeggle за
документа, който прави значителен принос в дебата относно формата на Общата
селскостопанска политика. Основен фактор, който оказва влияние върху нарастването на
икономическия потенциал на селските райони, е участието на жените – както в
политическите органи и земеделските организации, така и чрез самостоятелна заетост. Един
от ключовите въпроси по отношение на създаването на работни места е популяризирането
сред жените на електронните форми на предприемачество като електронна търговия, които
създадат възможност за извършване на икономическа дейност дори в недостъпни райони.
Трябва също да оползотворим по-добре възможностите, насочени към развитието на
обществения живот в селските райони, чрез изготвяне и прилагане на програми за подкрепа
на системите за обучение на организациите на жените.

Друго нещо, което е от основно значение по отношение на равните възможности, е
подкрепата за въвеждането на подходяща инфраструктура за грижи за децата в селските
райони, тъй като правилно функциониращите грижи за децата улесняват по-бързото връщане
на жените на работа и ги правят по-конкурентоспособни на пазара на труда. Още веднъж
искам да благодаря на г-жа Jeggle, че прие моите предложения по време на работата си по
доклада. Нещата, които жените поискаха по време на обществените консултации, които
организирах в район Ziemia Lubuska, бяха включени в документа.

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на
резолюцията относно ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на
извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки. Това
е много важен документ за Литва, България и Словакия, тъй като те извеждат от експлоатация
атомни електроцентрали. Налице е загриженост, че ключови проекти за управление на
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инфраструктурата за отпадъци имаха сериозни закъснения в Литва и това е пречка за
усвояването на фондовете на ЕС по навременен и ефективен начин. Отбелязва се, че все още
е необходимо значително финансиране за извеждане от експлоатация и че националните
средства не са достатъчни за покриване на това: държавният фонд за извеждането от
експлоатация на АЕЦ „Игналина“ досега е събрал малко над 100 милиона евро (като само
техническите разходи по извеждането от експлоатация варират от 987 до
1 300 милиона евро). Ето защо Европейският парламент призовава държавите-членки на
ЕС да предприемат подходящи мерки в това отношение. Извеждането от експлоатация на
атомни електроцентрали е много сложен процес. Държавите не разполагат с достатъчно
опит, за да могат да предвидят цялата работа, която е необходима, и съответно да я
осъществяват ефективно. Европейският парламент приема настоящата резолюция в точното
време, като по този начин насърчава Литва, България, Словакия и всички държави-членки
на ЕС да изпълняват извеждането от експлоатация възможно най-ефективно. Това е много
важна работа, която ще продължи да получава много внимание от страна на Европейския
парламент.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на този важен
документ. Когато се присъединиха към Европейския съюз, Литва, Словакия и България
поеха сложния политически и икономически ангажимент за извеждане от експлоатация
на атомните си електроцентрали, а Европейският съюз пое ангажимент да отпусне
финансовата помощ, която се изисква за работата по извеждане от експлоатация, изграждане
на хранилища за ядрени отпадъци, съхранение на такива отпадъци и развитие на енергийни
проекти. Считам, че концепцията за солидарност на Европейския съюз може да допринесе
ефективно за смекчаване на негативните икономически последствия за енергийния сектор
от преждевременното затваряне, но множество важни въпроси остават нерешени. Въпросът
за финансирането не е напълно ясен, защото вече е известно, че текущото финансиране ще
бъде недостатъчно за извършване на работата по извеждането от експлоатация по
своевременен и подходящ начин. Има опасност извеждането от експлоатация на атомни
електроцентрали да бъде забавено поради липса на финансови ресурси и това може да
представлява заплаха за околната среда и човешкото здраве. Подробните планове за
извеждане от експлоатация все още не са завършени, вследствие на което съществува
недостатъчно информация за графиците, разходите по конкретните проекти и източниците
на тяхното финансиране. Съгласен съм, че Европейската комисия трябва да играе по-голяма
координираща роля сред тези три държави-членки с цел постигане на споразумение относно
предоставянето на подробни планове, завършването на работата по график и обема на
финансирането. Комисията трябва също да проучи начини за промяна на методите на ЕС
за финансиране на операциите по извеждане от експлоатация с оглед на стратегиите,
използвани в държавите-членки и техните национални административни структури, и за
опростяване на правилата относно управлението на средствата, така че те да не засягат
безопасността и сигурността на операциите по извеждане от експлоатация.

Elena Băsescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Подкрепих доклада на г-н Marinescu,
защото, по мое мнение, липсата на финансиране на мерките за извеждане от експлоатация
ще забави процеса на предоставяне на финансова помощ на въпросните три държави-членки:
Литва, Словакия и България. Едно забавяне в този процес би създало заплаха за околната
среда и човешкото здраве. В бъдещите оценки, извършени от Европейската комисия и
Сметната палата на Европейския съюз, трябва да бъдат изяснени следните аспекти:
разпределението и използването на средствата от ЕС за осигуряване на безопасното извеждане
от експлоатация, безопасното съхранение на ядрените отпадъци и координация между
трите съществуващи програми. В тази връзка опитът, който е натрупан, трябва да се използва
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ефективно, и моделът, който се основава на проекти, подготвени и финансирани по-рано,
трябва да се използва с цел да се постигне намаляване на разходите.

George Becali (NI),    в писмена форма. – (RO) Подкрепих доклада на нашия колега относно
предоставяне на исканата финансова помощ от Литва, Словакия и България за затваряне
на атомните им електроцентрали. Напълно ясно е, че ако не предоставим подходящи ресурси,
ние може да се изправим пред изключително тежки последствия за околната среда и
човешкото здраве. Отпуснатите средства със сигурност трябва да се управляват по подходящ
и прозрачен начин. Сериозен проблем е, че нямаме един екип на ЕС от координатори и
експерти за всичките три проекта, който да следи за изготвянето на план и ясен график и
правилното използване на средствата, които вече са разпределени, и да реши какво е
необходимо за завършване на закриването в безопасни условия.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Ключовата дума в този доклад
е „отговорност“. Ядрената промишленост трябва да осъзнае, че вече не може да бяга от
отговорността си за извеждане от експлоатация на електроцентралите, както е правила
толкова често в миналото. Извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали, които
като цяло не са имали адекватни стандарти за безопасност, е точно това, което тя обеща да
направи по време на различните процеси по присъединяването към ЕС. За съжаление,
отпуснатите суми не са били използвани правилно. Ето защо вече е време да се извлекат
всички необходими заключения. Това наблюдение може да се прилага по отношение на
атомните електроцентрали в новите държави-членки, но то е валидно и за всички
държави-членки на ЕС, които са избрали тази технология.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    в писмена форма. − (ES) Бедствието в Япония накара
всички ни да мислим за ядрената безопасност. Съдействието при затварянето на
електроцентрали в Литва, Словакия и България, които са използвали остарели технологии,
допринася за свеждане до минимум на последствията от извънредните разходи, които
включва закриването им до 2013 г. Помощта е насочена към подобряване на околната
среда и модернизация на нови електрически системи, както и към подобряване на
сигурността на доставките. Подкрепих тази инициатива, защото това трябва да бъде бъдещето
и за други европейски атомни електроцентрали с остаряла технология.

Mara Bizzotto (EFD),    в писмена форма. −  (IT) С този доклад Европейският парламент
прави добре, като оказва натиск върху Комисията, която да гарантира, че ще продължава
да следи отблизо и да контролира начина, по който в Словакия, България и Литва са
изхарчени и ще бъдат похарчени значителни суми от финансиране, от което те са се
възползвали в рамките на програмата за демонтиране на своите атомни електроцентрали
от съветската епоха, за да ги направят безопасни. Катастрофалният инцидент в Япония преди
няколко седмици показа ясно на тези, които все още не са го разбрали, че с ядрената енергия
трябва да се внимава: когато човек има нещо общо с атома, трябва да се прилагат критерии
за безопасност с най-голяма грижа и затова Комисията следва да поеме отговорността за
наблюдение на напредъка на програмите за демонтаж на старите електроцентрали в трите
бивши комунистически страни.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н
Marinescu, който привлича вниманието към проблем, който в момента е много актуален.
С оглед на това, което се случи в Япония, възникват въпроси за безопасността на
съществуващите и работещи атомни електроцентрали в Европа.

Ангажиментът, поет от Литва, България и Словакия, по време на преговорите за
присъединяване на ЕС за демонтиране на стари ядрени реактори, за които се оказа
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невъзможно да бъдат адаптирани към минималните изисквания на стандартите за
безопасност, трябва да бъде траен и последователен ангажимент, по отношение на който
Европейският съюз от доста време е установил и предоставил пакети за подкрепа и
финансиране. Надявам се, че демонтажните работи се извършват бързо и по начин, който
гарантира максимална безопасност на гражданите и околната среда. Надявам се също, че
те ще са в състояние да наваксат с натрупаните закъснения и да завършат работата до края
на договорения срок.

Накрая, искам да подчертая, като не говоря за конкретни случаи, необходимостта да се
следи какви проверки се провеждат на други реактори в Европа, като институциите трябва
да бъдат отговорни за осигуряване на безопасност не само на съществуващите
електроцентрали, но също така и на новите, в случай че такива бъдат изградени в бъдеще.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    в писмена форма. – (RO) Спазването на стандартите за
ядрена безопасност и защита на населението срещу ядрен риск са особено важни аспекти,
които оправдават финансирането, предоставено от Европейския съюз на трите
държави-членки за извеждане от експлоатация на ядрените им електроцентрали, които не
могат повече да бъдат модернизирани, за да отговарят на най-високите стандарти за
безопасност. Въпреки това напълно подкрепям гледната точка, изразена в настоящата
резолюция, тъй като мисля, че трябва да наблюдаваме начина, по който се изразходват тези
средства, така че да се гарантира, че те представляват ефективен принос за гарантиране на
безопасността на процеса на извеждане от експлоатация. За съжаление на стратегиите липсва
яснота, което също води до липса на всякакви тавани за финансирането от Европейския
съюз на дейностите за извеждане от експлоатация. В бъдеще трябва да се избягва такъв
начин на работа и е необходимо да бъде разработен цялостен план, за да се обхванат всички
действия, за които ще се допуска финансиране. Изключително важно е да се демонстрира
прозрачност в начина, по който се харчат тези пари, за да се гарантира ефективността на
финансирането и, в крайна сметка, за да се гарантира, че парите на европейските
данъкоплатци се изразходват отговорно.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма.  − (PT) Наложително е ядрените
реактори в Словакия, България и Литва да бъдат изведени от експлоатация, защото не могат
да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните
необходими стандарти за безопасност. Това няма да бъде възможно без финансова помощ
от ЕС за справяне с последствията от тяхното затваряне и извеждане от експлоатация, което
естествено ще обхваща мерки за подобряване на околната среда в съответствие с
достиженията на правото на ЕС, както и мерки за модернизиране на мощностите за
конвенционално производство, които да заместят производствените мощности, и т.н.
Финансовата помощ от Европейския съюз се предостави под формата на финансово участие
в три международни фонда за подпомагане на извеждането от експлоатация, управлявани
от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Европейският съюз е загрижен
относно възможните последици за безопасността от извеждането от експлоатация на старите
атомни електроцентрали в новите държави-членки и от възможното неадекватно управление
на радиоактивните отпадъци, които те генерират. Необходимите операции като цяло са
прекомерно завишени. Ето защо е от жизненоважно значение финансовите ресурси,
отпуснати от ЕС, да бъдат управлявани правилно и колкото е възможно по-прозрачно, както
и да бъде предоставен адекватен външен контрол, при условие че се гарантира лоялна
конкуренция на енергийния пазар. В същото време ЕС трябва постоянно да насърчава
развитието на алтернативни енергийни ресурси, които имат ниски емисии и са конкурентни,
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с цел отстраняване на неблагоприятните икономически и социални последици, произтичащи
от процеса на извеждане от експлоатация на стари атомни електроцентрали.

Marielle De Sarnez (ALDE),    в писмена форма. – (FR) От 2007 г. три атомни
електроцентрали в Литва, Словакия и България бяха изведени от експлоатация със значителна
финансова подкрепа от ЕС. С оглед на закъсненията и като цяло лошото управление
Парламентът призовава Комисията да състави екип за координация, който да наблюдава
планирането и графика, да преразгледа използването на средствата, разпределени към днешна
дата, и да реши дали помощта на ЕС ще бъде необходима след 2013 г. Парламентът също
изиска Европейската сметна палата да изготви специален доклад по тези три програми за
извеждане от експлоатация до края на годината, с цел да се установи дали похарчените пари
наистина са помогнали за подобряване на безопасността. Сблъсквайки се с бюджетните
ограничения, които засягат всички страни, Парламентът само ще се съгласи да разшири
своята помощ, ако средствата на ЕС наистина са послужили за подобряване на сигурността
на енергийните доставки, модернизиране на инфраструктурата и развитие на устойчиви
енергийни проекти. След ядрената катастрофа в Япония ЕС съзнава степента на своята
отговорност и че не може да си позволи да пренебрегва безопасността на ядрените си
съоръжения.

Robert Dušek (S&D),    в писмена форма. – (CS) Докладът относно ефективността на
финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните
електроцентрали в новите държави-членки представлява обобщение на финансирането от
ЕС за спирането и демонтажа на атомните електроцентрали „Игналина“ в Литва, „Бохунице“
в Словакия и „Козлодуй“ в България. В рамките на преговорите за присъединяване към ЕС
Литва, Словакия и България се ангажираха да закрият и изведат от експлоатация тези атомни
електроцентрали, които съгласно преговорите на Г-7 не могат да бъдат осъвременени на
икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за
безопасност. ЕС се ангажира да финансира затварянето и извеждането от експлоатация и
да предостави финансовата рамка. Приветствам факта, че ЕС е в състояние да подкрепи
такива дейности. Извеждането от експлоатация на стари и опасни атомни електроцентрали
в Европа е от съществено значение за поддържане на живота и здравето на европейските
граждани.

Надявам се, че най-старите атомни електроцентрали във Франция също ще бъдат затворени
и изведени от експлоатация по подобен начин. Германия реши да предприеме подобна
стъпка веднага след бедствието в Япония. Ще гласувам за приемането на доклада, тъй като
това е необходимо за завършване на процеса по затваряне и извеждане от експлоатация на
атомните електроцентрали „Игналина“, „Бохунице“ и „Козлодуй“ с подходящо финансиране
от ЕС.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма.  −  (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно
финансирането на ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали
в новите държави-членки. Считам, че ЕС следва да подкрепи закриването на тези съоръжения
и инвестициите в алтернативни енергийни проекти, с цел да се гарантира безопасността и
опазването на здравето на европейските граждани, да се намали енергийната зависимост и
да се сведат до минимум потенциалните социални разходи.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Преди присъединяването им правилата по
отношение на ядрената енергия и радиоактивните отпадъци, които съществуваха в страните
от Централна и Източна Европа, бяха по-малко строги от правилата, приложими по времето
на ЕС. В допълнение, в някои от тези държави продължават да функционират стари,
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произведени в Съветския съюз реактори, които не могат да бъдат осъвременени на
икономически приемлива цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за
безопасност. Поради тази причина при присъединяването си Литва, Словакия и България
се ангажираха да изведат от експлоатация реактори, за които не се счита, че отговарят на
стандартите. Намесата и финансовата помощ на ЕС се изискваха за това, което следва да
продължи до 2013 г. След трагичните събития в Япония считам, че има спешна нужда да
се преминат всички програми за затваряне и извеждане от експлоатация на атомни
електроцентрали в Централна и Източна Европа, чиито операции не са в съответствие с
европейските стандарти за безопасност.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Литва, Словакия и България
са изпълнили своите задължения по отношение на своевременното затваряне на съответните
блокове в три атомни електроцентрали (АЕЦ). Блок 1 в АЕЦ „Игналина“ е затворен на
31 декември 2004 г., а блок 2 на 31 декември 2009 г. Блок 1 на АЕЦ „Бохунице V1“ беше
затворен на 31 декември 2006 г., а блок 2 – на 31 декември 2008 г. Блокове 1 и 2 на АЕЦ
„Козлодуй“ бяха затворени на 31 декември 2002 г., а блокове 3 и 4 – на 31 декември 2006 г.
Има правно основание за предоставянето на финансова помощ, като сумите се определят
всяка година с решение на Комисията въз основа на отделните годишни комбинирани
програмни документи, което дава възможност за контрол върху развитието и финансирането
на одобрените проекти. Целта на помощта от ЕС е да се подпомогнат тези три
държави-членки да се справят с финансовата и икономическата тежест в резултат на
конкретните дати за преждевременно затваряне и да се покрият разходите за множеството
важни дейности по извеждане от експлоатация, да се инвестира в енергийни проекти с цел
намаляване на енергийната зависимост и да се допринесе за смекчаване на социалното
въздействие на извеждането от експлоатация на електроцентралите.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Знаем, че средната възраст на
реакторите, които работят в атомните електроцентрали в почти половината от
държавите-членки на Европейския съюз, е сравнително висока, което е създало
необходимостта от извеждане от експлоатация на някои от тези реактори от съображения
за безопасност, както и на защита и опазване на общественото здраве и околната среда.

В случая на новите държави-членки, които са изправени пред изискването за извеждане от
експлоатация на определен брой блокове, на нас ни изглежда съвсем правилно, че те могат
да очакват подкрепата на ЕС за правилно и безопасно завършване на процесите на извеждане
от експлоатация.

Тези процеси трябва да включват необходимата поддръжка и наблюдение след закриването,
преработка на отпадъците, съхранение и обезвреждане на отпадъците, подобряване на
околната среда на съществуващите съоръжения, както и подкрепа за подмяна на спрените
производствени мощности, като се обръща специално внимание на устойчивостта на
околната среда и енергийната ефективност.

Накрая, трябва да се отбележи, че социалните последствия от тези процеси също трябва да
бъдат взети под внимание, като се гарантира – в допълнение към всички безопасни условия
преди, по време и след извеждане от експлоатация – че работните места на работниците и
други права ще бъдат защитени.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) В параграф 7 от доклада на г-н
Marinescu се отбелязва, че извеждането от експлоатация на някои атомни електроцентрали
в Литва, Словакия и България „следва да получи най-висок приоритет в интерес на
безопасността и здравето на всички хора в Европа“. Аз съм напълно съгласен с това твърдение,
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но ще отида по-далеч: пълното изтегляне на ядрената енергетика във всички държави-членки
би било в интерес на безопасността и здравето на нашите хора.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Както знаете, Литва, Словакия и
България експлоатираха стари съветски ядрени реактори, за които международната общност
стигна до заключението, че не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива
цена, за да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. Като признание
на факта, че предсрочното затваряне представлява изключителна финансова тежест, и като
израз на солидарност Европейският съюз се ангажира да предостави адекватна допълнителна
финансова помощ за извеждането от експлоатация на тези реактори до края на 2013 г.
Въпреки това е налице загриженост, че ключови проекти за управление на инфраструктурата
за отпадъци (проекти за съхраняване на отработеното гориво и хранилище за отпадъци)
имаха сериозни закъснения. Наличният марж в системата е почти изчерпан и забавянията
могат да започнат да оказват влияние върху критичния път за целия план за извеждане от
експлоатация, с пропорционално увеличение на разходите. Комисията следва да докладва
за резултатите от преоценката на графика на проектите. Голяма част от средствата бяха
разпределени за енергийни проекти, но все още се изисква значително финансиране за
извеждането от експлоатация и националните средства не са достатъчни за неговото
покриване: държавният фонд за извеждането от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ досега
не е успял да събере достатъчно средства. Само техническите разходи по извеждането от
експлоатация варират от 987 до 1 300 млн. евро. Държавите-членки на ЕС трябва да
предприемат подходящи мерки в това отношение. Освен това, доколкото се отнася до
ядрената безопасност, ние трябва да обсъдим новите атомни електроцентрали с ядрени
реактори, които се планират по границите на ЕС, в Русия и Беларус. Това може да
представлява ново предизвикателство за ЕС, което в бъдеще би могло да представлява реална
заплаха за здравето на нашите хора и нашата околна среда.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. −  (DE) Ядрените реактори в Литва, Словакия
и България не могат да бъдат модернизирани на икономически приемлива цена, за да се
гарантира, че отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. Като част
от преговорите за присъединяване към ЕС тези три страни приеха да спрат и изведат от
експлоатация своите ядрени реактори в рамките на договорения график. За да продължим
напред с ефективното спиране, ние се нуждаем от ясна финансова рамка и контрол за
правилното използване на предоставените средства. Подкрепям доклада на г-н Marinescu,
защото безопасността на гражданите на Европа трябва да бъде наш основен приоритет.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Сега темата за ефикасността и
ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на
атомните електроцентрали в новите държави-членки е актуална повече от всякога.
Последните събития в Япония имат опасения за безопасността им още по-наложително от
всякога. Докладът на г-н Marinescu разглежда по-специално предоставянето на адекватни
финансови ресурси, за да се гарантира извеждането от експлоатация на атомни
електроцентрали в Литва, Словакия и България. Наистина, при влизането им в европейското
семейство, тези държави поеха отговорността за извеждане от експлоатация на атомните
електроцентрали на тяхна територия. ЕС се ангажира да предоставя достатъчна финансова
подкрепа, за да посрещне тези задължения. В действителност аз считам, че Европейският
съюз трябва да предложи решителни действия по определени теми, които са близо до
сърцата на гражданите, включително и тази относно безопасността на атомните
електроцентрали.
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Agnès Le Brun (PPE),    в писмена форма. – (FR) Когато Литва, Словакия и България се
присъединиха към Европейския съюз, беше изготвен план за спиране и извеждане от
експлоатация за няколко от старите атомни електроцентрали, които не отговарят на
европейските стандарти. Благодарение на отпускането на много съществени бюджетни
кредити, които ще възлизат на 2 848 милиона евро до края на 2013 г., е било възможно
да бъдат затворени всички тези електроцентрали и да се осигури частично пренасочване
към други източници на енергия в тези държави-членки. Въпреки това някои от поетите
ангажименти, не изглежда да са били спазени и имаме право да се чудим за какво са
използвани отпуснатите средства. Ето защо гласувах в подкрепа на резолюцията на
Европейския парламент. Като отбелязва почти несъществуващия напредък в извеждането
от експлоатация, въпреки че това е основната причина за програмата, резолюцията призовава
Комисията да прилага тази помощ по-ефективно например чрез представяне на годишен
доклад за напредъка. За тази цел Комисията би могла да се основе на одита, който в момента
се извършва от Европейската сметна палата. Та също така трябва да събере екип от
координатори и експерти, които да покрият и трите проекта, което, любопитно е да се
отбележи, тя все още не е направила.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Подкрепих настоящия доклад относно
трите страни – Литва, Словакия и България, които експлоатираха стари съветски ядрени
реактори, за които международната общност, в съответствие с многостранната програма за
действие на Г-7, приета на срещата на високо равнище на Г-7 в Мюнхен през 1992 г., стигна
до заключението, че не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за
да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. Във връзка с преговорите
за присъединяване към Европейския съюз трите страни поеха ангажимент да затворят и
впоследствие да изведат от експлоатация тези ядрени реактори на конкретни дати. Като
признание на факта, че предсрочното затваряне представлява изключителна финансова
тежест, и като израз на солидарност Европейският съюз се ангажира да предостави адекватна
допълнителна финансова помощ за извеждането от експлоатация на тези реактори до края
на 2013 г.

Marisa Matias (GUE/NGL),    в писмена форма.  −  (PT) Настоящият доклад се отнася за
финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали
в новите държави-членки. Тези електроцентрали представляват опасност за общественото
здраве и екосистемата не само в страната си на произход, но и в цяла Европа и по света. По
отношение на предмета на доклада, гласувах в подкрепа на допринасянето за извеждане от
експлоатация на тези стари електроцентрали. Въпреки това считам, че ядрената политика
на ЕС трябва да отиде по-далеч. Предвид сериозните рискове, свързани с ядрената енергия,
които са добре познати от дълго време, и ядрената катастрофа, която в момента се случва в
Япония, аз призовавам за незабавно създаване на европейски план за изоставяне на този
вид енергия. Считам също така, че ЕС следва незабавно да спре финансирането и подкрепата
за нови атомни електроцентрали.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Този доклад се занимава с
извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали, които са изпаднали в неизправност
и представляват непосредствена заплаха за здравето на всички граждани на ЕС. Той само
частично поставя под въпрос така наречения „енергиен“ компонент на финансовата помощ
на ЕС, отпуснат за тази програма за извеждане от експлоатация.

Парламентът трябва ясно да осъди това финансиране на нови атомни електроцентрали. Той
не прави това, нито изисква изоставянето на ядрената енергия, макар че е необходимо. След
бедствието във Фукушима, което се случи само преди няколко дни, това е проява на
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възмутителна недалновидност. Призовавам за незабавно прилагане на европейски план за
постепенно премахване на ядрената енергетика. Гласувах „за“ най-вече заради финансирането
на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали, обхванати от този доклад.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Ядрената безопасност е предмет на
безпокойство за всички в Европа. Неотдавнашният инцидент в Япония, подчерта рисковете,
присъщи на атомните електроцентрали. Източно-европейските държави, стремящи се да
станат част от ЕС, имат атомни електроцентрали, използващи съветски технологии, които
са били в експлоатация в продължение на много години и достигат края на своята
продължителност на живота. Като се имат предвид значителните разходи за извеждане от
експлоатация на тези структури, е съвсем естествено ЕС да подкрепя тези държави в усилията
им по това извеждане от експлоатация, така че да няма ядрена авария на европейска
територия с последици, които за съжаление са добре известни на всички нас.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. − (ES) Подкрепих този доклад относно
ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от
експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки, защото отбелязва,
че трябва да се възлага най-висок приоритет на извеждането от експлоатация на засегнатите
атомни електроцентрали в интерес на безопасността и здравето на всички хора на Европа,
и защото изразява страх, че липсата на финансови ресурси за мерки за извеждане от
експлоатация ще забавят извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали и
заплашват околната среда и човешкото здраве. Инцидентът във Фукушима е доказателство,
че ядрената енергия е неконтролируема в случай на бедствие и че нейното управление не
може да бъде в частни ръце. Ето защо спешно се нуждаем от мораториум, така че да не бъдат
строени повече атомни електроцентрали и трябва да установим график за затваряне на
143 електроцентрали, които съществуват в момента в Европа. ЕС трябва да се движи към
бъдеще без атомни електроцентрали и основаващо се на възобновяеми енергийни източници.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма. − (EN) Резолюцията оценява планове за
извеждане от експлоатация на съвременни атомни електроцентрали в трите страни от ЕС:
„Игналина“ в Литва, „Бохунице“ в Словакия, „Козлодуй“ в България. Резолюцията също така
оценява разходите и забавянията по възможното финансиране на енергийни проекти, които
не са свързани с извеждане от експлоатация. „Възможно финансиране“ е добре казано.
Необходимо е да се дефинира ясно и конкретно точно колко мощни източници на енергия
ще бъдат заменени, къде и кога ще бъдат изградени нови електроцентрали от нашите
финансови средства. Гласувах „за“, защото разбирам опасността от атомните електроцентрали,
но какъв е смисълът да се извежда от експлоатация „Игналина“, докато други атомни
електроцентрали все още не са построени в Европейския съюз? Може би е по-добре да се
извършват възстановителни работи?

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма.  −  (DE) Модернизацията на някои ядрени
реактори в Литва, Словакия и България, за да се гарантира, че отговарят на минималните
необходими стандарти за безопасност, е или невъзможна, или на икономически неизгодна
цена. Съгласно условията на преговорите за присъединяване към ЕС, на тези държави от
Централна и Източна Европа беше осигурено финансиране, за да бъдат подпомогнати при
извеждането от експлоатация на остарели реактори. Около 1 300 млн. евро са изплатени
на Литва („Игналина“), Словакия („Бохунице V1“) и България („Козлодуй“) до 2009 г. ЕС
се ангажира за по-нататъшни плащания до края на 2013 г. По време на руско-украинската
газова криза Словакия обмисляше реактивиране на изведената от експлоатация АЕЦ
„Бохунице“, за да се компенсира енергийният дефицит, причинен от липсата на доставки
на газ от Русия. Япония ни показа колко лесно една атомна електроцентрала може да излезе
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от контрол. Това прави още по-важно остарелите реактори да бъдат затворени, докато в
същото време се изграждат алтернативни източници на енергия за предотвратяване на
реактивирането през задната врата. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Няма абсолютно никакво
съмнение, че в интерес на безопасността и здравето на всички европейски граждани ЕС и
държавите-членки трябва да дадат най-голям приоритет на извеждането от експлоатация
на съответните атомни електроцентрали в новите държави-членки. Същевременно не
по-малко внимание трябва да се съсредоточи върху премахването на опасностите в
непосредствена близост до Европейския съюз. По тази точка подчертавам спешната нужда
от идентифициране и мобилизиране на средствата, необходими за изграждане на нов
саркофаг върху реактора на електроцентралата в Чернобил, който избухна през 1986 г.

Rolandas Paksas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Съгласих се с настоящата резолюция
относно ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането
от експлоатация на атомните електроцентрали в Литва, Словакия и България. Преди всичко,
трябва да се стремим да гарантираме, че цялата работа за извеждане от експлоатация ще се
извърши навреме, като се изпълняват правилно всички необходими мерки за безопасност
и се премахнат дори и минимални рискове за човешкото здраве и околната среда. Ако сме
ангажирани с извеждането от експлоатация на „Игналина“ и други атомни електроцентрали,
всички финансови ресурси, разпределени за този процес трябва да се използват по
предназначение, следвайки принципа на прозрачност и ефективност. Националните органи
трябва да финализират подробните планове за извеждане от експлоатация като въпрос на
спешност. Считам, че резултатите от одита, извършен от Европейската сметна палата, ще
разкрият целите на използването на средствата и тяхната ефективност. Трябва да положим
максимални усилия, за да гарантираме, че до 2013 г. ще са започнали демонтажните
дейности и управлението на отпадъците от извеждането от експлоатация. Считам, че е
препоръчително да се изиска от Комисията да представи на Европейския парламент подробен
план за финансиране и да определи отговорността за използването на помощта от
Европейския съюз. Предвид факта, че държавните средства за извеждане от експлоатация
на атомни електроцентрали не са натрупали достатъчна сума, би било препоръчително
изготвените стратегии и планове да включат нови действия и съответно да се предвидят
допълнителни средства от ЕС.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Гласувах в подкрепа на текста относно
финансирането от ЕС за извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали в Литва,
Словакия и България, защото с оглед на последните събития след земетресението и ядрената
криза в Япония считам, че е от основно и решаващо значение Европейският съюз да приеме
политика на проверки за безопасност на ядрените реактори, която да премахне каквато и
да било степен на риск. Старите съветски ядрени реактори са били активни в териториите
на въпросните държави и се е доказало като технически невъзможно те да бъдат
модернизирани, така че да отговарят на актуалните необходими международни стандарти
за безопасност. Финансирането от ЕС е в съответствие с икономическата тежест, поета от
тези страни за затваряне на атомните електроцентрали.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Като част от преговорите
за присъединяване към ЕС, Литва, Словакия и България договориха подкрепа за извеждането
от експлоатация на стари съветски ядрени реактори, за които международната общност, в
съответствие с многостранната програма за действие на Г-7, стигна до заключението, че не
могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на
минималните необходими стандарти за безопасност. В контекста на преговорите за
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присъединяване към Европейския съюз трите страни поеха ангажимент да затворят и
впоследствие да изведат от експлоатация тези ядрени реактори на конкретни дати. Като
признание на факта, че предсрочното затваряне представлява изключителна финансова
тежест, и като израз на солидарност, Европейският съюз се ангажира да предостави адекватна
допълнителна финансова помощ за извеждането от експлоатация на тези реактори до края
на 2013 г. Програмата за помощ подлежи на редовни одити и оценки. Европейската сметна
палата (ЕСП) извършва понастоящем одити на изпълнението и на трите програми, а през
есента на 2011 г. се очаква специален доклад на ЕСП. Вече може да се заключи, че е могло
да бъдат създадени взаимодействия между трите проекта, за да бъдат действията на ЕС
по-ефикасни и по-ефективни. Гласувах в подкрепа на доклада, в който бих искала да
подчертая препоръката на Комисията за хармонизиране на правилата за финансиране на
извеждането от експлоатация на ядрени реактори.

Aldo Patriciello (PPE),    в писмена форма. −  (IT) Целта на предложението за резолюция
на Европейския парламент относно ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС
в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите
държави-членки, представено на 14 март 2011 г., е да се установи какви етапи са били
достигнати при демонтирането на остарели атомни електроцентрали в Литва, България и
Словакия, които от 1999 г. насам се възползват от финансовата помощ от ЕС по този проект.
Сигурността на енергийните доставки е един от основните приоритети в енергийната
стратегия на ЕС. Според сегашните прогнози закъсненията по програмите към днешна дата
няма да попречат на началото на демонтажните дейности и управлението на ядрените
отпадъци, нито пък ще засегнат работите, които трябва да се извършат от персонала на
електроцентралите до 2013 г. Въпреки това продължава да представлява сериозна
загриженост, че плановете за извеждане от експлоатация все още не са финализирани и че
ще трябва да бъдат положени усилия за подобряване на управлението на финансовите
ресурси, както и за координацията между националните органи на съответните
държави-членки. Поради тези причини гласувам в подкрепа на предложението за резолюция.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. −  (EN) Трите страни – Литва,
Словакия и България, експлоатираха стари съветски ядрени реактори, за които
международната общност, в съответствие с многостранната програма за действие на Г7,
приета на срещата на високо равнище на Г7 в Мюнхен през 1992 г., стигна до заключението,
че не могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на
минималните необходими стандарти за безопасност. В контекста на преговорите за
присъединяване към Европейския съюз трите страни поеха ангажимент да затворят и
впоследствие да изведат от експлоатация тези ядрени реактори на конкретни дати. Като
признание на факта, че предсрочното затваряне представлява изключителна финансова
тежест, и като израз на солидарност, Европейският съюз се ангажира да предостави адекватна
допълнителна финансова помощ за извеждането от експлоатация на тези реактори до края
на 2013 г.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото
считам, че за нас е от първостепенно значение да продължим да наблюдаваме отблизо фазите
на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в Литва, Словакия и България,
където към момента на влизането им в Европейския съюз стари съветски ядрени реактори
все още са били в експлоатация, за които се оказа невъзможно да бъдат модернизирани,
така че да отговарят на по-новите стандарти за безопасност на устойчива цена.

След неотдавнашната катастрофа в Япония изоставането с тези процедури вече не е възможно
в името на безопасността на всички граждани в Европа и другаде, и освен това извънредната
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финансова тежест, свързана с процеса на извеждане от експлоатация, не може повече да
бъде използвана като извинение за потенциално забавяне. Поради тази причина Европейският
съюз се ангажира да предостави адекватна финансова помощ за извеждане от експлоатация
на тези реактори преди края на 2013 г. В интерес на целия Европейски съюз не може да
бъде толерирано по-нататъшно забавяне и евентуално такова трябва незабавно да бъде
осъждано при всички най-значими поводи.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма.  −  (IT) След ядрената катастрофа, причинена от
централата в Япония, която също е свързвана с неуспех да бъде адаптирана към настоящите
стандарти за безопасност, можем да кажем, че направихме отличен избор, когато по време
на преговорите за присъединяване бяха определени дати за окончателно затваряне на три
стари съветски атомни електроцентрали в Литва, Словакия и България.

Датата за окончателно спиране и последващата безопасна поддръжка беше определена на
2013 г., като разходите на Европейския съюз възлизат на почти 3 млрд. евро. След
забавянията и увеличенията на разходите, свързани с обезпечаване на трите електроцентрали,
докладът приканва Комисията да упражни по-голям надзор, да установи какво е текущото
състояние на процесите и очакваните срокове за приключването на различните фази на
процеса на извеждането от експлоатация в съответствие с първоначалния график.

Bart Staes (Verts/ALE),    в писмена форма. – (NL) Литва, Словакия и България имаха
стари, съветски атомни електроцентрали, за които международната общност реши, че не
могат да бъдат осъвременени на икономически приемлива цена, за да отговарят на
минималните необходими стандарти за безопасност. Преговорите за присъединяване целяха
трите атомни електроцентрали да бъдат затворени до конкретна дата и впоследствие да
бъдат демонтирани. 2,7 млрд. евро бяха заделени за това през периода 1999-2013 г. В края
на 2009 г. 1,8 млрд. евро от тях вече бяха разпределени. Въпреки това има значителни
закъснения в изпълнението на програмите за демонтаж. Европейският парламент се бои,
че тези забавяния ще доведат до рискове за околната среда и човешкото здраве. Доволен
съм от този доклад, не на последно място защото тази зала подкрепи моите изменения,
които бяха внесени в комисията по бюджетен контрол, и призова средствата да бъдат
управлявани, а ресурсите им да бъдат използвани при абсолютна прозрачност.

Европейският парламент също така прие моето предложение Комисията ежегодно да
докладва на Парламента и да ни информира дали прогнозите й, че заделените ресурси ще
бъдат усвоени през следващите три години, ще се окажат точни. Този доклад представлява
основата за много близък мониторинг на този процес, а това е положително нещо от голямо
разнообразие на гледни точки.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй
като подкрепям постепенното извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали.

Thomas Ulmer (PPE),    в писмена форма. − (DE) Гласувах в подкрепа на доклада.
Демонтажът на електроцентралите в Игналина, Бохунице и Козлодуй трае твърде дълго и
следва да се изисква по-голяма ангажираност от националните оператори. От спешна
необходимост е всички държави-членки също да призоват за общи стандарти за демонтаж
на електроцентралите. Трябва да бъдат определени ясни области на отговорност. В
преговорите за присъединяване към ЕС трите държави, а именно Литва, Словакия и България,
заявиха желанието си за премахване на тези три опасни атомни електроцентрали от мрежата.

Viktor Uspaskich (ALDE),    в писмена форма.  −  (LT) Трагичните събития, случили се
през миналия месец в Япония, и загрижеността за безопасността на централата „Фукушима“
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доведоха до много дискусии относно атомните електроцентрали. Крайно важно е такива
дискусии да се провеждат – много литовци си спомнят твърде добре трагедията в Чернобил.
Затварянето на АЕЦ „Игналина“ в Литва беше едно от условията за членство в ЕС, но това е
много болезнено. ЕС предостави на Литва помощ от 837 млн. евро, за да се отстранят
последиците от затварянето на ядрената електроцентрала през периода 2007-2013 г.
Въпреки това не е достатъчно просто да се получава финансиране от ЕС, отпуснато за
затваряне на реактора. Безопасното извеждане от експлоатация е дълъг път и ЕС трябва да
подкрепя Литва на всяка стъпка от него. Това следва да включва цялостна подкрепа –
управление на радиоактивни отпадъци и опасни отпадъци.

Както посочва докладчикът, цялостната подкрепа от страна на ЕС е важна за намаляване
на икономическите и социалните последици от затварянето на АЕЦ „Игналина“. Затварянето
на атомната електроцентрала остави без работа много литовци и навреди на нашата
икономика. ЕС трябва да предоставя повече помощ за проекти в енергийния сектор с цел
да бъдат смекчени икономическите последици от затварянето на АЕЦ „Игналина“. Това
може да включва насърчаване на възобновяването на мерките за увеличаване на
произведената енергия и енергийната ефективност.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. −  (DE) Гласувах в подкрепа на доклада
относно извеждането от експлоатация на трите атомни реактора в Литва, Словакия и
България. Тъй като тези ядрени реактори не отговарят дори на минималните стандарти за
безопасност, тяхното демонтиране беше едно от условията, договорени с трите страни по
време на преговорите за присъединяване, и Европейският съюз се ангажира да покрие част
от разходите по демонтирането. В този контекст е особено добра новина да се знае, че
закриването на АЕЦ „Игналина“ в Литва означава, че единствената атомна електроцентрала
в страната вече не работи.

Доклад: Barbara Matera (A7-0060/2011)

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма. – (PT) Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията (ЕФПГ) е създаден през 2006 г. с цел да се оказва допълнителна помощ
на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на
световната търговия вследствие на глобализацията, и да ги подпомага при реинтеграцията
им на пазара на труда. От 1 май 2009 г. обхватът на ЕФПГ беше разширен, за да се включи
помощта за работниците, чието съкращаване е пряко следствие от световната икономическа,
финансова и социална криза.

Сега, когато сме изправени пред настоящата тежка криза, чието основно последствие е
повишаване на нивото на безработицата, ЕС следва да използва всички свои налични средства
за реагиране, особено по отношение на подпомагане на онези, които се сблъскват с
ежедневната реалност на безработицата. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно
мобилизирането на ЕФПГ в полза на Чешката република, с цел да се окаже помощ на
работниците, които са били съкратени от предприятието „Unilever ČR spol.s r.o“.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    в писмена форма. − (ES) Помощта обхваща 460 от
664-имата работници, съкратени от дружеството „Unilever ČR“, които са били наети в
сектора на търговията на дребно: 52,4 % от съкратените работници, обхванати от мерките,
са жени, 13 % са на възраст над 54 години, а 9,1 % са на възраст под 24 години. Следва да
се подчертае, че мерките, които ще подпомогнат обучението на съкратените работници, ще
се съфинансират от дружеството, което не се отрича от отговорностите си, и ще бъдат
осъществени от контрагенти или от дружества, действащи от негово име.
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Jan Březina (PPE),    в писмена форма. – (CS) Успех за Европейския парламент е, че за първи
път в бюджета за 2011 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на
47 608 950 евро в бюджетния ред за Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ). ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои
собствени цели и срокове и следователно заслужава целево разпределение на средства, чрез
което да се избегнат трансфери от други бюджетни редове, както се случваше в миналото,
което може да възпрепятства постигането на различните цели на политиките. Според мен
ЕФПГ доказа полезността си и единственото ми безпокойство е свързано с факта, че новите
държави-членки не го използват в достатъчна степен. В крайна сметка е възможно да се
създаде впечатление, че целта на ЕФПГ е старите държави-членки да получат бюджетните
средства от ЕС, които са получавали и преди в рамките например на политиката за
сближаване. Според мен първото заявление, подадено от Чешката република за отпускане
на безвъзмездни средства от ЕФПГ, е първата крачка, след която и други ще последват този
пример, тъй като и чешката промишленост беше засегната от глобализацията и световната
финансова криза, а чешките работници, които са били съкратени, заслужават подкрепата
на Европа в усилията си да постигнат успех на изпълнения с предизвикателства пазар на
труда.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    в писмена форма. – (CS) Европейският фонд за
приспособяване към глобализацията беше създаден през 2006 г. като гъвкав инструмент
за предоставяне на еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена
към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и
финансовата и икономическа криза. Това отбелязва първото отпускане на средства от фонда
в полза на Чешката република от началото на глобалната икономическа и финансова криза
насам, и по-конкретно за смекчаване на последиците от съкращаването на 634 работници
от дружеството „Unilever“, което закри свой завод в община Nelahozeves. С оглед на факта,
че 52,4 % от съкратените работници са жени и повече от 13 % от съкратените работници
са на възраст над 54 години, считам, че отпускането на средства в полза на Чешката република
е правилно решение и ето защо гласувах в подкрепа на доклада.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Изразявам задоволство от
работата, извършена въз основа на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
(ЕФПГ), а именно подпомагането на работниците, засегнати вследствие на промените в
световната търговия. По същия начин изразявам подкрепата си за решението за мобилизиране
на ЕФПГ в полза на Чешката република, в полза на работниците от дружеството „Unilever“,
в което са направени повече от 500 непредвидени съкращения в резултат от световната
икономическа и финансова криза. Ето защо това решение е изключително важно не само
за работниците и семействата им, но и за областта Melník, където се намира заводът на
„Unilever“, чиято икономика е силно зависима от хранително-преработвателния сектор и
от химическата и енергийната промишленост.

Anne Delvaux (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на доклада и
изменението, призоваващо към преглед на Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ). Това е така, защото изразявам съжаление, че в настоящия си вид
ЕФПГ не изисква разглеждане на финансовото здраве, възможно укриване на данъци или
положението с държавната помощ за многонационалните дружества, чието реструктуриране
оправдава намесата на ЕФПГ. Считам, че този въпрос следва да бъде разгледан в рамките на
предстоящия преглед на Регламента за ЕФПГ, без да се възпрепятства достъпът на съкратените
работници до ЕФПГ.
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Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE),    в писмена форма.
−  (SV) Ние отново избрахме да подкрепим мобилизирането на Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията – този път, за да подкрепим общо около 1200 души,
които са изгубили работните си места в Полша и Чешката република – тъй като Европа все
още е под влиянието на последиците от икономическата криза и извънредното положение
изисква извънредни мерки.

Ние обаче считаме, че в бъдеще следва да използваме вече съществуващи инструменти –
по-конкретно Европейския социален фонд – за да повишим пригодността за заетост сред
онези, които ще бъдат или са били съкратени. Вероятно няма да имаме необходимост от
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през следващия бюджетен период.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма.  −  (PT) Заявлението е свързано с 634 случая на
съкращения в предприятието „Unilever ČR“, извършващо дейност в сектора на търговията
на дребно в регион Střední Čechy. Както в случая с първото за годината искане, отправено
от полския регион Podkarpackie, комисията по заетост и социални въпроси състави
положителна оценка относно изпълнението на критериите за допустимост. Не бих могъл
да не отбележа със съжаление нарастващия брой на съкращенията в Съюза, което показва,
че трябва да се направи още много, за да излезем от цикъла на кризата, в който сме попаднали.
Подкрепям предложението на Комисията за мобилизиране на Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и се надявам, че съкратените работници
възможно най-бързо ще намерят нова работа.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Настоящият доклад е относно
проект на решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на 323 820 евро
от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за подкрепа на
реинтеграцията на чешките работници, които са били съкратени в резултат от настоящата
икономическа и финансова криза. Това е второто заявление, което предстои да бъде одобрено
в рамките на бюджета на ЕС за 2011 г., беше представено на Комисията на 24 март 2010 г.
и е свързано с 634 случая на съкращения в предприятието „Unilever ČR“ в регион Střední
Čechy, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно. Като се има предвид, че
включва специфичен бюджетен инструмент и че поисканата сума е правно допустима и
съответства на разпоредбите на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.
между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, а именно точка 28, гласувам
в подкрепа на предложението и се надявам, че то ще допринесе за преодоляване на
икономическите затруднения на жителите на региона и за достигане до нов подем на
местната икономика.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Поредният случай на мобилизиране
на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), като този път целта
е подпомагане на работниците, които са били съкратени от завода, притежание на
многонационалното дружество „Unilever“ в Чешката република.

Както в други случаи,гласувахме в подкрепа на предложението. Все пак, въпреки задръжките,
които винаги имаме при подобни положения, има конкретни аспекти на процеса, които
трябва да бъдат изтъкнати. Европейската комисия се ограничи до потвърждението, че
„Unilever“ не е получил помощ от държавата или финансова помощ от европейските фондове
за откриване на завода в Чешката република преди или след присъединяването й към ЕС.
Комисията обаче не предостави информация, каквато беше поискана и се очакваше да
предостави, относно случващото се с останалите заводи на групата, като разясни, че не е
задължена да го направи според Регламента за ЕФПГ.
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Освен развитието на конкретния случай в Чешката република би било интересно да се
проследи и направи оценка на поведението на групата „Unilever“ на европейско равнище.
Ето защо изразяваме съжаление, че липсва информация относно публичното подпомагане,
предоставено на това дружество, както и на многонационалните дружества, чието
преструктуриране като цяло е причината за намеса от страна на ЕФПГ.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Това е още един случай на
мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), което
има за цел да подпомогне работници, които са били съкратени от многонационалния завод
на „Unilever“ в Чешката република. Позицията на Европейската комисия по този въпрос е
силно противоречива, тъй като се ограничава единствено до потвърждението, че „Unilever“
не са получили помощ от държавата или финансова помощ от европейските фондове за
откриване на завода в Чешката република преди или след присъединяването й към ЕС.
Комисията обаче не предостави информация, каквато беше поискана и се очакваше да
предостави, относно случващото се с останалите заводи на групата, като разясни, че не е
задължена да го направи според Регламента за ЕФПГ.

Ето защо обърнах внимание, по време на разискването в комисията по заетост и социални
въпроси, на факта, че липсва информация относно случващото се с групата „Unilever“ на
европейско равнище и предложих въпросът да бъде разгледан при прегледа на регламента,
така че да се направи преглед и на финансовото положение, включително и на държавната
помощ, на многонационалните дружества, чието преструктуриране е причина за намеса от
страна на ЕФПГ, без да се възпрепятства достъпът на съкратените работници до фонда.

Ето защо гласувахме в подкрепа на предложенията.

Estelle Grelier (S&D),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на доклада относно
мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза
на служителите в хранителната промишленост (UNILEVER) в Чешката република. Бих
искала обаче да подчертая, че е необходимо, колкото е възможно по-скоро, неотложен
преглед на регламента за фонда. За тази цел, по време на гласуването, съподписах и гарантирах
приемането на изменение, което уточнява, че е неблагоприятно, че регламентът не изисква
разглеждане на финансовото здраве, възможно укриване на данъци или положението с
помощта от държавата в многонационалните дружества, които се възползват от намесата
на ЕФПГ. В момент, когато Европейският съюз се опитва да финансира постигането на целите
си и се ангажира да избира между редица еднакви по значение политики, бюджетът на
Общността не би могъл да си позволи да финансира навлизането на пазара и стратегиите
за преместване на големи многонационални дружества, чиято единствена цел е да увеличават
печалбите си. Това трябва да се вземе предвид в предстоящия регламент, без да се
компрометират съкратените работници, като се възпрепятства достъпът им до ЕФПГ.

Jiří Havel (S&D),    в писмена форма.   –   (CS) Препоръчвам да се гласува в подкрепа на
доклада на Barbara Matera относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване
към глобализацията (ЕФПГ), в рамките на който Чешката република за пръв подаде заявление
за предоставяне на подкрепа. Считам, че е важно да подчертая значимостта на фонда, който
беше създаден с помощта на чешкия социалдемократ и член на Комисията Владимир Шпидла.
Последвалото финансово и икономическо бедствие лиши много хора от цяла Европа от
работните им места. Средствата от ЕФПГ финансират само мерките, които улесняват процеса
на намиране на нови работни места за хора, които са били съкратени, които са се включили
в програмите за професионално обучение и са придобили умение, отговарящо на нуждите
на пазара на труда, или които са се превърнали в самостоятелно заети лица. Съгласно доклада
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на г-жа Matera бих могъл да обобщя, че „Unilever“ отговаря на всички критерии. „Unilever
ČR“ трябваше да затвори завода в Nelahozeves вследствие на икономическата криза и
съкращенията засегнаха повечето работници.

Unilever предложи на съкратените участие в програма за цялостна подкрепа за намиране
на ново работно място, а дружеството си сътрудничи тясно с местното бюро по труда по
отношение на управлението на програмата. Следователно мога да се съглася с отпускането
на средства въз основа на информацията, представена в доклада, и с предложението на
Комисията да изплати на Чешката република 323 820 евро от ЕФПГ.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел да се оказва допълнителна помощ на
работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната
търговия вследствие на глобализацията, и да ги подпомага при реинтеграцията им на пазара
на труда. Обхватът на ЕФПГ беше разширен по отношение на подадените след 1 май 2009 г.
заявления, за да се включи помощта за работниците, чието съкращаване е пряко следствие
от световната финансова и икономическа криза. Междуинституционалното споразумение
от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на
годишния таван от 500 милиона евро. На 24 март 2010 г. Чешката република подаде
заявление за мобилизиране на ЕФПГ, свързано с 634 случая на съкращения (всичките в
целевата група за подпомагане) в предприятието „Unilever ČR spol.s r.o.“, извършващо
дейност в сектора на търговията на дребно (хранителни продукти), и представи допълнителни
данни за периода до 20 септември 2010 г. Заявлението отговаря на изискванията за
определянето на финансовото участие. Поради това Комисията предлага да бъдат
мобилизирани средства в размер на 323 820 евро. Ето защо изразявам съгласието си, че
ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението,
подадено от Чешката република. Считам и че други държави-членки на ЕС следва да се
възползват в по-голяма степен от възможностите, които предоставят фондовете на ЕС.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Гласувах в подкрепа на предложението
относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
(ЕФПГ), защото считам, че това е ценно средство за осигуряване на подкрепа за работници,
засегнати от икономическата криза. Гласуването днес беше свързано с искане на помощ за
634 работници в предприятието „Unilever ČR“, извършващо дейност в сектора на търговията
на дребно в регион Střední Čechy по NUTS II в размер на 323 820 евро, финансирана от
ЕФПГ. Накрая, бих искал да подчертая значимостта на ЕФПГ, който доказа, че е полезен и
ефикасен източник на начини за борба с безработицата вследствие на глобализацията и
икономическата криза.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Приветствам доклада, който призовава
към отпускане на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за
да се окаже подкрепа на работниците, които са били съкратени в Чешката република.
Заявлението е свързано с 634 случая на съкращения вследствие на затварянето на завода
на „Unilever“ в Nelahozeves в последното тримесечие на 2009 г. Четиристотин и
шестдесет съкратени работници ще се възползват от индивидуални мерки, подкрепени със
средства от ЕФПГ в размер на 0,32 милиона евро.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Въздържам се единствено
поради загрижеността ми за чешките работници, които бяха жертвани на олтара на
глобализацията. Несигурното положение, в което се намират, е просто последица от
неолибералните политики на ЕС, които този фонд одобрява и подкрепя. Гласувам против,
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тъй като отпуснатото на жертвите подаяние е нищо в сравнение с печалбите, които се трупат
другаде.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) ЕС е пространство на солидарност и
Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е част от него. Тази
помощ е от жизненоважно значение за оказването на подкрепа на безработните и жертвите
на премествания на дружества, които се случват в глобализиран контекст. Все повече и
повече дружества се преместват, възползвайки се от по-ниските трудови разходи в редица
държави, особено Китай и Индия, с пагубни последици за държавите, зачитащи правата на
работниците. ЕФПГ е предназначен да подпомага работниците, засегнати от преместването
на дружества, и е от съществено значение за улесняване на достъпа до нови работни места.
ЕФПГ е бил използван от други държави-членки на ЕС в миналото, така че сега е подходящо
да се осигури помощта, за която Чешката република е подала заявление във връзка с 634
случая на съкращения, всичките в целевата група за подпомагане, в предприятието „Unilever
ČR spol.s r.o.“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно в регион Střední
Čechy по NUTS II.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) Въпреки че гласувах в подкрепа на
предложението за осигуряване на помощ за работниците от „Unilever“ в Чешката република,
считам, че това е само болкоуспокояващо средство и половинчата мярка за последиците на
капиталистическия модел и че не представлява какъвто и да е напредък в борбата с основните
причини за възникването на кризата. Съгласен съм с мобилизирането на средства от
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на хора, които
са съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на търговията или на
преките последици от настоящата финансова и икономическа криза. Считам, че ЕФПГ би
могъл да допринесе за постигането на крайната цел, а именно оказване на помощ за
повторното интегриране на работниците на пазара на труда. Гласувах „за“ и защото съм
убеден, че помощта допълва помощта за съкращенията, предвидена в националното
законодателство и колективните споразумения. Ето защо мобилизирането на средства от
ЕФПГ не би могло при каквито и да било обстоятелства да замени или избегне правните
отговорности на правителствата и дружествата към съкратените служители.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма.  −  (DE) Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се осигури защита на работниците, съкратени
в резултат на глобалната финансова и икономическа криза. Чешката република подаде
заявление за оказване на помощ във връзка с 634 случая на съкращения. Редно е да окажем
индивидуална подкрепа на работниците, които са били съкратени в резултат от глобалната
финансова и икономическа криза, като се подпомогне реинтегрирането им на пазара на
труда. Ето защо гласувах в подкрепа на настоящото предложение.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията е фонд, осигурен от Съюза, за предоставяне на икономическа помощ
на определени, изпаднали в затруднение, отрасли в държавите-членки или на отрасли,
които се развиват до равнището на средните критерии в Съюза. Ето защо гласувах в подкрепа
на доклада на г-жа Matera. За 2011 г. средствата по бюджетния ред за подобни плащания
от фондове бяха повишени с 50 млн. евро и ето защо е по-лесно да се осигури финансиране
за по-широк диапазон от отрасли. По-конкретно, това са първите заявления за мобилизиране
на средства за 2011 г. от машиностроителния сектор и производствения сектор в Чешката
република и Полша. Фондът (с размер от почти един милион евро) ще осигури подкрепа
на работници, специализирали в търговията и производството на машини.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Европейският фонд за
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се осигурява допълнителна
помощ на работниците, засегнати от последиците на големи структурни промени в моделите
на световната търговия. На 15 февруари 2011 г. Комисията прие нов проект на решение
относно мобилизирането на ЕФПГ в полза на Чешката република, за да се окаже подкрепа
за повторното интегриране на пазара на труда на работниците, съкратени в резултат от
световната финансова и икономическа криза. Това е второто заявление, което предстои да
бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г. и се отнася до мобилизирането на обща
сума в размер на 323 820 евро. Процесът е свързан с 594 случая на съкращения, всичките
в целевата група за подпомагане, в предприятието „Unilever ČR spol.s r.o.“, извършващо
дейност в сектора на търговията на дребно в регион Střední Čechy по NUTS II, по време на
четиримесечния референтен период от 16 септември 2009 г. до 16 януари 2010 г. Оценката
на Комисията констатира връзка между съкращенията и големите структурни промени в
моделите на световната търговия или финансовата криза и фактът, че съкращенията не са
били предвидени по своя характер. Заявлението отговаря на критериите за допустимост,
установени от Регламента за ЕФПГ, поради което гласувах в подкрепа на мобилизирането
на фонда.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Заявлението на Чешката република за намеса
от страна на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е свързано
с 634 случая на съкращения, извършени в периода между 16 септември 2009 г. и
16 януари 2010 г. включително в предприятието „Unilever ČR spol.s r.o.“, извършващо
дейност в сектора на търговията на дребно в регион Střední Čechy по NUTS II, и отговаря
на всички правно предвидени критерии за допустимост. Съгласно Регламент (ЕО)
№ 546/2009 на Европейския парламент и Съвета от 18 юни 2009 г., който изменя
Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, обхватът на ЕФПГ
беше временно разширен, за да позволи намеса при подобни положения, при които, в
резултат от световната икономическа и финансова криза, има „най-малко 500 съкращения
за период от девет месеца, особено в малки или средни предприятия от един раздел на NACE
2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II“. Ето защо гласувах в подкрепа
на резолюцията, изразявайки надежда, че мобилизирането на ЕФПГ би допринесло за
ефикасното реинтегриране на работниците на пазара на труда.

Zuzana Roithová (PPE)   , в писмена форма – (CS) Гласувах в подкрепа на доклада относно
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в
полза на Чешката република, и по-конкретно в полза на бившите работници на дружеството
„Unilever“ и изразявам задоволството си, че докладът е приет. Съжалявам, че британските
консерватори гласуваха против него и че чешкият председател на Европейските консерватори
и реформатори не промени решението им, въпреки че това е първият път, когато Чешката
република се възползва от средствата на фонда.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  −  (EN) Както в повечето подобни
доклади, ЕП:

1. Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за
ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява в този смисъл подобрената
процедура, установена от Комисията вследствие на искането на ЕП за ускоряване на
отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган
на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за мобилизиране на
средства от ЕФПГ, заедно с предложението за мобилизиране на фонда; изразява надежда,
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че ще бъдат постигнати допълнителни подобрения на процедурата в рамките на
предстоящите прегледи на фонда.

2. Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура
за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се
предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към
подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и
финансовата и икономическата криза; изтъква ролята, която може да играе ЕФПГ при
повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на
труда; призовава все пак за оценка на дългосрочното повторно интегриране на тези работници
на пазара на труда като пряко следствие от мерките, финансирани от ЕФПГ.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) На 15 февруари 2011 г. Комисията прие
ново предложение за решение за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Чешката република,
за да се окаже подкрепа за повторното интегриране на пазара на труда на работниците,
съкратени поради световната финансова и икономическа криза. Свързано е с 634 случая
на съкращения, всичките в целевата група за подпомагане, в предприятието „Unilever ČR
spol.s r.o.“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно в регион Střední Čechy
по NUTS II, по време на четиримесечния референтен период от 16 септември 2009 г. до
16 януари 2010 г. Моят вот в подкрепа на резолюцията днес повтаря положителното ми
становище, вече изразено в комисията по заетост и социални въпроси.

Olga Sehnalová (S&D),    в писмена форма. – (CS) Отпускането на средства от Европейския
фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ще осигури подкрепа за реинтеграцията
на 460 работници, засегнати вследствие на закриването на предприятието Unilever в община
Nelahozeves в Централна Бохемия в Чешката република. С оглед на факта, че това ще
включва съществена помощ за преодоляване на затрудненията, свързани с масовите
съкращения в тази малка общност, гласувах в подкрепа на приемането на доклада.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Гласувах в подкрепа на доклада,
който ще осигури средства за прилагане на индивидуални мерки за подкрепа на работниците,
съкратени в Чешката република.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Европейският фонд за
приспособяване към глобализацията е противоречив механизъм. Официално фондът
позволява на Европейския съюз да финансира конкретни действия за преодоляване на
последиците от кризата. Ползата е все едно да сложиш лейкопласт на дървен крак.

Този механизъм обаче се използва на ad hoc принцип и само в определени случаи. Всъщност
се използва за финансиране на нечии планове за извършване на съкращения.

Днес Европейският парламент дори се задълбочи в лицемерието си да определи част от
средствата от фонда за „Unilever“, което току-що закри заводите си в Чешката република и
остави над 600 души без работа, а в същото време нетната печалба на предприятието е
нараснала с 26 % до общия размер от 4,6 млрд. евро.

Ето защо гласувах против доклада, който повдига по-съществен въпрос от случая с „Unilever“.
Как е възможно национални и европейски структури, в положението на криза в заетостта,
в което се намираме, да продължават да използват обществени средства за субсидиране на
многонационални дружества, които съкращават служителите си, въпреки че отбелязват
печалба, и поставят интересите на акционерите си пред тези на служителите си?
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Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. −  (DE) Мога единствено да одобря
изменението, внесено от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите
в Европейския парламент, призоваващо дружествата да се оценяват като цяло, когато се
предоставят средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ).
Многократно съм призовавала към това в комисията по бюджети. Не бих могла обаче да
гласувам в подкрепа на доклада в цялостния му вид. Чешкото дружество „Unilever ČR
spol.sr.o.“, извършващо дейност в сектора на търговията на дребно, извърши съкращения
на 634 работници и поиска мерки за подпомагане на всички, изгубили работното си място
(индивидуалните мерки са необходими единствено за оказване на помощ за повторно
интегриране на пазара на труда на част от съкратената работна сила). Както се подчертава
във всеки доклад, в който Парламентът одобрява отпускане на финансиране от ЕФПГ,
искането за отпускане на финансиране от структурните фондове следва да не се използва
вместо мерки, за които според колективните споразумения предприятията носят отговорност.

Доклад: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма.  −  (LT) Аз гласувах в подкрепа на
тази резолюция относно стоките и технологиите с двойна употреба, което означава стоки,
които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели. Контролирането на
износа на стоки с двойна употреба е ключ към неразпространението на оръжия, включително
оръжия за масово унищожение (ОМУ). Затова е много важно да се направи така, че режимът
на ЕС по отношение на стоките и технологиите с двойна употреба да стане по-демократичен
и прозрачен, като същевременно се гарантира, че е достатъчно стриктен. Понастоящем
изискванията, прилагани към износа на стоки и технологии с двойна употреба, са с различна
строгост. Считам, че ЕС следва да се стреми да прилага най-стриктен режим за износ за всяка
стока и това следва да важи за всички негови държави-членки. Комисията трябва да установи
ефективна система в тази област, която да улесни събирането на надеждни данни за крайната
употреба на стоки с двойна употреба, изнесени от Съюза.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма.  −  (LT) Контролирането на износа на
стоки с двойна употреба (за граждански и военни цели) е ключ към неразпространението
на оръжия, включително оръжия за масово унищожение (ОМУ). В продължение на 15
години ЕС затяга контрола върху износа на стоки с двойна употреба, като разчита на
превантивни мерки като налагане на изисквания за разрешения за износ и процедури за
митническа регистрация. Предвид непрекъснатите технологични промени и нови заплахи
обаче е необходимо редовно да бъдат актуализирани списъците на контролирани изделия
с двойна употреба, които отразяват списъците на главните международни режими за контрол
на износа. Главната задача на тези международни режими за контрол на износа е да
актуализират списъците на стоки, подлежащи на контрол. Досега тези списъци бяха
квази-автоматично транспонирани в законодателството на ЕС без никакво участие на
Европейския парламент, но с влизането в сила на Договора от Лисабон вече се изисква
одобрение от Европейския парламент. Съгласен съм с този доклад и предложенията на
Европейския парламент, които се стремят да осигурят по-демократични и прозрачни режими
на ЕС за контрол на стоките с двойна употреба и по-голяма роля на Комисията при оценката
на прилагането на този регламент в държавите-членки.

George Becali (NI),    в писмена форма. – (RO) Аз гласувах в подкрепа на този доклад,
защото контрола върху износа на изделия с двойна употреба е ключов фактор за
неразпространението на оръжия, по-специално оръжия за масово унищожение. Като се
има предвид големият обем на търговията по границите на Европейския съюз (ЕС),
прилагането на механизми за контрол върху износа по отношение на стоки с двойна употреба
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разчита на превантивни мерки, като например налагането на изисквания за издаване на
разрешения за износ и митнически процедури за регистрация. Контролът върху износа
оказва значително въздействие върху търговската политика на ЕС, тъй като може да засегне
над 10 % от целия износ на ЕС.

Sergio Berlato (PPE),    в писмена форма. −  (IT) Контролът върху износа на изделия с
двойна употреба, което означава стоки, които могат да бъдат използвани и за граждански,
и за военни цели, е предмет на действия на равнище на ЕС в продължение на около 15
години.

Контролът върху износа оказва значително въздействие върху търговската политика на ЕС,
тъй като може да засегне над 10 % от целия износ на ЕС. Според мен влизането в сила на
Договора от Лисабон и изясняването в него на правомощията на ЕС в областта на
международната търговия предоставят безценна възможност за утвърждаване на ролята на
Съюза и отговорността на Европейския парламент в институционалната рамка на ЕС за
вземане на решения.

Основният инструмент за контрол върху износа е Регламент (ЕО) № 428/2009, който
въвежда редица съществени промени в обхвата на контролите на износа на изделия с двойна
употреба в Европейския съюз. Считам по-специално, че режимът на ЕС по отношение на
изделията с двойна употреба следва да бъде организиран по по-прозрачен начин.

За тази цел съм съгласен с убеждението на докладчика, че от решаващо значение ще бъде
пълноценното участие на Европейския парламент чрез прилагането на задълженията от
Договора от Лисабон и общото му тълкуване от Парламента и Комисията в новото Рамково
споразумение.

Mara Bizzotto (EFD),    в писмена форма. −  (IT) Докладът на г-н Leichtfried разглежда
по положителен начин темата за контрола върху износа на ЕС на изделия с двойна употреба,
което означава стоки, които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели.
Контролът върху този вид износ, който засяга повече от 10 % от целия износ на ЕС, се оказва
от изключително значение за неразпространението на оръжия. Аз гласувам в подкрепа на
доклада, защото той се стреми да въведе по-прозрачни процедури за контрол на
гореспоменатия износ.

George Sabin Cutaş (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на
предложението за изменение на регламента, защото считам, че нововъведените точки ще
направят режима на ЕС по отношение на изделията с двойна употреба по-прозрачен и
демократичен. Това означава, че Европейският парламент ще може да участва в
актуализирането на списъците на продукти, подлежащи на контрол от международните
режими. Тези списъци понастоящем се транспонират почти автоматично в законодателството
на ЕС без участието на Парламента. Освен това работата на координационната група по
въпросите на изделията с двойна употреба е да представя годишен доклад пред Парламента,
за да бъде информиран последният за напредъка в контролирането на продукти и технологии,
които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели.

Marielle De Sarnez (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Изделията с двойна употреба са
продукти, които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели, като
химически продукти и технически строителни материали, както и софтуер и други нови
технологии. Често е трудно да се предвиди истинската цел на изнасяните продукти; затова
износителите трябва да бъдат информирани за тяхната отговорност и да бъдат задължени
да проверяват истинската цел на различните продукти, които продават в чужбина. Въпреки
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съществуването на няколко механизма за контрол и информация, ние призовахме за
засилване на сигурността в тази област. Ето защо гласувахме в подкрепа на измененията,
които призовават за предварително уведомяване за износ, по-стриктен контрол и по-голяма
прозрачност. Това ще осигури допълнителна предпазна мярка срещу злоупотребите и
разпространението на оръжия за масово унищожение.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. − (PT) Продукти, включително софтуер и технологии,
които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели, се считат за
технологични продукти с двойна употреба. Тази двойна употреба означава, че е необходимо
особено внимание по отношение на износа им, за да бъде предотвратено разпространението
на оръжия и преди всичко на оръжия за масово унищожение. На всеки аналитик е ясно,
че е от съществено значение за международната сигурност да има контрол върху тези
продукти, и че регламентите, установяващи съответните механизми за контрол, трябва да
бъдат непрекъснато актуализирани в съответствие с технологичното развитие. Ясно е също
така, че в държавите, спазващи принципите на правовата държава, тези контроли следва да
бъдат прозрачни и демократични, каквото е намерението на Комисията.

Накрая, считам, както е заявено в становището на комисията по външни работи, че Комисията
е необходимо да бъде чувствителна по отношение на факта, че някои държави-членки на
ЕС имат по-ограничителни и строги правила по отношение на контрола върху износа на
продукти с двойна употреба. Това е естествено и според мен трябва да се поддържа.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. − (PT) Настоящият доклад е относно
необходимостта от контрол върху износа и разпространението на така наречените продукти
с двойна употреба: т.е., онези, които имат не само гражданско, но и военно приложение.
През последните няколко години Европейският съюз предприема редица мерки за
предотвратяване на използването на такива материали за производство на оръжия, особено
оръжия за масово унищожение. Основният инструмент на ЕС за контрол е Регламент (ЕО)
№ 428/2009 от 5-и май, който обхваща продажбата и транспортирането на такива
материали, но който е необходимо да бъде изменен, за да бъде предотвратено възприемането
на различни подходи в различните държави-членки. Затова съм съгласен с предложенията,
включени в този доклад, тъй като те целят да успокоят европейската общественост по
отношение на производството и разпространението на материали с двойна употреба, и да
направи съществуващите разпоредби по-прозрачни и демократични.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Контролът върху износа на продукти
с двойна употреба е предмет на мерки на равнището на ЕС. Основният инструмент за контрол
върху износа е Регламент (ЕО) № 428/2009 от 2009 г. Настоящият регламент разширява
обхвата на контрола върху продажбите и транспортирането. Въпреки че има опит в доклада
за въвеждане на по-демократичен контрол и прозрачност, има някои ключови въпроси,
които ни пречат да гласуваме в подкрепа на доклада.

Според неговия критерий „списъкът на износителите, брокерите и заинтересованите страни,
с които се е консултирала“ е отговорност на координационната група по въпросите на
изделията с двойна употреба, председателствана от представител на Комисията. Тази група
ще решава с кои държави може да се осъществява търговия, като премахва това правомощие
на държавите-членки, с което техния суверенитет се поставя под въпрос.

Друг аспект е включването на Израел в списъка на държавите на местоназначение за продукти
с двойна употреба. Нека си припомним, например, съвместните научноизследователски
проекти, финансирани от Седмата рамкова програма, особено онези с участието на „Израел
аероспейс индъстрийс лимитид“ („Israel Aerospace Industries Ltd.“), която произведе
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безпилотни самолети, използвани в нападението срещу ивицата Газа през 2008/2009 г.,
причинявайки смъртта на десетки хора.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Ние гласувахме в подкрепа на
връщането на този доклад в съответната парламентарна комисия, за да се даде възможност
да продължат преговорите със Съвета въз основа на законодателното предложение с
направените изменения от Парламента.

Знаем, че по отношение на използването на граждански продукти и технологии за военни
цели няма подход, който да не е обвързан с контрол върху износа на така наречените
продукти с двойна употреба и сродните услуги.

Въпреки че този контрол върху износа е важен и следва да бъде осъществяван разумно, без
да се засяга неблагоприятно достъпа на развиващи се страни до продукти и технологии
необходими за тяхното развитие, съществува необходимост да бъде увеличена прозрачността
на съответните процеси, и те да бъдат открити за демократичен подробен анализ.

Бихме подчертали също, че има нужда от последователност в тази област между другите
политики на ЕС и целите на този регламент. Съвместните научноизследователски проекти,
финансирани от Седмата рамкова програма за научни изследвания, особено онези с участието
на Israel Aerospace Industries Ltd., производител на безпилотни самолети, използвани в
нападението срещу ивицата Газа през 2008/2009 г., причинявайки смъртта на десетки хора,
са добре известни.

Lorenzo Fontana (EFD),    в писмена форма.  −  (IT) Новите правомощия на ЕС в областта
на международната търговия след влизането в сила на Договора от Лисабон са добър повод
за постигането на по-голяма прозрачност на пазара на изделия с двойна употреба. Промените
в този регламент, които засягат изделия и възможна и военна, и гражданска употреба, ще
позволят по-строг контрол на такива изделия. Това е от решаващо значение за избягване
на разпространението на оръжия. Освен това, като се вземе предвид процедурата в комисията,
аз потвърждавам своята подкрепа за моя уважаван колега.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Химически и радиоактивни материали,
центрофуги, техническо оборудване, софтуер и компоненти се използват не само за
граждански, но и за военни цели. В неподходящи ръце тези стоки могат да се превърнат в
оборудване за изтезания или оръжия за масово унищожение. Гласувах в подкрепа на този
документ, защото той предлага подобряване на режима за контрол върху износа на изделия
и технологии с двойна употреба, с други думи, засилване на проверките на износа на стоки
с двойна употреба. Този документ също така разширява списъка на стоки, за които трябва
да се получи разрешение и да се съобщава за износа им.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. −  (DE) Изделията и технологиите с
гражданска и възможна военна употреба трябва да бъдат предмет на същите конкурентни
условия във всички държави-членки. Въпросът е да бъдат намерени общи и преди всичко
сигурни рамкови условия, които осигуряват безопасна употреба. Това следва да предотврати
изкуствено намаляване на продажните цени за износа от Европа, като ясно подкрепи
европейските малки и средни предприятия. Гласувах в подкрепа на предложеното изменение
на регламента, защото прозрачността и безопасността трябва да бъдат главен приоритет за
такива изделия и технологии.

David Martin (S&D),    в писмена форма. −  (EN) Приветствам настоящия доклад.
Контролът върху износа на изделия с двойна употреба, което означава стоки, които могат
да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели, е предмет на действия на равнището
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на ЕС от около 15 години. Осъществяването на контрол върху износа на стоки с двойна
употреба играе ключова роля за неразпространението на оръжия, включително оръжия за
масово унищожение. Като се има предвид големият обем на търговията по границите на
Европейския съюз, прилагането на механизми на ЕС за контрол върху износа по отношение
на стоки с двойна употреба разчита на превантивни мерки като налагането на изисквания
за издаване на разрешения за износ и митнически процедури за регистрация.

Контролът върху износа оказва значително въздействие върху търговската политика на ЕС,
тъй като може да засегне над 10 % от целия износ на ЕС. Основният инструмент на ЕС за
контрол върху износа е Регламент (ЕО) № 428/2009 от 5 май 2009 г. относно изделията
и технологиите с двойна употреба, който влезе в сила на 27 август 2009 г. Новият регламент
въведе редица съществени промени в приложното поле на контрола върху износа на изделия
с двойна употреба в Европейския съюз. Тези промени включват въвеждането на контрол
върху брокерската дейност и транзита по отношение на изделията с двойна употреба.
Регламентът относно двойната употреба включва редовно осъвременявани списъци на
контролирани изделия с двойна употреба, отразяващи списъците на основните
международни режими за контрол върху износа.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    в писмена форма. – (CS) Контролирането на търговията със
стоки с двойна употреба е важна област, с аспекти на сигурността и търговията, което не
би било достатъчно ефективно и приложимо без съответния поток от споделена информация
или гъвкаво международно сътрудничество. Във връзка с това бих искал да подчертая също
така ролята на съответните наблюдаващи органи, например митническите власти, които
носят значителна отговорност за прякото наблюдение на износа или транзита на стоки с
двойна употреба. Според мен ние също трябва да подпомагаме тези органи, например в
областта на достъпа до съвременно оборудване, придобиването на нов опит в изпълнението
на процедурите за наблюдение и не на последно място чрез подкрепа за професионалното
обучение и разменни работни посещения. Една усъвършенствана политика на сигурност
следва винаги да включва установяване на режим на износ на стоки с двойна употреба с
висок стандарт, наред с приложението на всички международни ангажименти.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. − (PT) Влизането в сила на Договора от Лисабон и
изясняването на правомощията на ЕС в областта на международната търговия предоставят
добра възможност за утвърждаване на ролята на ЕС и ролята, правомощията и отговорността
на Европейския парламент в институционалната рамка на ЕС за вземане на решения. Режимът
на ЕС по отношение на изделията с двойна употреба следва да бъде организиран по
по-прозрачен и демократичен начин. От решаващо значение за постигането на тази цел ще
бъде пълното участие на Европейския парламент, чрез прилагането на задълженията от
Договора от Лисабон и общото му тълкуване от Европейския парламент и Европейската
комисия в новото Рамково споразумение.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Изделията с двойна употреба са
продукти, които могат да бъдат използвани и за мирни, и за военни цели. Осъществяването
на контрол върху износа на стоки с двойна употреба играе ключова роля за
неразпространението на оръжия. Като се има предвид големият обем на търговията по
границите на Европейския съюз, прилагането на механизми за контрол върху износа на
стоки с двойна употреба се базира на превантивни мерки. Контролът върху износа оказва
голямо въздействие върху търговската политика на ЕС. Би било добре, ако инструментите
за контрол не се превърнат в средство за борба срещу конкурентите чрез стопански
организации. За тази цел е необходимо да бъде създаден дълъг списък на изделия с двойна
употреба; това обаче е тема за друг доклад. Аз гласувах „за“.
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Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма.  −  (DE) Износът на изделия и технологии с
двойна употреба е регулиран много внимателно в ЕС. Този термин се отнася по-конкретно
до изделия и технологии, които могат да бъдат използвани и за военни цели. За да бъдат
предотвратени злоупотребите в този сектор, има четири вида разрешения за износ: Генерални
разрешения за износ от Общността, Национални генерални разрешения за износ, Глобални
разрешения за износ и Индивидуални разрешения за износ. Всяко от тях важи в рамките
на ЕС.

Освен това има международни режими за контрол върху износа, в които ЕС участва, и в
които Комисията се опитва да подобри позицията на ЕС. Те включват Австралийската група,
на която Комисията е пълноправен член и в която участват всичките 27 държави-членки
и САЩ, Канада, Япония, Южна Корея и Австралия, Групата на ядрените доставчици, в
която Комисията има статут на наблюдател, и която включва всички 27 държави-членки
на ЕС, САЩ и Русия, Васенаарската договореност, в която Комисията не участва, но която
включва всички държави-членки без Кипър като пълноправни членове, и Режима за контрол
върху ракетните технологии, в която Комисията не участва, но 19 държави-членки участват
като пълноправни членове.

Аз гласувах съответно така, че да не съм против принципа на субсидиарността.

Paul Murphy (GUE/NGL),    в писмена форма.  −  (EN) Аз гласувах в подкрепа на доклада,
тъй като до известна степен по ограничен начин той предприема стъпка по посока за
преодоляване на настоящата липса на прозрачност по отношение на кредитите за износ и
огромното разминаване между заявените цели на ЕС и реалното използване на кредити за
износ в ЕС. ЕС обича да се представя като сила в защита на правата на човека и опазването
на околната среда. Ролята на европейските агенции за експортно кредитиране показва колко
неубедително е това твърдение. Тези кредити се използват редовно за подкрепа на проекти
и търговия, които са пагубни за околната среда и правата на работниците. За да бъде
постигната истинска търговска справедливост в тази област, тези агенции, които подкрепят
приблизително 10 % от световната търговия, трябва да станат демократична обществена
собственост. Счетоводните им книги трябва да бъдат отворени, за да могат работниците и
засегнатите от агенциите да видят за пръв път къде отиват парите, и трябва да се упражнява
работнически контрол върху работата на тези агенции, така че техните огромни ресурси да
се използват в полза на трудовия народ, дребните земеделски стопани и околната среда.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. − (PT) Аз гласувах в подкрепа на
този доклад, тъй като считам, че влизането в сила на Договора от Лисабон и изясняването
на правомощията на ЕС в областта на международната търговия дават добър повод за
утвърждаване на ролята на ЕС в тази област и ролята, правомощията и отговорността на
Европейския парламент в институционалната рамка на ЕС за вземане на решения. Режимът
на ЕС по отношение на изделията с двойна употреба следва да бъде организиран по
по-прозрачен и демократичен начин. От решаващо значение за постигането на тази цел ще
бъде пълното участие на Европейския парламент, чрез прилагането на задълженията от
Договора от Лисабон и общото му тълкуване от Европейския парламент и Европейската
комисия в новото Рамково споразумение. Това е преработка на Регламент (ЕО) № 1334/2000
в светлината на съществуващите международни рамки. Всъщност разширяването на обхвата
на механизмите за контрол на износа на стоки с двойна употреба е от съществено значение,
ако те трябва да включват механизми за контрол на транзита и брокерската дейност, и
наказването на незаконна брокерска дейност свързана с изделия с двойна употреба
предназначени например за програма за оръжия за масово унищожение.
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Aldo Patriciello (PPE),    в писмена форма. −  (IT) Предложението за Регламент на Съвета
за изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2000 относно установяване на режим на Общността
за механизъм за контрол на износа на изделия и технологии с двойна употреба, внесено на
7 февруари 2011 г., цели да предостави на Съюза ефективен режим от превантивни мерки
за предотвратяване на разпространението на оръжия, включително оръжия за масово
унищожение. Действащият понастоящем в тази област Регламент (ЕО) № 428/2009
установява проверки, които позволяват на Съюза да изпълни изцяло поетите ангажименти
в контекста на четири международни режима за контрол върху износа, по които ЕС е страна.
При всички случаи, изясняването на правомощията на ЕС в областта на международната
търговия от Договора от Лисабон дава добър повод за подобряване на профила и имиджа
на Съюза в международен контекст, и за утвърждаване на ролята, правомощията и
отговорността на Европейския парламент в институционалната рамка на ЕС за вземане на
решения в областта на международната търговия. Това са моите основания да считам, че е
уместно да се направят необходимите изменения в Регламента, за да бъдат постигнати тези
цели, и затова гласувам в подкрепа на предложението.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма.  −  (EN) В комисията по външни
работи/подкомисията по сигурност и отбрана (AFET/SEDE), с докладчик от Зелените в
Европейския парламент, ние постигнахме голям успех. В становището на AFET/SEDE се
предлага да бъде заличени генералните разрешения за износ от Общността (CGEA) за пратки
с ниска стойност, защото получихме добри данни, които доказват, че няма положителна
връзка между ниска цена и малък риск за сигурността, едно допускане, на което се опира
цялото генерално разрешение за износ от Общността (CGEA). Напротив, някои много
евтини изделия с двойна употреба могат да представляват голям риск, ако попаднат в
неподходящи ръце. Успяхме също така да заличим частта относно „Информационна
сигурност“ в разрешение № ЕС007, защото сред възможните местоназначения имаше някои
недемократични държави. Успяхме също така да получим широка подкрепа в AFET/SEDE
за силна редакция относно необходимостта да се спазват правата на човека, когато става
въпрос за износ на телекомуникационно оборудване, защото технологиите за прехващане,
устройствата за пренос на цифрови данни за проследяване на мобилни телефони и т.н. са
част от това генерално разрешение за износ от Общността.

Що се отнася до възможните местоназначения на отделните генерални разрешения за износ
от Общността, ние успяхме да изключим и Израел, и Индия, поради тяхното нежелание да
се присъединят към Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО). Най-спорен
и важен въпрос обаче беше въпросът дали е достатъчно да се извършва контрол, уведомяване
и регистрация след осъществяване на износа или преди това.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Контролът върху износа на изделия с
двойна употреба, което означава стоки, които могат да бъдат използвани и за граждански,
и за военни цели, е предмет на действия на равнището на ЕС от около 15 години.
Осъществяването на контрол върху износа на стоки с двойна употреба играе ключова роля
за неразпространението на оръжия, включително оръжия за масово унищожение. Като се
има предвид големият обем на търговията по границите на Европейския съюз, прилагането
на механизми на ЕС за контрол върху износа по отношение на стоки с двойна употреба
трябва да разчита на превантивни мерки като налагането на изисквания за издаване на
разрешения за износ и митнически процедури за регистрация.

Одобрението на тази резолюция представлява още една стъпка в тази посока. Аз гласувах
в подкрепа на този доклад, защото влизането в сила на Договора от Лисабон предлага добър
повод за утвърждаване на ролята на Европа и правомощията и отговорностите на
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Европейския парламент в институционалната рамка за вземане на решения от този вид.
Режимът трябва да бъде реорганизиран по по-прозрачен начин, чрез прилагане на
задълженията от Договора и общото му тълкуване от Парламента и Комисията в новото
Рамково споразумение.

Bart Staes (Verts/ALE),    в писмена форма. – (NL) Контролът върху износа на изделия с
двойна употреба – с други думи стоки, които могат да се използват и за граждански, и за
военни цели – е много важен във връзка с неразпространението на оръжия. Позицията на
Европейския парламент пренася постиженията от Договора от Лисабон в законодателството
на ЕС, и с право. Парламентът също утвърждава демократичния контрол и прозрачността
и подобрява авторитета на ЕС по отношение на международните режими за контрол върху
износа. Положително е също така, че Комисията е задължена да изготвя доклади за
действието на Регламента, заедно с изчерпателна оценка на въздействието.

Най-трудният момент в спора между Съвета, Парламента и Комисията относно всичко това
обаче остава въпросът кога да се осъществява контрол на уведомленията и регистрацията
на износа, преди или след фактическия износ. Това е така, защото на практика контролът
ex-post винаги ще ни оставя да търсим фактите след събитието. Парламентът току-що реши
да избере контрол ex-post. Накрая поради тази причина аз гласувах против окончателната
версия на този доклад.

Доклад: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма.  −  (LT) Гласувах в подкрепа на
резолюцията относно официално подкрепяните експортни кредити. Експортните кредити
представляват важен инструмент за подпомагане на предприятията в ЕС. Изразявам съгласие
със становището на докладчика, че подпомагането на средносрочни и дългосрочни експортни
кредити е мощен инструмент, който все още не се използва пълноценно във всички
държави-членки и трябва да се поощрява. Експортните кредити могат да помогнат за
създаването на работни места, като обезпечат финансирането за проекти, които в противен
случай биха имали много по-ограничен достъп до капитал поради непазарния си характер.
Все пак следва да се отбележи, че към настоящия момент липсва достатъчно прозрачност
за установяване на това какво финансират агенциите за експортно кредитиране сега и какво
са финансирали в миналото. Липсата на прозрачност улеснява значителни превишения на
предвидените разходи и срокове, като също така улеснява даването на подкупи и корупцията.
Ето защо изразявам съгласие с предложението на докладчика за въвеждането на изискване
държавите-членки на ЕС за докладват всяка година на Комисията относно дейността в тази
насока на своите агенции за експортно кредитиране по отношение на изчисление на риска
и за разкриване на задбалансовите инструменти и въвеждане на задължително уведомяване
относно изчисленията на социалния и екологичен риск.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма.  −  (LT) Повечето индустриализирани
държави, включително всички държави-членки на ЕС и повечето страни с бързо развиващи
се икономики, разполагат с поне една агенция за експортно кредитиране (ECA), които в
своята съвкупност представляват най-големия източник, в световен мащаб, за официално
финансиране на проекти от частния сектор. Съвкупният обем на гаранциите за експортни
кредити, предоставени между 2004 г. и 2009 г. от агенциите за експортно кредитиране на
държавите-членки на ЕС, възлиза на приблизително 468 милиарда евро. Агенциите за
експортно кредитиране подпомагат законната търговия там, където частният капиталов
пазар не може. Те имат много по-висок капацитет за поемане на риск от частния сектор,
защото не трябва да плащат данъци и да реализират печалба и следователно разполагат с
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повече място за маневриране за покриване на разходи по отпуснати кредити в сравнение с
частните банки. Поради същата причина обаче агенциите за експортно кредитиране могат
да доведат до съществено нарушаване на търговията, ако кредитните им операции не се
подчиняват на общи правила. Въпреки че агенциите за експортно кредитиране са важен
инструмент за подкрепа на търговията и инвестициите на европейските дружества, е
необходимо да се гарантира, че дейността им е стабилна от финансова гледна точка и че
няма да се нуждаят от парите на данъкоплатците за рефинансиране на дейностите си.
Съгласих се с доклада и изискването за изготвяне на ежегодни доклади, които да се
представят на Европейската комисия и Европейския парламент, тъй като към настоящия
момент има много малко информация относно това какво финансират агенциите за експортно
кредитиране сега и какво са финансирали в миналото, а някои национални агенции за
експортно кредитиране дори не отчитат редовно общия баланс на годишната си дейност,
което е в разрез с установените принципи на прозрачност.

Mara Bizzotto (EFD),    в писмена форма. −  (IT) Целта на предложението на Европейската
комисия е да се въведе „Споразумението относно официално подкрепяните експортни
кредити“, както е договорено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) като част от европейското законодателство, за да се гарантира зачитането на нормите
на ЕС и принципите на прозрачността в действията на националните агенции за експортно
кредитиране. Тази мярка, която вече е, сама по себе си, положителна крачка напред, тъй
като се справя с корупцията и липсата на прозрачност, улесняващи значителните превишения
на предвидените разходи и срокове, е подобрена от доклада Jadot, който има за цел
подобряване на прозрачността и правосъдието чрез въвеждане на Споразумението на ОИСР
в законодателството на ЕС.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. − (PT) Агенциите за експортно кредитиране
(ECA) представляват най-големият източник в световен мащаб за официално финансиране
на проекти от частния сектор. Те представляват правителствени агенции или полуофициални
финансови институции, които предоставят експортни кредити, заеми, застраховки и
инвестиционни гаранции на дружества, извършващи дейност във високорискови задгранични
области, включително и в редица развиващи се страни.

Следва да се отбележи, че финансирането на толкова значими проекти в развиващите се
страни надвишава няколко пъти съвкупното годишно финансиране на всички многостранни
банки за развитие. Ето защо агенциите за експортно кредитиране са в потенциално
благоприятна позиция да служат като инструменти на външнополитическите цели на ЕС,
особено за намаляването на бедността и за противодействието на изменението на климата.
Считам, че подобренията във въпросното споразумение са положителни, особено по
отношение на повече прозрачност и считам, че е важно изрично да се подчертае, че агенциите
за експортно кредитиране следва да вземат под внимание и да зачитат политиките и целите
на ЕС, а не само ценностите, свързани с консолидирането на демокрацията, зачитането на
правата на човека и съответствието с политиката на развитие. Макар, от една страна,
агенциите за експортно кредитиране да подпомагат търговията, биха могли, от друга страна,
да доведат до нарушаване на ясните и прозрачни критерии и правила.

Lara Comi (PPE)  , в писмена форма.  −  (IT) Международната търговия е един от
най-мощните политически инструменти, с който разполагаме в отношенията ни с трети
държави. Поне докато не решим нещо друго, ЕС е избрал да няма своя собствена армия и
да възприеме търговската политика като основно средство при преговори в международните
отношения и в това отношение има успех. Освен това преките чуждестранни инвестиции
в нашите предприятия представляват източник на развитие за трети държави, в които се
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създават работни места и със сигурност си струва да се насърчават тези връзки посредством
агенциите за експортно кредитиране. Това, което не бихме могли да си позволим вече, в
единен пазар с общи митнически тарифи, е инвестициите да се направляват от отделна
държава-членка.

Това не представлява част от пътя, начертан от ЕС, който се опитваме да представим пред
останалата част от света. Прехвърлянето на всички компетентности, свързани с
международната търговия от национално равнище на равнище на Съюза е още една крачка
към създаването на обща индустриална политика, с перспективи за обща икономическа
политика и бъдещо засилване на полезните взаимодействия между нашите държави-членки.

Marielle De Sarnez (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Дейността на агенциите за
експортно кредитиране трябва да бъде контролирана по-добре на европейско равнище и
да се извършва по по-прозрачен начин. Тези агенции ще трябва да оповестяват годишен
доклад за дейността си, за да удостоверят, че проектите, за които е предоставена помощ,
съответстват на целите на Европейския съюз, свързани с околната среда, социалната политика
и развитието. Членовете на ЕП призоваха за премахването на субсидиите за изкопаемите
горива, за да се насърчи екологичния преход, в съответствие с националната и европейска
ангажираност за борба с изменението на климата. Чрез това гласуване Парламентът
преутвърждава желанието си да започне системно прилагане на прозрачни финансови мерки
и мерки за внедряване на въпроса за изменението на климата във всички политики на ЕС,
включително и онези, свързани с търговията и инвестициите на европейските дружества.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. − (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно
официално подкрепяните експортни кредити, тъй като считам, че официално подкрепяните
агенции за експортно кредитиране трябва да бъдат по-прозрачни и да докладват дейността
си. Важно е да се гарантира пълно съответствие с целите на член 208 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, който постановява, че основната задача на
политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие е намаляването и
изкореняването на бедността.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. − (PT) Комисията и Съветът понастоящем
преразглеждат законодателната рамка (наречена „Споразумението относно официално
подкрепяните експортни кредити“ и договорена в работната група за експортни кредити
към ОИСР) с цел нейното превръщане в право на ЕС. Целта е да се даде допълнителна правна
сигурност на агенциите за експортно кредитиране на държавите-членки. Експортните
кредити са ефикасни инструменти за предоставяне на помощ на дружества от ЕС, тъй като
биха могли да окажат подкрепа за създаването на работни места и за изпълнението на
проекти, които в противен случай биха изпитвали затруднения относно осигуряване на
финансиране. Фактът, че са получени дори по-голям брой заявления, предполага, че
държавите-членки трябва да въведат възможно най-скоро Споразумението на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Съгласен съм със становището на комисията по икономически и парични въпроси, тъй като
считам, че „надзор на европейско равнище над експортните кредити следва да се въвежда
по изключение, когато се наблюдава нарушаване на конкуренцията в рамките на вътрешния
пазар. Трябва да се защитава принципът на субсидиарност“.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. − (PT) Настоящият доклад се отнася
до предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането
на конкретни правила за получаване на експортни кредити от официално подкрепяни
дружества. Всъщност повечето държави-членки имат агенции за експортно кредитиране,

05-04-2011Разисквания на Европейския съюз -BG134



които играят съществена роля в оказването на подкрепа за инвестициите на европейската
търговия и дружества, която възлиза на 468 млрд. евро за периода 2004-2009 г. Тази
подкрепа е резултат от Споразумението относно субсидиите и изравнителните мерки (СИМ)
– наричано и Споразумението – договорено между държавите-членки на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което е пример за инструмент за
обществено финансиране с участие на Европейския съюз. Като се вземе под внимание, че
тези агенции оказват подкрепа основно за промишлени дейности, оказващи вредно
въздействие върху околната среда, не единствено поради емисиите на въглероден диоксид,
и че според Световната банка те имат незначителен принос към намаляването на бедността,
изразявам съгласие с позицията на докладчика, че агенциите за експортно кредитиране
следва да допринасят за изпълнение на политиките и целите на ЕС, което означава, че не е
необходим преглед на Споразумението на ОИСР.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Считаме, че съществува необходимост
от повече надзор и контрол над агенциите за експортно кредитиране по отношение както
на износа, така и на инвестициите и средствата, тъй като липсата на прозрачност нанася
сериозни поражения, като насърчава даването на подкупи и корупцията.

Агенциите за експортно кредитиране са публични инструменти, които се използват, до
голяма степен, от ЕС като начин за участие във финансирането за постигането на
международните цели, икономическите и геостратегически интереси, които не биха могли
да се отделят от целите, свързани с доминиране и контрол на региони и държави, което пък
води след себе си установяването на същински неоколониални отношения. Инвестициите,
финансирани от агенции за експортно кредитиране, често не носят печалби на държавите,
които се предполага, че трябва да ги получат.

С изготвянето на насоки за експортните кредити се стреми постигане на обявената цел за
пряко насочване на помощ в рамките на споразуменията на Световната търговска
организация, която упражнява натиск над развиващите се страни да приемат и подпишат
решенията от кръга преговори в Доха. Основната цел на пряката помощ или на кредитите
продължава да е контрола на пазарите и природните ресурси, експлоатацията на работници,
използването на продукти или инвестиции, чрез които да се установи контрол над
суверенитета на държавите по местоназначение, което е възможно поради финансирането
на агенциите за експортно кредитиране.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. − (PT) Съществува необходимост от
повече надзор и контрол над агенциите за експортно кредитиране по отношение както на
износа, така и на инвестициите и средствата, тъй като липсата на прозрачност нанася
сериозни поражения, като насърчава даването на подкупи и корупцията.

Агенциите за експортно кредитиране са публични инструменти, които се използват, до
голяма степен, от ЕС като начин за участие във финансирането на постигането на
международните цели, по-конкретно по отношение на намаляването на бедността и
противодействието на изменението на климата. Понякога се използват като средство за
финансиране на същинския неколониализъм на ЕС в т.нар. развиващи се страни.

Изготвянето на насоки за експортните кредити е насочено към постигане на обявената цел
за пряко насочване на помощ в рамките на споразуменията на Световната търговска
организация, която упражнява натиск над развиващите се страни да приемат и подпишат
решенията от кръга преговори в Доха и се оспорва от тях.
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Основната цел на пряката помощ или на кредитите продължава да е контрола на пазарите
и природните ресурси, експлоатацията на работниците, използването на продукти или
инвестиции, чрез които да се установи контрол над суверенитета на държавите по
местоназначение, което е възможно поради финансирането от страна на агенциите за
експортно кредитиране.

Bruno Gollnisch (NI),    в писмена форма. – (FR) Би било грешка, ако официално
подкрепяните експортни кредити не спазват някои конкретни принципи, по-конкретно на
социалната етика и в придържането към насоките относно външната политика и политиката
на помощ за развитие. Ето защо прозрачността по отношение на използването на средствата
следва да е задължителна. Водената от Съюза външната политика обаче служи като отправна
точка и тази политика доказва, че особено през последните месеци тя не съществува, не е
последователна и, най-малкото което мога да кажа е, че се отклонява от желания път. Самият
Съюз не зачита принципите, които самият той е установил: кога за последно Комисията
наистина е приложила клаузите, свързани със социалната сфера, правата на човека и околната
среда, които включва в търговските си споразумения?

Кога е възразила на финансирането на проекти извън Европа от страна на Европейската
инвестиционна банка, които създават несправедлива конкуренция за европейските стопански
субекти или около които съществуват съмнения относно социални и екологични въпроси?
Освен това целта на доклада е превръщането в право на ЕС на споразумение, договорено в
рамките на глобалистката и ултра-либерална организация ОИСР. Всъщност това
споразумение позволява европейските стопански субекти да бъдат в неравностойно
положение в сравнение с конкурентите им, особено тези от Китай. Когато се стигна до
гласуване „за“ или „против“, ние се въздържахме.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма.  −  (LT) Известно е, че е невъзможно да се
установи какво финансират агенциите за експортно кредитиране сега и какво са финансирали
в миналото. Някои национални агенции за експортно кредитиране дори не отчитат редовно
общия баланс на годишната си дейност. Много други не отчитат данни за кредитирането
или географското разпределение. Това става въпреки изискванията за прозрачност в
споразумението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от
2005 г., към които всички държави-членки на ЕС се придържат и които сега ще станат част
от правото на ЕС. Споразумението на ОИСР не съдържа изискванията, необходими за
гарантиране на справедливо определяне на размера на премиите, тъй като не предвижда
разпоредби по отношение на прозрачността и минималните стандарти при прилагане на
изчисления на социалния и екологичния риск. Има предложения за „подреждане“ на
изискванията за прозрачност при изчисление на риска и за разкриване на задбалансовите
инструменти и въвеждане на задължително уведомяване относно изчисленията на социалния
и екологичен риск и въвеждането на изискване държавите-членки на ЕС за докладват всяка
година на Комисията относно дейността в тази насока на своите агенции за експортно
кредитиране. Ето защо гласувах в подкрепа на този документ, тъй като чрез него ще се въведе
повече прозрачност и стандарти при прилагането на изчисленията на социалния и
екологичния риск.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    в писмена форма. – (LV) Подкрепих предложението за
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на определени насоки
в сферата на официално подкрепяните експортните кредити, тъй като считам, че са
необходими ясни правила във всички държави-членки на Европейския съюз относно това
как да оказват подкрепа на стопанските субекти, занимаващи се с износ. Гаранциите на
експортен кредит са важно средство за оказване на помощ на предприемачите за достъп до
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нови пазари и разкриване на нови работни места. Не подкрепих обаче изменение 22, което
допълнително натоварва предприемачите и прави европейските стопански субекти по-малко
конкурентоспособни, отколкото в други държави-членки на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР). По време на криза държавите-членки на Европейския
съюз трябва да намалят административната тежест за предприемачите, а не да ги натоварват
допълнително. В тази област Европейският парламент трябва да служи за пример, а не да
търси нови начини за създаване на допълнителна тежест за предприемачите.

David Martin (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) Гласувах в подкрепа на доклада. Считам,
че експортните кредити са важен инструмент за подпомагане на предприятията в ЕС. С
оглед на увеличеното търсене на официално подкрепяни експортни кредити е изключително
важно в държавите-членки да се въведе възможно най-скоро най-новата разпоредба на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързана с този
инструмент. Подпомагането на средносрочни и дългосрочни експортни кредити е мощен
инструмент, който все още не се използва пълноценно във всички държави-членки и трябва
да се поощрява. Експортните кредити могат да помогнат за създаването на работни места,
като обезпечат финансирането за проекти, които в противен случай биха имали много
по-ограничен достъп до капитал поради непазарния си характер. Изразявам съгласие с
докладчика, който отбелязва, че новото законодателство в тази област трябва да избегне
създаването на нови формалности или бюрократични спънки, което би повишило
допълнително вече съществуващите разходи. Надзор на европейско равнище над експортните
кредити следва да се въвежда по изключение, когато се наблюдава нарушаване на
конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Трябва да се защитава принципът на
субсидиарност.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Докладът призовава за
допълване на предоставянето на официално подкрепяни кредити и гаранции за частния
сектор от „оценката за социалното и икономическо въздействие“. Призовава и към това
целите за намаляване на парниковите емисии да останат незасегнати от проектите. Това е
минималното искане.

Ще гласувам обаче против доклада, за да изразя огорчението си, че комисията по
международна търговия не се опитва да намери начини да се придържа към истинските
социални и екологични цели. Свободната конкуренция, борбата с протекционизма и
пречките пред премахването на субсидиите за износа на селскостопански продукти са сред
най-големите абсурди, одобрени в този текст.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. − (PT) Агенциите за експортно кредитиране имат
нарастващо значение за предоставянето на подкрепа за всякакъв тип инвестиции, като така
допринасят за намаляване на въздействието от настоящата икономическа и финансова криза
чрез създаване на работни места и подпомагане на търговията и инвестициите на дружества,
които в противен случай не биха получили кредити в частния сектор. Агенциите за експортно
кредитиране са се превърнали в главния източник на официално финансиране за развиващите
се страни. Значителна част от финансирането на проекти чрез експортно кредитиране в
развиващите се страни е съсредоточено в сектори като транспорта, нефтената промишленост,
природния газ и минното дело, както и в мащабни инфраструктурни проекти, като например
големи язовирни съоръжения. Важно е обаче дейността на агенциите за експортно
кредитиране да бъде подложена на строг надзор, за да се избегнат бъдещи затруднения.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма.  −  (EN) ЕС е участник в Споразумението
относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити, сключено в рамките на
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ОИСР. Би било правилно, ако Европейският парламент приеме измененията на
предложението на Комисията, целящи да се приложат допълнителни мерки за прозрачност
и отчетност на докладите на Европейския съюз.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма.  −  (DE) Публичните и официално подкрепяните
агенции за експортно кредитиране са важни поддръжници на проекти от частния стопански
сектор в развиващите се страни. Във време на натоварени национални бюджети те придобиват
нарастващо значение като средства за инвестиране в европейските предприятия, доколкото
за същите не се изисква да се рефинансират от парите на данъкоплатците. Тъй като
критериите за оценка на риска за агенциите за експортно кредитиране се различават
значително от критериите за кредитиране, отпускано от частни банки, конкуренцията в
международната търговия би могла да се наруши, както показва примерът с Китай. Ето защо
съществуват редица разпоредби като споразуменията на ОИСР и на СТО, които определят
крайния срок за изплащане и минимален процент на премия. За целите на съставянето на
оценка и за да се предотврати злоупотреба, както и за да се избегне рефинансиране от парите
на данъкоплатците, се изискват спецификации за повече прозрачност посредством
задължаване на всички държави-членки в ЕС да публикуват годишни доклади и т.н. Друг
въпрос е дали предложените мерки ще доведат до повече прозрачност. Ето защо се въздържам
от гласуване.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на
доклада, тъй като изразявам съгласие с докладчика, че експортните кредити представляват
мощен инструмент за подпомагане на предприятията в ЕС. Предвид нарастващите заявления
за официално подкрепяни експортни кредити е изключително важно в държавите-членки
да се въведе възможно най-скоро най-новото споразумение на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързано с този инструмент.
Средносрочните и дългосрочните експортни кредити са ценен инструмент, който все още
не се използва пълноценно във всички държави-членки и трябва да се поощрява, особено
в отслабените икономики като тази в Португалия. Експортните кредити определено действат
като стимул за създаването на работни места, като обезпечат финансирането за проекти,
които в противен случай биха имали по-ограничен достъп до капитал. Всяко законодателство
в тази област трябва да избегне създаването на всякакви нови формалности или
бюрократични спънки, което би повишило допълнително вече съществуващите разходи.
Надзор на европейско равнище над експортните кредити следва да се въвежда по изключение,
когато се наблюдава нарушаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Трябва
ревностно да се защитава принципът на субсидиарност в тази сфера.

Aldo Patriciello (PPE),    в писмена форма. −  (IT) Агенциите за експортно кредитиране
представляват най-големият източник в световен мащаб за официално финансиране на
проекти от частния сектор. Те обаче могат да доведат до съществено нарушаване на
търговията, ако финансовите им операции не се подчиняват на общи правила. Ето защо
следва да направим преглед на споразумението на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) (Споразумението относно официално подкрепяните
експортни кредити), за да можем да наблюдаваме по-внимателно функционирането на
европейските агенции за експортно кредитиране и да гарантираме, че решенията им са в
съответствие с политиките и целите на ЕС. Трябва да изясним и изискванията за прозрачност
при изчисление на риска и за разкриване на задбалансовите инструменти. Накратко, от
жизненоважно значение е да се въведе изискване държавите-членки на ЕС да докладват
ежегодно на Комисията относно дейността в тази насока на своите агенции за експортно
кредитиране. С оглед на предходните наблюдения и предвид това, че агенциите за експортно
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кредитиране биха могли да бъдат полезни инструменти, които да допринасят за постигането
на външните цели на Съюза (особено противодействието на изменението на климата и
намаляването на бедността), гласувам в подкрепа на резолюцията, тъй като считам, че
агенциите за експортно кредитиране са важен инструмент за подкрепа на търговията и
инвестициите на европейските дружества.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (FR) Както отбеляза докладчикът,
г-н Jadot, гласуването днес подсилва позицията на Европейския парламент по този въпрос
и изпраща силен сигнал към прекалено плахия Европейски съвет. Агенциите за експортно
кредитиране са важен инструмент за Европейския съюз по отношение на подкрепата на
търговията и инвестициите на европейските дружества.

Съществува обаче неотложна необходимост да се реши въпросът с липсата на прозрачност
и надзор от страна на ЕС, особено от Парламента, свързани с дейността на агенциите, особено
като се вземе под внимание, че ежегодно към тях се насочват стотици милиони евро и че
националните бюджети са подложени на тежки ограничения.

Аз също съм много доволен, че членовете на ЕП още веднъж заявиха подкрепата си за
постепенното спиране на субсидиите за изкопаемите горива и така насърчават екологичния
преход в съответствие с европейските и национални ангажименти, свързани с изменението
на климата.

Licia Ronzulli (PPE),    в писмена форма.  −  (IT) Повечето индустриализирани държави
разполагат с агенция за експортно кредитиране. В своята съвкупност тези агенции
представляват най-големият източник в световен мащаб за официално финансиране на
проекти от частния сектор. Гарантирането от страна на агенциите за експортно кредитиране
на едромащабни промишлени и инфраструктурни проекти в развиващите се страни
надвишава няколко пъти съвкупното годишно финансиране на всички многостранни банки
за развитие. Агенциите за експортно кредитиране подпомагат законната търговия там,
където частният капиталов пазар не може. Те имат много по-висок капацитет за поемане
на риск от частния сектор, защото не трябва да плащат данъци и да реализират печалба и
следователно разполагат с повече свобода на действие за изплащане в сравнение с частните
банки, дори по отношение на разширен кредит.

Поради същата причина обаче агенциите за експортно кредитиране могат да доведат до
съществено нарушаване на търговията, ако финансовите им операции не се подчиняват на
общи правила. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като експортните кредити следва да
подлежат на изисквания за изплащане в рамките на определен срок и че следва да се таксува
минимален процент на премия за покриване на риска от неизплащане.

Доклад: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на важната
резолюция относно новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени.
Насилието над жени е както международен, така и европейски проблем. Въпреки че
насилието срещу жените е обект на дискусии през последните няколко десетилетия,
международната общественост не е успяла да сложи край на тази изключително деструктивна
форма на престъпност. Ето защо е много важно да се положат всички усилия на равнище
ЕС за намаляване на насилието срещу жени във възможно най-голяма степен и да се създадат
условия за превенция, преследване на престъпниците и защита на жертвите. За постигането
на тези цели е необходимо да се хармонизира наказателното право на равнище ЕС и да се
въведе правна рамка, в която нарушителите ще бъдат ефективно наказвани и жертвите
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защитавани. Това е много важно и за борбата с трафика на хора. Насилственият брак е друга
форма на основано на пола насилие, което представлява тежко нарушение на
индивидуалното право на свобода и самоопределение. Важно е младите жени да бъдат
защитавани срещу такива насилствени отношения. В този контекст насилието, свързано със
защитата на честта, е ключово понятие. За да се спрат всички форми на насилие срещу жени,
е необходимо да се разпространи информация относно равенството между половете и
активно да се информира обществото, особено слоевете, където отношенията между жените
и мъжете се основават на традиции и ритуали.

Roberta Angelilli (PPE),    в писмена форма. – (IT) В Европа всяка четвърта жена става
жертва на някаква форма на насилие през живота си. Според приблизителните оценки
годишната цена на насилието срещу жени възлиза на около 33 милиарда евро – цифра,
която не бива да се подценява.

Зачитането на принципа на равенство между половете е ценност, която постоянно се
пренебрегва предвид многобройните нарушения на правата на жените, които увреждат
тяхното физическо и психическо здраве, техните права и позицията им в обществото.
Малкото налични данни не дават пълна представа за явлението, но е достатъчно да разгледаме
семейната или работната среда, за да видим, че все още не успяваме да предпазим жените
от насилие.

Подкрепям изразения от Комисията ангажимент да представи през 2011–2012 г.
„Съобщение относно стратегия за борба с насилието над жени, домашното насилие и
обрязването на женските полови органи“, което ще бъде последвано от план за действие на
ЕС, но се надявам също така, че ще бъде приет всеобхватен политически подход, включващ
правни, съдебни, изпълнителни и здравни действия, които могат да намалят ефективно този
вид насилие и последиците, които то, за съжаление, има за 26 % от децата и младите хора,
които съобщават, че са преживели физическо насилие в детството си.

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Официалните данни за насилието
срещу жени са много по-ниски в сравнение с тъжната действителност във всяка
държава-членка. Официално между 2004 и 2009 г. са регистрирани около 60 000 случая
на домашно насилие, в 800 от които се е стигнало до смърт на жертвата. От всички
малтретирани жени 70 % се примиряват мълчаливо и едва 30 % се решават да подадат
жалба в полицията.

В този контекст подкрепям улесняването на достъпа до безплатна правна помощ за жертвите
на насилието срещу жени. Считам, че обявяването на Европейска година на борбата с
насилието срещу жени разполага с потенциала да повиши осведомеността сред европейците
по проблема, който присъства в ежедневието на значителен брой жени в Европейския съюз.
Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като подкрепям значението на европейска харта, която
да определи минимално равнище на услуги по предоставяне на помощ, предлагани на
жертвите на насилие срещу жени, с цел намаляване на проявите на проблема във всички
държави-членки.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Докладът по собствена инициатива е
изготвен в рамката на различните предложения, които Европейската комисия ще обяви
през 2011 и 2012 г., относно борбата с насилието срещу жени. Това е особено важна тема
за мен, както и за организацията „Femmes au Centre“ („Жени в центъра“), която проведе
конференция по темата преди няколко седмици в Париж. Докладът предлага нов всеобхватен
политически подход срещу насилието, основано на пола, който включва изготвянето на
европейска харта, определяща минимално равнище на услуги по предоставяне на помощ
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на жертвите, и европейски инструмент на наказателното право. Гласувах в подкрепа на
доклада.

Liam Aylward (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Международната общност трябва да
приложи трансграничен подход към борбата с насилието срещу жени. Няма съмнение, че
насилието срещу жени нарушава техните основни права и свободи, и по-специално правото
на сигурност и достойнство. Държавите-членки трябва да прилагат Конвенцията на ООН
за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, която има за
цел да гарантира правата и свободите на жените. Съгласно Договора от Лисабон ЕС може
да въвежда разпоредби в областта на наказателното право и Договорът се позовава специално
на трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца и жени. Гласувах в подкрепа на
доклада, защото считам, че е време ЕС да се изправи пред проблема и да даде добър пример
със законодателството и подкрепата, необходима за прекратяване на насилието срещу жени.
Трябва да се приеме многостранен подход, за да се гарантира ефективността на
политическите, социалните и правните мерки, които се прилагат.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. – (LT) Насилието срещу жени в различните
му форми продължава да е сериозен международен и европейски проблем. В ЕС е важно
неприкосновеността на жените да бъде изцяло и последователно защитавана от закона.
Някои държави все още нямат закон, който криминализира домашното насилие срещу
жени. Домашното насилие не трябва да се третира като частен въпрос. Държавите-членки
трябва да гарантират, че съдебните органи ще поставят приоритет на преследването на
проявите на домашно насилие и на извършителите на такива нарушения.

Dominique Baudis (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на доклада,
който изразява ясната позиция на Европейския парламент. Насърчаваме Комисията да се
бори с насилието срещу жени. Разбира се, съществуват превантивни и репресивни правни
механизми във всички държави-членки. Но Европа също трябва да се заеме с въпроса, който
попада в нейната компетентност. Недопустимо е жените да бъдат подлагани на тормоз и
физическо или психическо насилие.

George Becali (NI),    в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на доклада, защото
насилието срещу жени е както глобален, така и европейски проблем. Докладът представя
пакет от мерки, които са абсолютно необходими, за да се гарантира на жените в Европа
достоен живот. От основно значение е неприкосновеността на жените да бъде изцяло и
последователно защитавана от закона. При приемането на разпоредби на равнище ЕС е
абсолютно наложително да бъдем наясно с изключителната уязвимост на жените и децата
във връзка с домашното насилие. Но не е достатъчно да се въведат или одобрят поредица
наказателни закони за защита на жените, а наказателното преследване трябва да бъде
направено по-ефективно.

Ключова област, в която могат да се вложат повече средства, е обучението на полицейските
органи в Европа. Полицията е първият правоохранителен орган, с който жените, станали
жертва на насилие, влизат в контакт. Една от практическите мерки, които могат да бъдат
приети, е въвеждането на номер за спешни повиквания за насилие, основано на пола, в
държавите-членки. Жените, подложени на насилие, могат да се обаждат на този номер, за
да получат незабавна помощ.

Sergio Berlato (PPE),    в писмена форма. – (IT) Равенството между половете е един от
основните принципи на Европейския съюз. Въпреки че насилието срещу жените е обект на
дискусии от десетилетия, международната общественост не е успяла да сложи край на тази
сериозна форма на престъпност. Насилието, основано на пола, води до сериозни увреждания
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на физическото и психическото здраве на човека и същевременно поражда големи вреди за
обществото под формата на социални проблеми и разходи за правната и здравната системи.
Приблизителните изчисления показват, че общо разходите за обществото от основаваното
на пола насилие под формата на разходи за здравеопазване, правна система и социални
услуги за всички държави-членки на ЕС възлизат на два милиона евро на час.

По мое мнение важна област, в която физическата и психическата неприкосновеност на
жените се нуждае от стабилна правна защита, е по отношение на гениталното осакатяване.
Считам, че актовете, водещи до тежки последици върху здравето на жените, не могат да
бъдат оправдавани с културни съображения.

Освен това е важно да познаваме по-добре обхвата на основаното на пола насилие в Европа,
за да се повиши осведомеността на обществото по проблема. Затова подкрепям действията
за насърчаване на държавите-членки да изготвят национални планове за действие за борба
с насилието, основано на пола.

Слави Бинев (NI),    в писмена форма. − Този доклад относно приоритетите и очертаването
на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жените внася множество
интересни предложения. Поради това аз го подкрепих, но според мен това не трябва да бъде
в никакъв случай директива, която да задължава всяка държава членка да го транспонира
в своята законодателна система. Механизмите за улесняване на достъпа до правна помощ,
която да дава възможност на жертвите да отстояват правата си на територията на целия
Съюз не трябва и не може да бъдат безплатни. Аз съм за създаването на правна рамка, която
дава на жените имигранти право да притежават собствен паспорт и разрешително за престой,
както и да създадат възможност лицето, което е отнело тези документи, да носи отговорност
по смисъла на наказателното право.

Mara Bizzotto (EFD),    в писмена форма. – (IT) Днес докладът относно насилието срещу
жени следва да подчертае сериозния проблем, свързан със зачестяващото насилие над жени
в мюсюлманските общности в Европа. Европейските организации, които се занимават с
правата на жените и насилието, основано на пола, съобщават, че явлението продължава да
се разраства. Това се случва точно под носа ни, но изглежда има известно нежелание да се
назовават нещата с точните им имена. Докладът споменава например принудителните
бракове и гениталното осакатяване на жени, но се подхожда към тези явления, които растат
експоненциално в нашите градове, сякаш са въпроси, свързани с културата. Истината е, че
те са свързани с масовото присъствие на имигранти, които внасят в Европа фундаменталистка
концепция на религията, исляма, но ако днес цената се плаща от жените в тези общности,
то утре засегнати могат да бъдат нашите жени и сърцето на западното общество. ЕС трябва
незабавно да въведе подходящи и целенасочени политики по този въпрос, а не относно
насилие, свързано с „културата“, което не означава нищо, за да можем да се преборим днес
с бързо разпространяващото се явление, с което, с това темпо, ще стане невъзможно да се
справим утре.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на доклада,
защото е необходимо незабавно да спрем насилието срещу жени. Искам да обърна внимание
на факта, че всяка десета жена в Европа е станала обект на насилие и това е една от
най-честите причини за насилствена смърт сред жените. Въпреки че насилието срещу жените
е обект на дискусии през последните няколко десетилетия, с болка виждам, че все още не
можем да предпазим жените от насилие. Ето защо е много важно Европейската комисия да
изготви една обща директива относно всички форми на насилие срещу жени – физическо,
сексуално и психическо – и да се бори с него. Насилието, основано на пола, включва
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сексуално насилие, трафик на хора, насилствени бракове, генитално осакатяване и други
форми на нарушения. Подобни насилствени престъпления оказват голямо влияние и нанасят
непоправими щети на физическото и психическото здраве на жената и следователно
държавите-членки следва да гарантират по-добри здравни грижи за жертвите на насилие.
Освен това настоятелно призовавам члена на Комисията, отговарящ за вътрешните работи,
Сесилия Малмстрьом, да не се намалява финансовата помощ за неправителствените
организации, които се борят с насилието срещу жени. По време на икономическата и
финансова криза проявите на насилие зачестяват, затова при никакви обстоятелства не
можем да намалим финансирането в тази област.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) В миналото Европейският
парламент прие резолюция относно насилието срещу жени, която подчерта необходимостта
от цялостно законодателство за борба с всяка форма на насилие срещу жени. Комисията
взе някои важни решения по принцип за постигането на тази цел, по-специално чрез
изготвянето на нов план за действие за равенство между половете, който подчертава, че
насилието, основавано на пола, е един от ключовите проблеми, на които трябва да се обърне
внимание. Комисията също така обяви, че през 2011 г. ще представи предложение за
стратегически план за борба с основаното на пола насилие. Насилието, основано на пола,
води до сериозни увреждания на физическото и психическото здраве на човека. Това поражда
големи вреди за обществото под формата на социални проблеми и разходи за правната и
здравната система.

Вредите за обществото вследствие на основаното на пола насилие се оценяват въз основа
на разходите за здравеопазване, правната система и социалните услуги. Насилието, основано
на пола, представлява и сериозен проблем по отношение на демокрацията. Самият факт, че
жените са обект на насилие, ограничава техните възможности да участват в социалния
живот и да се трудят.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    в писмена форма. – (RO) Като либерал не мога да не
подкрепя доклада, тъй като държавите-членки се нуждаят от нова стратегия за борба с
насилието срещу жени, което оказва сериозно въздействие върху физическата и психическата
неприкосновеност на жените, считана за основно право. Насилието срещу жените има
отрицателни последици както за жертвите, така и за децата, които растат в неподходяща
среда за развитието им. Равенството между половете е една от основните ценности на ЕС,
която е от особена важност за либералите. Съвременното общество, основаващо се на равни
права и равенство пред закона, не може да толерира подобни прояви, дори когато се
оправдават с културни или религиозни причини.

Считам, че ЕС и държавите-членки трябва да използват всички налични инструменти за
борба с насилието, основано на пола. Подкрепям идеята за директива, която да предвиди
наказателни санкции за извършителите на насилие срещу жени. Считам, че това трябва да
се придружава от създаването на достатъчен брой центрове за подкрепа на жертвите и от
подходящо обучение на лицата, които работят с тях, като полицаи, съдии, лекари и др.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Доволна съм от загрижеността,
показана на равнище ЕС, относно насилието срещу жени. Считам, че за успеха на борбата
с този европейски и международен проблем е от решаващо значение държавите-членки да
поемат отговорности, естествено, с приемането на необходимото законодателство. Затова
гласувам в подкрепа на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени,
тъй като смятам, че тя представлява напредък в борбата с нарушаването на основните права
и свободи, като правото на сигурност и достойнство.
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Nessa Childers (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй
като положението в Ирландия отразява проблема, който се среща в цяла Европа. През
2005 г. Националният съвет за престъпността посочи, че всяка седма жена в Ирландия на
даден етап от живота си е била подложена на тежка злоупотреба от физическо, сексуално
или емоционално естество от страна на партньора си. Въздействието на домашното,
физическото и сексуалното насилие не бива да се подценява, тъй като води до тежко
увреждане на физическото и психическото здраве, причинявайки тежки депресии и дори
самоубийства. Докладът на Парламента обаче показва още, че според оценки общо разходите
за обществото от основаваното на пола насилие под формата на разходи за здравеопазване,
правна система и социални услуги за всички държави-членки на ЕС възлизат на два милиона
евро на час.

През 2009 г. имах привилегията да стана първият посланик на „Rape Crisis North East“ със
седалище в град Дъндок. Организацията за подкрепа и консултации е една от многото в
източната част на Ирландия. Тези НПО предлагат жизненоважна подкрепа за жертвите на
сексуално и домашно насилие, но трябва да се борят за финансиране. Надявам се, че
настоящият доклад ще помогне в борбата с домашното насилие в Европа.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Категорично осъждам всяка форма на
насилие срещу мъже, жени и деца и подкрепям всяка инициатива за контролиране и борба
с този бич и за защита на жертвите му. Цифрите, излезли наяве в проучвания на насилието
в Европа, са неприемливи: 26 % от децата и младите хора са били обект на физическо
насилие, между една пета и една четвърт от жените са преживели актове на физическо
насилие поне веднъж през живота си като възрастни и повече от една десета от тях са
претърпели сексуално насилие, включващо употреба на сила.

Броят на жените жертви е тревожен и огромните различия в политиките и законодателството
на държавите-членки допринасят за това, което означава, че жените не се ползват от еднакво
равнище на защита в Европа. Изключително важно е европейското законодателство да
гарантира цялостна и последователна защита за всички жени чрез приемането на всеобхватен
правен документ, позволяващ борбата с всички форми на насилие срещу жени и допълнен
от серия от мерки в редица политически, социални и правни области.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner и Gunnar Hökmark (PPE),    в писмена
форма. – (SV) Ние, шведските консерватори, сме съгласни с представянето на проблема в
доклада. В Стокхолмската програма, по отношение на която ние сме сериозна движеща
сила, борбата с насилието срещу жени е приоритет. В плана за действие за изпълнение на
Стокхолмската програма Комисията пое ангажимент през 2011–2012 г. да представи
стратегия за борба с насилието срещу жени, домашното насилие и гениталното осакатяване.
Освен това съгласно член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз ЕС полага
усилия за борба с всички форми на домашно насилие и държавите-членки предприемат
всички необходими мерки за наказване на тези престъпни деяния и за защита на жертвите.
Тъй като наказателното право е отговорност на отделните държави-членки, ние гласувахме
против параграфа, касаещ въвеждане на директива на равнище ЕС. Гласувахме в подкрепа
на доклада, тъй като считаме, че държавите-членки трябва да предприемат мерки за
гарантиране на безопасността на жените.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Считам, че държавите-членки
трябва да положат допълнителни усилия на европейско равнище за по-пълна национална
статистика, която да обхваща в по-голяма степен насилието срещу жени във всичките му
форми – изнасилване, трафик на жени със сексуална цел, принудителни бракове, смърт,
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принудителна проституция, да не говорим за насилие в семейството или от бивши партньори.
Целта е и да се подобри събирането на данни по проблема, за да се намерят най-подходящите
решения за наказване на виновниците.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото
считам, че е важен за едно общество, което се стреми да бъде по-балансирано и справедливо.
Това явление присъства във всички общества, в най-различни форми, в частни, публични
и публично-частни сфери, а цифрите и формите, които приема, често са неизвестни. Затова
считам, както се посочва в доклада, че е необходим задълбочен анализ, заедно с подобряване
на разследването, с цел по-ефективна борба в международен план. Докладът предлага нов
подход към насилието, основано на пола, и укрепване на мерките между държавите-членки
по отношение на превенцията и наказанията, заедно с мерки в помощ на жертвите. Също
така поставя уместни въпроси относно въздействието на физическото, психическото и
сексуалното насилие срещу жените върху различните сфери на обществото. Считам, че
активната роля на Комисията, Парламента и държавите-членки е от решаващо значение за
създаването на мерки за борба с това явление, което се отразява на редица хора и поколения.

Proinsias De Rossa (S&D),    в писмена форма. – (EN) Насилието, упражнявано от мъже
срещу жени, е нарушение на правата на жените, което едновременно отразява и задълбочава
неравенството между мъжете и жените. Изследвания относно насилието, основано на пола,
сочат, че 20–25 % от жените в Европа са преживели актове на физическо насилие поне
веднъж през живота си като възрастни. Насилието срещу жени не познава географски или
възрастови граници, класови, расови или културни различия, но е невидимо и жертвите
мълчат. Подкрепям доклада, който предлага нов всеобхватен политически подход срещу
насилието, основано на пола, който включва: въвеждане на инструмент на наказателното
право под формата на директива срещу насилието, основано на пола; обучение за
служителите, за които съществува вероятност да имат досег със случаи на насилие срещу
жени; изисквания за държавите-членки да положат дължимите грижи, да регистрират и
да разследват всички форми на престъпленията, свързани с насилие, основано на пола;
призив за финансова подкрепа за неправителствените организации, които помагат на
жертвите на насилие. Тук се включват още планове за създаване на методологични насоки
и предприемане на нови усилия за събиране на съпоставими статистически данни за
насилието, основано на пола, с цел да се установи обхватът на проблема и да се предостави
база за промяна на действията във връзка с него.

Marielle De Sarnez (ALDE),    в писмена форма. – (FR) В Европа всяка четвърта жена става
обект на акт на физическо насилие през живота си и всяка десета е жертва на сексуално
насилие, включващо употреба на сила. Изправени пред такива цифри, е спешно необходимо
да предприемем действия. Комисията трябва да въведе нова европейска политическа рамка
за борба с насилието срещу жени. Всички форми на насилие срещу жени – изнасилване,
проституция, сексуално насилие и т.н. – трябва да бъдат предмет на наказателното
производство във всички държави от Европейския съюз. Всяка държава-членка е длъжна
да предостави на жените жертви достъп до безплатна правна помощ и приют, което ще им
позволи да изградят нов, по-добър живот за себе си и за децата си. Това признаване на
европейско равнище на насилието срещу жени за престъпление е от изключителна важност.

Karima Delli (Verts/ALE),    в писмена форма. – (FR) Днес, вторник, 5 април 2011 г.,
Европейският парламент прие доклад за борба с насилието срещу жени. Текстът подчертава
специфичния характер на насилието, упражнявано от мъже над жени и момичета: то
наистина е една от най-честите и пагубни пречки пред равенството между половете.
Днешният доклад ще направи възможно прилагането на инструмент на наказателното право
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под формата на директива на Европейския съюз за борба с насилието, основано на пола.
Въвежда се европейска харта, която ще гарантира минимално равнище на подкрепа,
включително правото на безплатна правна помощ и спешна психологическа помощ. Освен
това членовете на Парламента призовават Комисията да създаде европейски орган за
наблюдение над насилието срещу жени. Благодарение на групата на Зелените/Европейски
свободен алианс, едно прието изменение също така призовава държавите-членки да признаят
изнасилването и сексуалното насилие в рамките на брака или други интимни отношения
за престъпление.

Anne Delvaux (PPE),    в писмена форма. – (FR) Насилието срещу жени е както световен,
така и европейски проблем. Домашно насилие, проституция, трафик на хора – позорно е,
че все още не сме способни да защитим жените от насилие в нашите общества. Насилието,
основано на пола, е нарушение на основните права и свободи, както и на правото на
сигурност и достойнство. Въпросът включва както запазване на неприкосновеността на
жертвите, така и грижа за колективните интереси на обществото, като свобода и демокрация.
Европейският съюз трябва да поеме отговорност и да въведе законодателство, което да
прекрати насилието.

Затова гласувах за въвеждането на мерки като механизъм за улесняване на достъпа до
безплатна правна помощ, финансова помощ за насърчаване на независимостта на жертвите
и улесняване на завръщането им към нормалния живот и работата им. Зачитането на правата
на човека е основна ценност, залегнала в Договора за Европейския съюз. Така че да уважаваме
правата и на жените.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE),    в писмена форма.
– (SV) Европейският парламент гласува в подкрепа на политическата рамка на ЕС за борба
с насилието срещу жени. Ние приветстваме решението и гласувахме в подкрепа на
предложението като цяло. Решението е особено важно, тъй като призовава Комисията да
изпълни обещанията си да внесе конкретно законодателно предложение относно борбата
с насилието срещу жени.

Предложението обаче съдържа определен текст относно сурогатното майчинство, който
считаме за твърде опростен в като цяло негативното си отношение към това явление и към
международните осиновявания. Не сме наивни по отношение на проблемите около
сурогатното майчинство, но не желаем да нападаме нещо за сметка на тези проблеми, които
в някои случаи могат да бъдат положителни за засегнатите. Затова гласувахме против
конкретния текст относно сурогатното майчинство – позицията, която нашата група, групата
на Алианса на либералите и демократите за Европа, зае и в първоначалното гласуване в
комисията по правата на жените и равенството между половете.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Насилието срещу жени включва редица
сериозни нарушения на основните права, като сексуално насилие, посегателства срещу
физическата цялост и домашно насилие, психическо насилие, тормоз или принуда, трафик
на жени и използването им за проституция, наред с много други примери за агресия, с която
държавите-членки трябва да се борят решително. Осъждам всяко насилие, но най-вече
използваното срещу по-уязвимите – физически, социално, икономически или емоционално –
като деца и жени. Ето защо държавите-членки трябва да се стремят да премахнат всички
форми на насилие срещу жени, по-специално трафика с цел сексуална експлоатация,
нарушенията по отношение на сексуалното им самоопределение и посегателствата срещу
физическата им цялост.
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Зачитането на живота и достойнството не може да съществува редом с престъпленията, на
които много европейски жени са жертви, което поражда необходимостта от твърди политики
за превенция на насилието и наказване на извършителите.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Международната общност
разисква случаи на насилие срещу жени от години. Въпреки това те продължават да стават
жертви на насилие: една пета от жените в Европа са претърпели актове на насилие поне
веднъж. Ето защо е важно Европейският съюз да приеме законодателство, с което да прекрати
трагедията. Въпреки че Европейската комисия излезе с няколко инициативи за справяне с
този бич, който засяга милиони жени по целия свят, не на последно място с изготвянето
на нов план за действие относно равенството между половете (2010–2015 г.), истината е,
че ЕС не може да стои безучастно, докато нарушенията на основните права на жените остават
ненаказани, особено в следните области: сексуално насилие, генитално осакатяване на жени
и принудителни бракове, трафик на хора и проституция, липса на правна защита и др.
Съгласен съм, че е необходимо допълнително проучване по въпроса, за да разполагаме с
най-подробни и точни данни. Но не можем да останем бездейни. Ето защо приветствам
предложенията на докладчика, по-специално за създаването на убежища за жертвите, номер
за спешни повиквания и Европейска година срещу насилието срещу жени.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Насилието срещу жени в
многобройните му форми – домашно насилие, сексуално насилие, проституция, трафик на
жени, сексуален и психологически тормоз и насилие срещу жени на работното им място –
представлява сериозно нарушение на основните права и свободи, поотделно, така и
колективно, с дълбоки негативни социални последствия. Предотвратяването и премахването
на насилието срещу жените трябва да представляват основни стратегически цели,
преследването на които е неделимо от напредъка, към който се стреми нашата цивилизация.

Според изследвания относно насилието, основано на пола, между една пета и една четвърт
от жените в Европа са преживели актове на физическо насилие поне веднъж през живота
си като възрастни, а около една десета са жертва на сексуално насилие. Изследванията също
така показват, че около 26 % от децата и младите хора съобщават за физическо насилие
през детството и юношеството, което е особено тревожно, ако вземем под внимание
социалното обучение, според което жертвата днес може да бъде утрешният насилник.

Сега е важно насоките, включени в доклада, да се приложат.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Приветстваме приемането на
доклада на колегата от нашата група, г-жа Svensson, която е и председател на
парламентарната комисия по правата на жените и равенството между половете.

Знаем, че насилието срещу жени представлява сериозно нарушение на основните права и
свободи, както поотделно, така и колективно, с огромни социални последици, като се има
предвид, че насилието срещу жените обхваща широк спектър от нарушения на правата на
човека, включително домашно насилие, сексуално насилие, проституция, трафик на жени,
сексуален и психологически тормоз и насилие срещу жени на работното място.

Предотвратяването и премахването на насилието срещу жени са важни стратегически цели,
от съществено значение за напредъка, към който се стреми нашата цивилизация.

Според изследвания относно насилието, основано на пола, между една пета и една четвърт
от жените в Европа са преживели актове на физическо насилие поне веднъж през живота
си като възрастни, а около една десета са жертва на сексуално насилие. Изследванията също
така показват, че около 26 % от децата и младите хора съобщават за физическо насилие
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през детството и юношеството, което е особено тревожно, ако вземем под внимание
социалното обучение…

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

Lorenzo Fontana (EFD),    в писмена форма. – (IT) Насилието срещу жени в нашето
общество е зло, с което трябва да се борим на всяка цена. Не мога да подкрепя обаче
прекомерното според мен внимание, което се насочва към жените имигранти. Особено сега
подобно внимание от страна на ЕС и неговите правителства следва да е напълно прозрачно
и не следва да се ограничава само до красиви думи в подкрепа на европейски проекти.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    в писмена форма. – (FR) Моята група е разделена по
въпроса. Аз гласувах в подкрепа на изменение 19 и съображение Й относно думата
„проституция“, защото съм на мнение, че проституцията е наистина акт на насилие срещу
жените.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Насилието срещу жени е реалност,
която твърде често се пренебрегва: смята се, че между 20 и 25 % от европейските жени са
подложени на физическо насилие поне веднъж в живота си като възрастни. Миналата
седмица Европейският парламент прие доклад по въпроса и относно необходимостта от
създаване на политическа рамка в тази област и аз лично го приветствам. Нашият доклад
има за цел да насърчи всички държави-членки на ЕС да определят насилието срещу жени
за престъпление и да се създаде инструмент на наказателното право за борба с насилието.
Гласувах за въвеждането на механизъм за улесняване на достъпа до безплатна правна помощ
и за предоставяне на безплатна спешна психологическа помощ на жертвите. Подкрепих и
измененията, които признават „тежкия проблем с проституцията“ и които считат, че
„насилието срещу жени“ обхваща проституцията. И накрая, подкрепих определянето на
изнасилването и сексуалното насилие за престъпление, дори и в рамките на брака или
всякакъв друг вид интимна връзка.

Roberto Gualtieri (S&D),    в писмена форма. – (IT) Европейската регулаторна рамка в
областта на борбата с насилието срещу жени представлява решаваща стъпка напред в рамките
на цялостна стратегия. Само комбинацията от правни, социални, икономически и
превантивни действия ще успее да реши проблема, който е доста близо до нас, като се има
предвид, че над една четвърт от жените в Европейския съюз са преживели насилие през
живота си. Насилието срещу жени не прави разграничение по възраст, етнически или
културен произход и е невидим проблем, който има много голяма човешка, социална и
икономическа вреда.

Европейският съюз трябва да утвърди своята активна роля в борбата с дискриминацията
срещу жени и поради това докладът Svensson подкрепя Европейската комисия в опитите
й да създаде ясна и хомогенна регулаторна рамка в контекста на Стокхолмската програма.

Затова подкрепям искането за инструмент на наказателното право, който ще определи
насилието срещу жени за престъпление чрез разработването на директива срещу насилието,
основано на пола, заедно с обучение, превенция и повишаване на осведомеността, с цел
борба с всички форми на насилие срещу жени.

Sylvie Guillaume (S&D),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на доклада,
защото в XXI век е от жизненоважно значение да гарантираме, че изнасилването се счита
за престъпление навсякъде в Европа и че извършителите се преследват и наказват.
Недопустимо е, че понастоящем, в зависимост от това, в коя държава живеят, не всички
жертви на отвратителните престъпления се ползват с едни и същи възможности да получат
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справедливост и обезщетение за насилието, упражнено над тях. Сега топката е в полето на
Съвета и Комисията, които със сигурност няма да попречат на тази решаваща стъпка да се
помогне на жените, които са жертви на насилие, да получат обезщетение за страданията.

Juozas Imbrasas (EFD),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото
трябва да спрем всички нарушения на правата на жените и насилието срещу жени. Считам,
че в съответствие с плана за действие за изпълнение на Стокхолмската програма, приет
миналата година, Комисията следва да изготви стратегия за борба с насилието срещу жени
незабавно. В същото време държавите-членки трябва да гарантират, че здравните работници,
социалните служители, полицията, съдилищата и други институции ще въведат подобрения,
които да им позволят да отговорят на всички случаи на насилие срещу жени своевременно
и професионално.

Jarosław Kalinowski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Ясно е, че достойнството на човека
и правото на сигурност са основни ценности, които трябва да бъдат защитени. Самата дума
„насилие“ е толкова силно заредена с негативна емоция, че много хора се опитват да сменят
темата, когато се спомене насилието, основано на пола. Но нашата работа е да се изправяме
пред трудни въпроси и да се намесваме в случаите, в които е необходимо обществото да се
насочи в правилната посока по политически и правни въпроси. Нека не забравяме, че
насилието срещу жени, което включва накърняване на достойнството, сексуално насилие,
принудителни бракове и осакатяване, не е проблем само на жените. То е проблем за цялото
общество и допринася за разединението му. Общите разходи са подценени в това отношение.

Не е ли вярно, че всички ние плащаме разходите, произтичащи от насилието – разходи за
медицински грижи, психологическо лечение, съдебни дела и социални грижи? Жертвите
често не са в състояние да се задържат на работа. Държавите-членки следва да обмислят
изготвянето на план за борба с насилието, основано на пола.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Европейският парламент одобри
предложението за резолюция относно създаването на нова политическа рамка на ЕС за
борба с насилието срещу жени. Силно и горещо подкрепих резолюцията, защото считам,
че отговорът на тази социална чума трябва да бъде предоставен на обща за Съюза основа
чрез последователни и ефективни политически действия. Насилието срещу жени, независимо
дали физическо, психическо или сексуално, е израз на грубост, която Европа трябва да
отрече. То е бич, който поражда травми с неизмеримо влияние за живота на жените в
обществото. Статистиката обрисува тъжна и тревожна реалност. Всяка четвърта жена става
жертва на насилие поне веднъж през живота си. Затова считам, че приоритетите за ЕС следва
да бъдат идентифицирането на правни инструменти на Съюза, възможността за предоставяне
на безплатна помощ, създаването на убежища, способни да окажат психологическа и морална
подкрепа, и създаването на единен номер за спешни повиквания в цяла Европа.

David Martin (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на доклада.
Основаното на пола насилие винаги е предмет главно на наказателното право. Следователно
обществото трябва да предвижда наказания, съответстващи на тежестта на престъплението.
При определянето на приоритетите за отпускане на обществени средства е важно да се
отчита ясно положението на жертвите, тъй като това е категорията, която понастоящем се
нуждае от специални мерки за защита. Това не изключва отделянето на средства за
извършителите, например за предлагане на терапевтични разговори и други методи за борба
с прояви на агресивно поведение. Тази форма на алтернативна терапия за мъже, предприели
тежки актове на насилие срещу жени, обаче не следва в никакъв случай да замества
наказанието, налагано от наказателното право. Терапевтичните разговори и другите форми
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на лечение могат само да са допълнение към други форми на наказание, например лишаване
от свобода.

Насилието до голяма степен е резултат от неравни силови позиции на мъже и жени и е израз
на отношение на доминиране и подчинение между извършителя и жертвата на тези
престъпления; следователно терапевтични разговори, в които участват както жертвата, така
и извършителят, трябва да се считат за недопустими, тъй като престъплението е от такова
естество, че равнопоставеността на двете страни не може никога да се гарантира.

Marisa Matias (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията,
защото насилието срещу жени продължава да бъде бич в Европа и света въпреки кампаниите,
които международната общност води от десетилетия. То засяга преките жертви, но също
свободата и демокрацията. Гласувах в подкрепа на доклада и защото определя редица
незабавни мерки, необходими да се гарантира достоен живот за жените, и е ясно, че са
нужни дългосрочни политически, социални и правни мерки за премахване на основаното
на пола насилие.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Насилието като цяло е осъдително, но още
повече насилието срещу тези, за които е по-трудно да се защитят, а именно децата,
възрастните хора и жените. В конкретния случай грижа на Европейския парламент е да
определи серия от инфраструктурни, правни, съдебни, изпълнителни, образователни,
здравни и други действия, които могат значително да намалят насилието срещу жени и
последиците от него.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) Гласувах в подкрепа на доклада
Svensson относно новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени, защото
съм сериозно обезпокоен от този вид насилие. Счита се, че между 20 и 25 % от европейските
жени са претърпели физическо насилие поне веднъж през живота си като възрастни, а
повече от 10 % са станали обект на сексуално насилие. Затова считам, че е време да прекратим
насилието от страна на мъжете, а това ще е възможно само чрез изграждане на истинско
равенство между мъжете и жените. Освен това съм убеден, че изнасилването следва да се
признае за престъпление в целия Европейски съюз и извършителите да бъдат изправени
пред съда. Докладът предлага и нова перспектива в борбата с този бич за обществото – не
само чрез наказателно производство, но също така чрез защита и предотвратяване на
несигурните работни места, безработицата и бедността, заради които жените често се оказват
в положение на зависимост и не могат свободно да избират бъдещето си. Европейската
директива срещу насилието, основано на пола, е следователно от съществено значение.
Държавите-членки трябва да приемат мерки за целта при първа възможност.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма. – (EN) Насилието, упражнявано от мъже
срещу жени, е структурно нарушение на правата на жените. Ако преброим всички форми
на насилие, упражнявано от мъже срещу жени, 45 % от жените в Европа са били обект и
са пострадали от насилие от страна на мъжете. Смята се, че цената на домашното насилие
в 27-те държави-членки достига 16 милиарда евро. Насилието, упражнявано от мъже срещу
жени, не познава географски или възрастови граници, класови, расови или културни
различия, то е невидимо и жертвите мълчат. През 2008 г. изготвих изменения на латвийското
наказателно право по отношение на домашното насилие. За съжаление,те бяха отхвърлени
от латвийския парламент. Гласувах „за“.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Въпреки че в последните десетилетия
беше отбелязан напредък в борбата с насилието срещу жени и деца, все още има много
работа. Апатията и псевдоморалът, които виждаме в обществото, следва да ни накарат да
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се замислим. Ранните етапи на насилието, като натрапчивост, нецензурни забележки и
тормоз, адресирани от много имигранти към западните жени всеки ден, все по-често се
считат за нещо нормално. Незачитането на жените достигна своя връх, когато немски съдия
се позова на правото на съпруга да използва залегналите в Корана телесни наказания като
решаващ фактор за решението по бракоразводно дело на мюсюлмани.

Като позволи имиграцията, ЕС внесе проблеми от всички възможни места, включително
убийства на честта, принудителни бракове и домашно насилие, в патриархалните семейни
структури. Културата, религията и традициите не трябва да се използват за оправдаване на
проявите на насилие. Предложената инициатива има някои добри идеи, но като цяло остава
повърхностна, поради което реших да се въздържа при гласуването.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) Докладът обръща внимание на някои
сериозни прояви на насилие срещу жени. Имам предвид сексуалното насилие, физическото
насилие в семейството, принудителната проституция, принудителните бракове и обрязването
на жените. За съжаление, всички тези ужасни неща могат да се случат и в нашето общество
тук, в ЕС. Докладът посочва този факт, но не стига до корените на проблема, които често
лежат в паралелни общества, архаични ислямски структури или организирани престъпни
групи от трафиканти. Трябва да работим в тази област. Ето защо се въздържах при
гласуването.

Georgios Papanikolaou (PPE),    в писмена форма. – (EL) Гласувах в подкрепа на доклада
относно насилието срещу жени, инициатива, която ще помогне на жените в Европа да водят
достоен живот. Според статистиката около една пета от жените в Европа са жертва на
насилие, а 20 % са преживели насилие от страна на близки хора. Разпоредбите в доклада
относно борбата с насилието срещу жени са важни, защото: призовава държавите-членки
да осигурят наказания за извършителите в съответствие с тежестта на престъплението
(сексуално насилие, трафик на хора, принудителни бракове, обрязване на жените); предоставя
необходимите средства, за да се помогне на жертвите на насилие, като правна помощ, както
и за създаване на убежища за жертвите; осигурява правна помощ на жертвите и изисква
всички форми на насилие, основано на пола, да бъдат обект на наказателно преследване;
предвижда повече информация за младите жени относно рисковете, на които са изложени.
Гласувах обаче против предложението за увеличаване на броя на съдилищата,
специализирани по въпросите на основаното на пола насилие, защото подобно предложение
внася неприемлива дискриминация и противоречи на принципа на равенство между
половете.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Важно е да се наруши
мълчанието относно всички форми на престъпност и конкретно, в случая, основаната на
пола. Престъпленията под формата на насилие в дома, сексуално насилие, трафик на хора,
генитално осакатяване и други форми на нарушение на неприкосновеността, които засягат
жени и момичета по-специално, следва да се разкрият публично, за да можем да се преборим
с тях по-ефективно. По-доброто познаване на основаното на пола насилие ще направи
възможно да се повиши чувствителността на обществото към проблема. Докладът по
собствена инициатива на Европейския парламент цели да определи серия от мерки,
необходими да се гарантира достоен живот за европейските жени. Въпреки че насилието
срещу жените е обект на дискусии през последните няколко десетилетия, международната
общественост не е успяла да сложи край на тази изключително деструктивна форма на
престъпност. В обобщение, считам, че Европейският съюз трябва да приеме необходимото
законодателство, за да прекрати насилието, и държавите-членки трябва да изготвят
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национални планове за действие за борба с основаното на пола насилие. Поради изброените
причини гласувах в подкрепа на доклада.

Aldo Patriciello (PPE),    в писмена форма. – (IT) Насилието срещу жени е както
международен, така и европейски проблем. Насилието, основаващо се на пола, обхваща
форми на насилие, включващи домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора и
проституция, принудителни бракове, генитално осакатяване и други форми на нарушаване
на достойнството, които засягат особено жените и младите момичета. Необходимо е да
приемем редица политически, социални и юридически политики, за да можем да гарантираме
достоен жизнен стандарт на европейските жени. В доклада по собствена инициатива
Европейският парламент подчертава, че е възможно да се премахне този вид насилие, като,
на първо място, се въведе цялостна и последователна законодателна защита на
неприкосновеността на жените. Необходимо е също така да се регистрира обсегът на този
вид престъпност, съдилищата да са наясно какво представлява сексуалното насилие,
насилието да се открива на ранен етап чрез предварителни и превантивни мерки, да се
гарантира правна яснота по време на разследвания и съдебни процеси, да се създадат нови
убежища и телефонен номер за спешни повиквания за жертвите, както и да се финансират
научните изследвания в тази област. Въз основа на посоченото гласувам за конкретно
прилагане на всички необходими мерки за борба с този вид насилие и за изготвяне на
ефективни планове за действие за борба с проявите му.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма. – (EN) Въпреки че насилието срещу жени е
обект на дискусии през последните няколко десетилетия, международната общественост
не е успяла да сложи край на тази изключително деструктивна форма на престъпност. Това
е сложен проблем, който предполага защита на достойнството на отделните жертви на
престъпление, но също така и защитата на общи социални интереси, като например свобода
и демокрация.

Трябва да се осигурят приюти за жените на национално равнище, за да се позволи на жените
и децата сами да определят своя живот, без насилие и бедност. Приютите следва да предлагат
специализирани услуги, медицинско обслужване, правна помощ, психологически и
терапевтични консултации, правна помощ по време на съдебни производства, помощ за
децата, засегнати от насилие, и т.н. Държавите-членки следва да гарантират достатъчно
средства, за да може приютите да отговорят на международните стандарти в работата с
жени, претърпели насилие, и техните деца.

Държавите-членки следва да осигурят необходимите средства за организации на жените и
неправителствени организации, за да защитят и предпазят жените и децата от насилие и
бедност, да гарантират социалните и икономическите права на жените, за да не зависят
финансово от партньор/съпруг, да насърчават и развиват интеграцията на жените на пазара
на труда.

Miguel Portas (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията,
защото насилието срещу жени продължава да бъде бич в Европа и света въпреки кампаниите,
които международната общност води от десетилетия. То засяга преките жертви, но също
свободата и демокрацията. Гласувах в подкрепа на доклада и защото определя редица
незабавни мерки, необходими да се гарантира достоен живот за жените, и е ясно, че са
нужни дългосрочни политически, социални и правни мерки за премахване на основаното
на пола насилие.

Robert Rochefort (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Една четвърт от жените в Европа
са преживели актове на физическо насилие поне веднъж през живота си като възрастни, а
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една десета са жертва на сексуално насилие, включващо употреба на сила. Изправени пред
подобни цифри, е наложително да предприемем действия за борба с насилието срещу жени
в Европейския съюз. Затова подкрепям доклада на г-жа Svensson. Изнасилването, което
все още не се счита за престъпление в няколко държави-членки, както и други форми на
сексуално насилие срещу жени, трябва да бъдат признати за престъпления във всички
държави в Съюза и извършителите трябва да бъдат автоматично преследвани. За да се
защитят жените имигранти и търсещите убежище, призовавам да се установи правна рамка,
която дава на жените имигранти право да притежават собствен паспорт и разрешително за
престой, както и да се създаде възможност лицето, което е отнело тези документи, да носи
отговорност по смисъла на наказателното право. Призовавам също така за улеснен достъп
до правна помощ, за да се позволи на жертвите да отстояват правата си. Считам, че е от
съществено значение въпросната помощ да се предоставя безплатно и това трябваше да се
посочи ясно в доклада.

Zuzana Roithová (PPE)   , в писмена форма. – (CS) Винаги е важно да се борим с насилието
срещу жени, което приема много форми и разновидности, оставя своя отпечатък както
върху тялото, така и върху психиката, и кара жертвите дори да извършват самоубийство в
някои случаи. Доволна съм, че създаваме нова рамка за борбата на ЕС с това недопустимо
явление, и с радост гласувах в подкрепа на доклада. Не можех обаче да гласувам в подкрепа
на текста в доклада, който подкрепя изкуственото прекъсване на бременността, тъй като
не съм съгласна с него, защото нероденото човешко същество има право на живот.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Насилието срещу жени е
както международен, така и европейски проблем. Въпреки че насилието срещу жени е обект
на дискусии през последните няколко десетилетия, международната общественост не е
успяла да сложи край на тази изключително деструктивна форма на престъпност.
Обезпокояващ е фактът, че все още не успяваме да защитим жените, обект на насилие. Това
е сложен проблем, който предполага защита на достойнството на отделните жертви на
престъпление, но също така и защитата на общи социални интереси, като например свобода
и демокрация.

Затова Европейският съюз трябва да поеме своята отговорност и да въведе законодателство,
което ще доведе до прекратяване на насилието. Признавам, че докладчикът е събрал редица
мерки, който са абсолютно необходими, за да се гарантира достоен живот на жените в
Европа. Но тъй като съображение Й определя проституцията като нарушение на правата
на човека и предвид усилията, които полагаме за регулиране на такива практики, някои от
членовете на нашата група в крайна сметка трябваше да гласуват с „въздържал се“.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) Исках да гласувам в подкрепа на доклада
относно борбата с насилието срещу жени, защото неговата цел беше да въведе всеобхватни
мерки за защита на жените, жертва на насилие. Той подхожда по ясен начин към сексуалното
насилие, проституцията, гениталното осакатяване на жени, преследването, трафика на хора
и домашното насилие: накратко, редица нарушения на правата на жените.

Както често се случва в Европейския парламент, проблемът е, че всеки текст се раздува с
въпроси, които биха били по-добре решени в несвързани документи. В случая докладът се
занимава с правата на жените имигранти и търсещите убежище, които се разглеждат като
избрана категория в сравнение с останалите европейски жени. По тази причина гласувам с
„въздържал се“, защото макар да съм съгласен с целите на документа, не понасям
манипулирането на политиката.
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Nikolaos Salavrakos (EFD),    в писмена форма. – (EL) Гласувах в подкрепа на резолюцията,
тъй като очертава рамка за нова европейска политика за борба с насилието срещу жени.
Предлага редица ясни политически мерки за борба с основано на пола насилие, включително
мерки за борба с трафика на хора, което считам за особено важно предвид тревожното
увеличение в трафика на хора към и в ЕС, особено на жени и деца. Можем да се преборим
с престъпните групи чрез транснационално сътрудничество между ЕС – крайната цел, и
държавите, отправна точка за незаконните престъпни групи. Призовавам Комисията да
предприеме действия в тази посока.

Brian Simpson (S&D),    в писмена форма. – (EN) Ще подкрепя доклада Svensson, защото
подчертава проблема с насилието срещу жени. Проблемът не е нов, но е пренебрегван,
прикриван, пазен в семейството. Сега е правилно да прекратим тази практика и да направим
всичко възможно не само да подчертаем проблема, но и като представим мерки, да се
справим с проблема и да осигурим на жените защита срещу насилие, която е тяхно право.

Съгласен съм, че трябва да гарантираме на жените, претърпели насилие, достъп до правна
помощ. Но ако държавите-членки продължат да орязват средствата за правна помощ, това
няма да е възможно. Съгласен съм, че съдиите трябва да бъдат обучени за особено трудните
случаи, свързани с насилие срещу жени. Но как да го направим, когато бюджетите се орязват?

Необходимо е държавите-членки да поставят политически приоритет на въпроса, като
определят минималните изисквания и задължения, които жертвите на насилие очакват.
Докладът ни предоставя рамка и заслужава нашата пълна подкрепа, но заедно с рамката са
нужни и действия в тази важна област, а това означава действия от страна на
държавите-членки.

Laurence J.A.J. Stassen (NI),    в писмена форма. – (NL) Насилието срещу жени е осъдително
и трябва да бъде категорично премахнато. Нидерландската Партия на свободата (PVV) е
напълно съгласна с доклада в това отношение. Но докладът изобщо не споменава ролята
на исляма. Само веднъж се споменават „традиционни или религиозни практики“, и то
най-общо, в параграф 3, въпреки че е добре известно, че специално в исляма насилието
срещу жени е в реда на нещата. Потискането на жените в края на краищата е присъщо на
исляма.

PVV желае насилието срещу жени да се премахне, но гласува против доклада, защото той
не споменава мотивите и произхода на извършителите. Като не посочваме изрично исляма
като причина за насилието, пропускаме сериозна възможност да се справим с тази
специфична форма на насилие срещу жените.

Catherine Stihler (S&D),    в писмена форма. – (EN) Подкрепих доклада, който представя
предложения за справяне с насилието срещу жени в Европа и призовава всички
държави-членки да отдадат приоритет на въпроса.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Проблемът с насилието като цяло и
насилието срещу жените по-конкретно е глобален проблем, който засяга всички държави
по света. Тъй като няма международно определение на основаното на пола насилие, данните
са доста различни и не показват действителния мащаб на проблема. Според някои
изследвания между една пета и една четвърт от жените в Европа са преживели актове на
физическо насилие поне веднъж през живота си като възрастни. Формите и методите на
упражняване на насилие срещу жени са многобройни. Историческото и структурното
измерение на насилието показват, че трябва да се предприемат мерки на европейско и
международно равнище. Поради това е необходима намеса във всички области на
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обществения живот, с цел да се повиши осведомеността и съзнанието, с помощта на шестте
„П“: политика, превенция, предпазване, преследване, предоставяне и партньорство. Гласувах
в подкрепа на доклада по собствена инициатива, тъй като считам, че всеки вид насилие
следва да подлежи на социални и правни наказания.

Европейското законодателство, под формата на директива, основана на образованието,
ефективната защита на жертвите, сътрудничеството с неправителствени организации и
организирането на Европейска година срещу насилието срещу жени, е пример за мерки за
борба с този социален бич, който има вредни последици за европейското общество.

Derek Vaughan (S&D),    в писмена форма. – (EN) Напълно подкрепям призива сексуалното
и домашното насилие срещу жени да се обявят за престъпление във всички държави-членки.
Призовавам Комисията спешно да излезе с предложения, които ще въведат солидни мерки
за противодействие на насилието, основано на пола, и ще защитят жертвите в целия ЕС.
Различията, които понастоящем съществуват между държавите-членки, трябва да се
преодолеят с въвеждането на съгласувани национални закони. Надявам се, че настоящата
резолюция ще бъде стъпка към европейска директива за борба с насилието, основано на
пола.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на
резолюцията, договорена от г-жа Svensson, шведски член на ЕП от Конфедеративната група
на Европейската обединена левица – Северна зелена левица и председател на комисията по
правата на жените и равенството между половете. Изнасилването и всички други форми на
сексуално насилие трябва да бъдат признати като престъпления във всички държави-членки
на ЕС и техните извършители трябва да бъдат автоматично преследвани.

Съгласна съм с моята приятелка и колега, г-жа Svensson, че жените са жертви на насилие,
основано на пола, но не трябва да гледаме на жените, включително на пострадалите от този
вид насилие, просто като на жертви. Ролята на институциите е да им помогнат да възстановят
самочувствието си и да изградят нов, по-добър живот за себе си и за децата си. Трябва да се
съсредоточим и върху причините за този вид насилие, като започнем с половите стереотипи,
жертва на които са и жените, и мъжете, дори на много ранна възраст.

Резолюцията също така предвижда да се установи правна рамка, която дава на жените
имигранти право да притежават собствен паспорт и разрешително за престой, а лицето,
което е отнело тези документи, да носи отговорност по смисъла на наказателното право.

Затова сега очакваме предложения за стратегия и план за действие от Комисията: очакваме
действия.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Гласувах в подкрепа на доклада,
защото насилието срещу жени е световен проблем, с който международната общност все
още не е успяла да се справи. Насилието срещу жени присъства на всички нива на обществото
и не е специфично за дадена култура, равнище на образование, възраст или доход. Жените
са изложени на най-голяма опасност в собствения си дом – домашното насилие е основната
причина за нараняванията сред жените, по-често срещана от пътнотранспортните
произшествия и рака, взети заедно. Насилието има крайно негативно влияние върху тяхното
здраве, самочувствие и безопасност и те вече не могат да участват в обществения живот или
на пазара на труда, както биха желали. Извършителите причиняват страдание за цял живот
на жените и техните деца, което представлява и социален проблем, тъй като последващите
разходи за здравеопазване и правосъдие възлизат на няколко милиарда евро. Следователно
извършителите трябва да носят отговорност за своите действия и да подлежат на преследване
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от страна на публичен орган. Насилието срещу жени най-сетне трябва да бъде разкрито и
спряно.

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

Председател. −   Обяснението на вот приключи.

(Заседанието, прекъснато в13,25 ч., се възобновява в 15,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: JERZY BUZEK
Председател

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

8. Внесени документи: вж. протокола

9. Време за въпроси към председателя на Комисията

Председател.   − Следващата точка е време за въпроси към председателя на Комисията.

Martin Schulz,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, виждам че колегите
ни от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) са все още на обяд.
Г-н председател, радвам се, че ми се усмихвате – по-рано бяхте малко несдържан в бележките
си по мой адрес, но очевидно по време на обедната почивка сте се поуспокоил.

Членът на Комисията Йотингер, един човек, когото смятам, че познавате добре, каза, че ще
има стрес тестове – а, ето го – не забелязах, че е там. Г-н Йотингер, радвам се да Ви видя.
Г-н Йотингер, добре обучен последовател на г-жа Меркел, сега също e против ядрената
енергия. Той беше поддръжник на атомната енергия, но за него Фукушима се оказа пътуване
към „Дамаск“, към себепознанието, и като един съвременен Саул той, заедно с неколцина
други, видя ярка светлина в небето. Най-малкото, той разкри, че според него има няколко
атомни електроцентрали, които няма да преминат стрес тестовете. Това ми се стори много
интересно.

Ако подозирате, Г-н Йотингер, че има стрес тестове, които няма да доведат до желания
резултат, тъй като е възможно системите, които подлежат на изпитване, да не преминат
теста, тогава защо Комисията не се намеси незабавно и не затвори тези централи? Ако стрес
тестовете наподобяват това, което се случи с банките, а именно, че впоследствие осъзнахме,
първо, че стрес тестовете не са били достатъчно ясни и, второ, че резултатите не отразяват
реалното положение, тогава проблемът с атомната електроенергия би бил много по-опасен,
от този с банките.

Ето защо конкретният ми въпрос е следният: Как е възможно да сте наясно, че определени
системи няма да преминат стрес тестовете и въпреки това да не предприемате нищо в това
отношение?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Преди всичко, за да узнаем
резултата от изпитването, трябва преди това да направим теста. В случай че някоя инсталация
не премине теста, остава отворен въпросът за коригиращите действия. В случаите, в които
не може да бъде осъществена модернизация поради технически или икономически причини,
реакторите ще трябва да бъдат изключени и изведени от експлоатация. Възможно е обаче
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да се предвидят ситуации, в които подобренията с цел безопасност са икономически изгодни
и технически осъществими, така че това е, с което можем да се ангажираме на този етап.

Г-н Schulz, считам за важно това, че Европейският съвет, след интензивни дискусии, постигна
съгласие относно ролята на Комисията. Мога да Ви кажа, че в началото на обсъжданията
ставаше въпрос само за координация между националните регулатори, а след като настоях,
на Комисията беше възложено да определи обхвата и методиката, като също така й беше
дадена задачата да представи, преди края на годината, пълен доклад относно констатациите.

Ще направим това за всички ядрени обекти в Европа. Ще го направим напълно прозрачно.
Важно е да се приеме този факт. Считам, че това е напредък по отношение на ядрената
безопасност.

Martin Schulz,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н Барозу, Вие сте много умен човек,
но не отговорихте на въпроса ми. Затова ще Ви попитам отново: когато г-н Йотингер казва:
„Подозираме, че някои от централите, които понастоящем са свързани с мрежата, няма да
издържат стрес тестовете“, моето тълкувание е, че сте наясно, че безопасността в тези централи
е на толкова ниско ниво, че няма да отговори на критериите. Тогава защо не се намесите
незабавно? Считам, че това е реална и непосредствена опасност.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Членът на Комисията Йотингер
направи много предпазливо и благоразумно изявление. Това може да се случи, но за да
проверим дали е възможно или не, трябва да извършим сериозни, надеждни тестове. Така
и ще направим, напълно прозрачно и въз основа на най-добрите налични експертни знания
и умения.

Както знаете, прекратяването на тестовете не е в компетентностите на Комисията. То е в
правомощията на отделните държави. Това, което ще направим – като, за разлика от
миналото, преди последното заседание на Европейския съвет, сега имаме ясен мандат в това
отношение – е да работим с националните независими регулатори за провеждането на много
сериозни, надеждни държавни стрес тестове. Понастоящем определяме методиката и обхвата
на тези стрес тестове.

Бих искал да кажа на г-н Schulz, че по отношение на тези разнообразни чувствителни
въпроси трябва да сме изключително отговорни и да не създаваме паника. Трябва да
действаме на техническо ниво, въз основа на най-добрия научен експертен опит.

Guy Verhofstadt,    от името на групата ALDE.  –  (EN) Всички сме съгласни, че
Европейският съюз е повече от обикновен общ пазар и че той е и политически проект за
гарантиране на наличието на демокрация на континента, както и на отстояването,
насърчаването и укрепването на принципите на правовата държава и правата на човека.

Мисля, че ако не беше така, нямаше да има голяма разлика между нас и Китай. Така стоят
нещата във всички държави-членки, включително в Унгария. Сега правителството там излезе
с нов проект на конституция, чието приемане е планирано за средата на април. Той съдържа
някои обезпокоителни – според мен – формулировки, относно предоставяне на право на
глас на малолетните и непълнолетните лица, забрана на абортите, забрана на еднополовите
бракове, иредентизъм и контролиране на институциите, за да се осигури изпълнение на
волята на правителството от тяхна страна.

Г-н Барозу, какво ще направи Комисията, за да защити общите европейски конституционни
принципи на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, изложени
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в член 2 от нашия Договор, когато те са застрашени в държавите-членки, както е в Унгария
в момента?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Определено сме съгласни,
че Европейският съюз не е само един общ пазар – важни са неговите ценностите и тяхното
зачитане е условие за членство на която и да било държава в Европейския съюз. Една от
ценностите засяга принципите на правовата държава и ние трябва да съблюдаваме нашето
право. Както знаете, приемането на национална конституция е ключова стъпка за всяка
държава-членка, решаващ процес, който е изцяло свързан с хората и институциите в тази
държава-членка.

Именно унгарските институции трябва да вземат решение за съдържанието и процедурата
по приемането на новата конституция, в съответствие със собствените си национални правила
и, когато е уместно, с международното право и правото на Съюза. Ще следим развитието
на този въпрос от гледна точка на правото на ЕС, но, разбира се, ние се надяваме, че
унгарските органи ще гарантират отразяването на ценностите, на които се основава
Европейският съюз, в новата конституция, която в крайна сметка ще бъде приета.

Guy Verhofstadt,    от името на групата ALDE.  –  (EN) Г-н председател на Комисията,
разбирам отговора Ви, но Вие знаете, че всичките 27 държави-членки са длъжни да променят
конституциите си в съответствие с европейските ценности. Унгария го направи преди
присъединяването си към Съюза. Има дори държави, които го направиха след
присъединяването си. Полша го прави в момента; Франция – също, защото има противоречия
между Договора от Лисабон и някои членове на френската конституция.

Важно е да задължите и Унгария също да приложи тези принципи, дори след приемането
на новата конституция. Важно е Комисията да се занимае с този въпрос.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Конституцията на всяка
страна следва да отразява и съответства на европейските ценности – основните европейски
ценности, които са демокрацията, принципите на правовата държава, човешкото достойнство
и зачитането на основните права. Това е въпрос, който дори не трябва да се обсъжда. Все
още не съм виждал конституция на държава-членка на Европейския съюз, която да е в
разрез с тези ценности, но ако теоретично това се случи, тогава ще трябва да предприемем
действия.

Както знаете, г-н Verhofstadt, имаме много добри резултати в това отношение. Неотдавна
предприехме действия във връзка с няколко много деликатни въпроса, засягащи например
унгарския медиен закон. Унгарското правителство обяви в началото, че ако Комисията
открие каквото и да било несъответствие, ще внесе изменение в закона, и го направи.

В други държави-членки, където имаше проблеми, свързани с недопускането на
дискриминация, Комисията също зае много твърда позиция. Можете да бъдете сигурни, че
от тази гледна точка Комисията ще следи тези въпроси много внимателно.

Marian-Jean Marinescu,    от името на групата PPE.  –  (EN) Прилагането на европейския
семестър, което започва тази година, ще спомогне за засилване на бюджетната дисциплина,
макроикономическата стабилност и растежа и ще задължи държавите-членки да променят
своите икономически и бюджетни политики. В краткосрочен план тези нови политики
биха могли да окажат значително въздействие върху живота на европейските граждани в
повечето държави-членки.
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Дали Комисията е установила или планира за извърши оценка на последиците от
необходимите национални процедури за европейския икономически, социален и
политически пейзаж в бъдеще?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Гледаме много сериозно на
тази дейност. Беше много важно да се постигне съгласие по това, което нарекохме европейски
семестър, защото сега държавите-членки единодушно приемат, че въпросите на
икономическата политика на една от тях могат да окажат влияние и на другите и че тези
на другите се отразяват върху собствените им политики. Ще дадем препоръки в това
отношение, в зависимост и от програмите, които държавите-членки ще ни представят. Но
по този начин целим да подобрим живота на нашите граждани.

Ясно показваме, че всички усилия, свързани с фискалната консолидация и със структурната
реформа, фактически са насочени към постигането на растеж – на устойчив растеж, на
приобщаващ растеж – каквато е целта на Европейския съюз. Такова беше общото
споразумение относно онова, което нарекохме стратегията „Европа 2020“. Именно във
връзка с тези приоритети ще оценяваме националните програми, които ще бъдат представени
сега и по които ще работим в партньорство с нашите държави-членки.

Marian-Jean Marinescu,    от името на групата PPE.  –  (EN) Най-важният аспект на тази
политика е дисциплината. Ако всички държави-членки прилагат тези изисквания,
резултатите ще бъдат положителни. Ако има различия между държавите-членки, резултатите
няма да са такива, каквито всички ние очакваме.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Напълно съм съгласен с Вас,
г-н Marinescu. Именно затова е необходимо институциите да са независими и да вършат
работата си напълно самостоятелно и в истинския дух на Общността, защото в миналото
сме виждали, че понякога са налице изкушения да не се приемат решения или те да не се
изпълняват по единен, последователен и надежден начин.

Ето защо Комисията ще се постарае да направи всичко по силите си, за да гарантира равни
условия и прилагане на принципите на справедливостта. Дисциплината, в смисъл на
съблюдаване на постигнатите споразумения, е действително от съществено значение за
успеха на Европейския съюз.

Rebecca Harms,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н Барозу, миналата седмица
Комисията определи ограничения въз основа на регламент, който се задейства винаги, когато
възникнат проблеми с радиоактивност, която засяга вноса на храни, в този случай от Япония.
Учудващо е, че допустимите нива, които сте наложили за продуктите от Япония в този
случай, са много по-високи от тези, които се налагат за същите продукти в самата Япония.
Те са по-високи и от стойностите, които се определят за хранителните стоки в такива случаи
например в Съединените щати – държава, в която широко се използва ядрена енергия.
Максимално допустимите нива са по-високи и от тези, които бяха валидни за Европейския
съюз и за страните, от които внасяхме стоки след катастрофалната авария в Чернобил и
които все още се прилагат спрямо цезия при някои обстоятелства. Защо трябва да е така?
Защо сме определили такива високи допустими нива?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, аз, разбира
се, с удоволствие ще отговоря на въпроса на г-жа Harms, въпреки че мислех, че има съгласие
днешното разискване да се състои от две половини – обща част и след това такава, посветена
на Япония.
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Г-жо Harms, Вие повдигнахте много важен въпрос. Преди всичко, спешните мерки, приети
на 25 март във връзка с вноса на фураж и храни от Япония, гарантират безопасността на
потребителите в ЕС, както и хармонизиран подход на прилагане в целия Европейски съюз.
Считаме, че тези мерки са пропорционални на риска и че имат по-широк обхват от мерките,
прилагани в други големи части от света като Съединените щати и Канада. Доколкото ми
е известно, въз основа на научните експертни оценки, които получавам, ние считаме, че
тези методи и този подход са безопасни.

Митницата гарантира, че на пазара на Европейския съюз могат да навлязат хранителни
стоки и фуражи само при наличие на увереност, че са безопасни за консумация. По силата
на настоящите договорености самите японски органи – и това, което г-жа Harms отбеляза,
е вярно – налагат още по-строги изисквания спрямо хранителните стоки за вътрешно
потребление и за износ.

Като се имат предвид по-строгите максимално допустими нива, които се налагат в Япония,
ние в Комисията решихме, че би било правилно да се внесат изменения в настоящите
допустими стойности, които са в сила от 25 март, като допълнителна предпазна мярка до
получаването на по-нататъшен научен анализ на максимално допустимите нива, установени
в Регламент (Евратом) 3954/87. Този анализ ще бъде извършен от Комисията, съвместно с
подходящите научни експерти, преди 30 юни, така че да се постигнат стандарти, които
могат да се прилагат по единен начин спрямо вносните стоки.

Тук бих искал да подчертая, че всички проверки на внесени от Япония храни, извършени
до този момент от държавите-членки, показват наличие на пренебрежимо ниски нива на
радиоактивност, които са значително под настоящите европейски и японски стандарти.
Позволете ми да ви уведомя, че Комисията ще предложи на заседанието на Постоянния
комитет по хранителната верига следващия петък да се преразгледат нашите норми, за да
се приведат в съответствие с японските. Така те ще влязат в сила от следващата седмица.
Трябва отново да подчертая, че това е чисто предпазна мярка, която дава възможност за
започване на необходимите научни оценки на допустимите в момента нива по целия свят,
така че Европейският съюз да може да покаже, че отново прилага най-високите стандарти.

Rebecca Harms,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н Барозу, ако съм Ви разбрала
правилно, това би означавало, че за рибата, засегната от радиоактивното замърсяване от
Чернобил, и тази, внасяна от Норвегия, се изисква да отговаря на по-строги пределно
допустими нива, отколкото за рибата, уловена във водите около Япония? Считам това за
неправилно и безотговорно и бих искала да знам дали сте готови да коригирате тези нива,
които са изключително високи съгласно международните стандарти.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията . −  (EN) Г-жо Harms, решенията ни
по тези въпроси следва да се основават на научни доказателства. Не мога да вземам решения
единствено въз основа на лични мнения. Имаме регламент, който беше въведен след
Чернобил. Той се основаваше на най-добрите научни доказателства. Япония е в
изключително деликатно положение по отношение на сигурността на храните и за това
има много причини. Нейният праг е различен от този, който прилагаме в Европа. Така че
именно поради тези различаващи се европейски и японски стандарти решихме временно
да въведем стандартите на Япония.

Допустимите нива са по-ниски, което означава, че стандартите им са по-високи. Ще въведем
това по отношение на Япония. Междувременно ще се консултираме с експертните комитети
на национално и европейско равнище, за да можем, ако е целесъобразно, да въведем единни
общи правила за всички вносни продукти. Считам, че това е най-добрият,
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най-пропорционалният научен подход. Не мисля, че в настоящия момент би бил
препоръчителен който и да било друг подход.

Jan Zahradil,    от името на групата ECR.  –  (EN) За разлика от някои мои колеги, аз все
още считам, че Европейският съюз е предимно икономически проект и че единният пазар
е основата на всичко това. През последните дни и седмици чухме много за икономическото
управление – може би твърде много от гледна точка на собствените ми предпочитания –
но много малко за растежа и конкурентоспособността.

Както знаете, г-н Барозу, британската Консервативна партия съставлява най-значителната
част от моята група, а министър-председателят на Обединеното кралство, г-н Камерън, и
осем други държавни и правителствени ръководители от ЕС изпратиха писмо до Вас и до
председателя Ван Ромпьой, в което са изложени много ясни начини за възстановяване на
растежа на Европа след финансовата криза. Миналата седмица г-н Камерън издаде и брошура,
озаглавена „Да изберем растежа“ („Let us choose growth“), която мога единствено да насърча
всички членове на Парламента да прочетат.

Така че, какви са конкретните Ви намерения да представите в обозримото бъдеще
предложения относно растежа, конкурентоспособността и завършването на единния пазар
на Европейския съюз? Какви практически мерки възнамерявате да приемете за постигането
на тези цели?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Трудно е в рамките на една
минута да се отдаде дължимото на значението на вътрешния пазар. Нека обаче уверя г-н
Zahradil, че този месец ще представим Акта за единния пазар – един много амбициозен
набор от предложения за прилагането на единния пазар, за задълбочаването му и за
премахването на множеството пречки, свързани с него, засягащи услугите и многобройните
тежки административни процедури, които съществуват предимно за малките и средните
предприятия (МСП).

Ето конкретните моменти, които мога да обявя днес: конкретни мерки, засягащи достъпа
на МСП до финанси и намаляването на административната тежест, засягаща нашите
предприятия и особено МСП.

Нека отбележа също, че писмото, адресирано до мен от девет европейски
министър-председатели и държавни ръководители, беше много важен документ. Важен е
именно в този момент, когато има такива тежки ограничения върху бюджетите ни, за да се
разгърне пълния потенциал на единния пазар. Това е несъмнено източник на растеж за
Европейския съюз.

Jan Zahradil,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-н Барозу, не искам да се впускам в
някакви разисквания по спорни въпроси и вярвам в добрите Ви намерения. Вие обаче
познавате институцията, която ръководите. Понякога Европейската комисия се ръководи
малко трудно. Така че бихте ли ни казали как ще гарантирате, че Европейската комисия,
под Вашето председателство, ще избегне склонността – която понякога е твърде очевидна
– към прекомерно регулиране вместо дерегулиране или по-добро регулиране?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Моля, нека не гледаме с
предубеждение на Комисията. Тя има добри резултати по този въпрос. Вече въведохме някои
подобрения: 31-процентно намаление на административната тежест от страна на Комисията,
като за 22 % вече има съгласие от страна на Съвета и Парламента. Всъщност Съветът се
противопоставя на някои от мерките за намаляване на тежестта.
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Считам, че ще се съгласите, г-н Zahradil, че е по-лошо да имаме 27 различни
административни апарата, отколкото един. Затова Комисията прави много, за да улесни
съществуванието на предприятията в целия континент, като изгражда вътрешния пазар. На
практика съпротивата понякога идва от националните администрации поради, например,
прекалено изпипване на директиви и така нататък. Ще подходим сериозно към изпълнението
на този дневен ред за по-добро регулиране, по който считам, че можем да постигнем съгласие.

Lothar Bisky,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Въпросът ми е подобен на този
на г-н Schulz. Поради това възнамерявам да наблегна на един конкретен аспект. Естествено,
разбирате, че във връзка с опита ни със стрес тестовете на банките сме станали
по-чувствителни по отношение на стрес тестовете, включително тези, засягащи ядрената
енергия. Въпросът ми се отнася до Евратом.

Не желая да влизам в ролята на съдник на Евратом за огромните парични суми, които
поглъща за научни изследвания. По мое лично мнение, тези средства, предназначени за
научни изследвания, се изразходват за силно рискови технологии. Не считам, че тези рискове
са обект на адекватен общ контрол, а и не считам, че има достатъчно възможности за
съвместно вземане на решения по този въпрос. В крайна сметка, ядрената енергия не спазва
националните граници. И точно в това е проблемът. Не трябва ли решенията във връзка с
ядрената енергия да се вземат съвместно, именно защото няма граници за радиацията?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Както ясно е предвидено в
Договора от Лисабон, г-н Bisky, енергийният микс е в сферата на националните
компетентности на държавите-членки. Европейските институции не могат да решават с
какви енергийни източници следва да разполага всяка страна.

Заключенията на последния Европейския съвет обаче бяха стъпка напред, защото се постигна
съгласие да се извършат изпитания на всички ядрени централи в Европейския съюз. За
изпълнението на задачата ще отговарят Групата на европейските регулатори в областта на
ядрената безопасност и Комисията. Комисията ще представи и доклад, който ще бъде
достъпен за обществеността.

Сега сме в положение, при което тези, които подкрепят ядрената енергия, и онези, които
са против нея – тъй като в Европа има държави-членки с различни позиции – най-малкото
приемат, че трябва да подобрим всички условия за ядрена безопасност. Има по-голяма
вероятност това да се случи при наличие на европейски подход, отколкото в национален
план.

Lothar Bisky,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-н Барозу, какво мислите за
идеята да се създаде европейска институция за насърчаване на производството на енергия
от възобновяеми източници, за осигуряване на енергия при съобразяване с околната среда
и за пестене на енергия в рамките на Договора за ЕС? Смятате ли, че си струва да подкрепите
това предложение, тъй като то би могло да ни избави по-бързо от рисковете, свързани с
ядрената енергетика?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията. −  (EN) Вече направихме няколко
предложения в тази област, а именно т. нар. програма 20-20-20, при която, например,
държавите-членки постигнаха единодушно съгласие – тъй като по този въпрос се изисква
единодушие – по отношение на целта 20 % от енергията да се добива от възобновяеми
енергийни източници до 2020 г. Позволете ми да отбележа, че сме на път да постигнем тази
цел. Така че вече съществува законодателството на Европейския съюз, по силата на което
тя става задължителна за държавите-членки.
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Готови ли са държавите-членки да продължат напред? Това е нещо, което можем да
обсъждаме, но мога да ви кажа, че по мое мнение, въз основа на проведените от мен
консултации, в момента те считат, че трябва да се ангажират първо с постигането на тази
цел. Така че вероятно не е необходимо да създаваме нова общностна – нова институционална
– рамка, но действително трябва да се ангажираме решително с целите, които сме приели,
и дори, ако има съгласие, да си поставим по-амбициозни цели.

Nigel Farage,    от името на групата EFD. –  (EN) Г-н Барозу, объркан съм. Помогнете ми.
Каква е политиката на ЕС относно Либия? На 1 април получих писмо от нейно благородие
баронеса Аштън, с което бях уведомен, че Европейският съюз е предоставил хуманитарнa
помощ в размер над 75 милиона евро и че макар положението да остава нестабилно, ЕС е
предложил да спомогне за насърчаване на диалога. Тя обаче написа това много дни след
началото на бомбардировките. Това са нейните думи.

От друга страна, имаме непреклонния Херман ван Ромпьой, който даде ясно да се разбере,
че целта на това либийско приключение е смяна на режима. Той също така посочи, че
действията в Либия не са могли да се случат без Европейския съюз и че Франция и Германия
не биха могли да предприемат военни действия, без да са получили предварителната подкрепа
на Европейския съвет. Излиза, че в Европейския съюз имаме двама висши ръководители,
които директно си противоречат. Бихте ли могъл да хвърлите малко светлина по въпроса
и да ни кажете каква е политиката на Европейския съюз по отношение на Кадафи и Либия?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Държавите-членки
единодушно приеха, че Кадафи трябва да бъде свален от власт. Няма противоречие с това
да влезем в диалог с хората, с които мислим, че следва да водим разговори. Вероятно това
е имала предвид лейди Аштън. Например, приехме тук представители на противниците на
полковник Кадафи.

От друга страна, решението за предприемане на военни действия не беше взето от
Европейския съюз като такъв. Някои държави-членки на Съвета за сигурност на ООН
решиха, въз основа на консенсуса, постигнат в Европейския съвет, да въведат забранена за
полети зона. Но това не беше решение на Европейския съюз като такъв, тъй като имаше
някои разлики в подхода към ситуацията. Трябва да признаем това. В действителност имаше
различия относно начина, по който трябваше да подходим към либийския проблем.

Съгласен съм обаче и с казаното от председателя Ван Ромпьой – ако Европейският съвет не
беше заел тази позиция, не би било възможно да се вземат решенията на Съвета за сигурност.
Това бяха исторически решения, в смисъл, че чрез тях се изпълнява задължението за
осигуряване на защита.

Nigel Farage,    от името на групата EFD. –  (EN) Тук определено има широка палитра
от мнения. Питам се дали г-н Барозу ще се съгласи с мен, че назначаването на длъжността
ръководител на новата ви дипломатическа служба и завеждащ външната сигурност на жена,
която цял живот е била с крайно леви, пацифистки убеждения, бивш ковчежник на
Кампанията за ядрено разоръжаване и човек, оказал се некомпетентен на работното си
място, всъщност не беше едно от по-добрите решения на Европейския съюз. Мога само да
кажа: слава Богу за баронеса Аштън – подозирам, че без нея всички ние щяхме да сме
затънали много по-дълбоко в Либия.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията. −  (EN) Мисля, че решението на
държавите-членки, взето с моя подкрепа, да бъде номинирана Катрин Аштън за

163Разисквания на Европейския съюз -BG05-04-2011



заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност беше добро.

Тя е силно ангажирана европейка. Определено не споделя Вашите възгледи, но не мисля,
че в действителност това е проблем. Считам, че допринася много искрено и решително за
постигането на целите ни, но нека бъдем честни в това отношение. Нейната работа е много
тежка и изпълнена с предизвикателства. Сега тя върши нещо, с което преди се занимаваха
най-малко трима или четирима души. Освен това тя трябваше да създаде новата Европейска
служба за външна дейност.

Смятам, че онези от вас, които изглежда не симпатизират на нейните идеи, трябва да й дадат
кредит на доверие. Смятам, че фактът, че сега имаме върховен представител, който
същевременно е заместник-председател на Комисията, е белег за напредък. Мога да потвърдя
нейния ентусиазъм, нейната решимост и изключително европейския подход, който тя
прилага по всички тези въпроси.

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Г-н председател, може ли г-н председателят
на Комисията да предвиди някакви обстоятелства, при които всички държави-членки,
включително Обединеното кралство, да бъдат принудени да възприемат еврото против
волята на своите граждани – евентуално изразена чрез референдум – и дори против заявените
желания на техните правителствата? Преамбюлът на Договора от Лисабон задължава
държавите-членки да създадат икономически и паричен съюз – единна и стабилна валута.
Думата „единна“ предполага, че тя няма да съществува паралелно с други валути.

Разбира се, към Договора има и протокол, в който се посочва, че ако Обединеното кралство
не уведоми Съвета, че възнамерява да възприеме еврото, то няма да е задължено да го стори.
Но въпросът е дали протоколът ще предпази Обединеното кралство от разпоредбите на
Договора. Изглежда, че други държави извън еврозоната са в по-неблагоприятно положение.
В член 140 от Договора се посочва, че държавите-членки с дерогация ще бъдат проверявани
на всеки две години относно отбелязания напредък във връзка с постигането на
икономическия и паричен съюз.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Не разбрах въпроса, но ако
той е дали Обединеното кралство ще бъде принудено да се присъедини към еврозоната,
отговорът е не.

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Г-н председател, знаем, че Обединеното
кралство е защитено от протокола, но валидността на протоколите е въпрос, който излиза
извън темата за единната валута.

Съществува протокол, с който се предоставя възможност на Обединеното кралство и на
други две страни за неучастие в Хартата на основните права, но правната служба на самата
Комисия внушава, че възможността за неучастие е, в най-добрия случай, с ограничено
приложение. Възможно ли е протоколът, с който се предоставя възможност за неучастие
на Обединеното кралство по отношение на единната валута, също да е с ограничена стойност?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Ако желаете пълен правен
анализ, с удоволствие ще Ви изпратя анализа на правната служба на Комисията. Но мога
да Ви кажа – съжалявам, ако това предизвиква разочарование у Вас – че Обединеното
кралство няма да бъде принудено да въведе еврото.

Председател. −   Следващата тема е отговорът на Европейския съюз във връзка с трагедията
в Япония. В списъка ми фигурират много колеги. Бих ви помолил да не вдигате синя карта,
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ако желаете да сте в списъка съгласно процедурата с привличане на вниманието („catch the
eye“), тъй като това е нещо съвсем различно. Моля, вдигайте бяла карта – или някаква друга.
Синята карта е за съвсем различна процедура.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Г-н председател, г-н председател на Комисията, след
тежката авария в централата „Фукушима“ реакцията на Европейската комисия до този
момент се характеризира, с изключение на случайната и злополучна неволна грешка, с
необходимата сериозност, предпазливост и задълбоченост.

Това мъчително събитие обаче доведе до атмосфера на повишени емоции, на враждебност
към този енергиен източник. За да се намалят възможните отрицателни последици за
изборите, някои правителства внезапно промениха позицията си и решиха да отменят
плановете си за строеж на нови централи и за удължаване на срока на експлоатация на
съществуващите.

Г-н Барозу, като се има предвид, че ядрената енергия съставлява 14 % от енергията, която
потребяваме, че постоянно и предвидимо се покачва търсенето на електроенергия и че сме
си поставили за цел да намалим с 85 % емисиите на въглероден диоксид до 2050 г., мнозина
от нас, включително самият аз, бихме Ви попитали, в тази потенциално кратковременна
ситуация, дали Комисията планира някакви законодателни или политически действия, за
да не се позволи на тази атмосфера да застраши енергийната ни стратегия в дългосрочен
план.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Както вече отбелязах в
отговора си на въпрос на друг колега, решението относно енергийния микс е въпрос, който
попада в сферата на отговорност на отделните държави. Както знаете, има държави-членки
на Европейския съюз, които разполагат с атомна енергия, например Вашата страна, Испания,
и други, които нямат ядрена енергия, например моята страна, Португалия. Така че не
Комисията решава дали държавите-членки трябва или не трябва да произвеждат ядрена
енергия. Трябва да действаме в рамките на своите сфери на отговорност.

На практика сега получихме нови правомощия по въпросите на ядрената безопасност.
Считам, че можем и трябва да изпълним вече приетите цели за намаляване на емисиите на
парникови газове. Считам, че 20-процентната цел, която беше единодушно приета, е
достижима, ако държавите-членки действат с истинска решимост в изпълнение на всички
мерки, които могат да предприемат за постигането на тази много важна както за Съюза,
така и за света цел.

Sandra Kalniete (PPE). -    (LV) Г-н председател, вече няколко седмици светът следи
събитията в Япония със съчувствие и загриженост. Бих искала още веднъж да изразя
уважението си към японския народ. В нашите мисли ние сме заедно с хората, които работят
денонощно в атомните реактори на „Фукушима“, за да предотвратят ядрена катастрофа. Те
са герои, които жертват здравето и живота си за Япония и за човечеството. Япония е
изправена пред тежката задача да възстанови опустошените си територии, което ще изисква
значителни ресурси, включително вътрешни инвестиции. Ето защо Европейският съюз
трябва да започне преговори за сключване на споразумение за свободна търговия с Япония.
Тъй като ми е известен японският принцип да се започват преговори само когато е налице
твърдо намерение те да бъдат завършени и да се постигне резултат, аз съм убедена, че
съществуващите неясни въпроси ще бъдат решени по време на преговорите и че ще можем
да постигнем споразумение за свободна търговия, приемливо и за двете страни.
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Бих искала да чуя мнението на г-н Барозу за това дали Комисията подкрепя започването на
преговори за сключване на споразумение за свободна търговия по време на предстоящата
среща на високо равнище между Япония и ЕС на 25 май и ако отговорът е не, тогава защо
не и кога може да се постави началото на такива преговори?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Позволете ми в началото и
аз да изразя, от името на Комисията, нашето най-голямо възхищение, уважение и солидарност
с японския народ. Изпратих лично съобщение на министър-председателя, г-н Кан, след
това катастрофално събитие. Вчера отново разговарях с него по телефона, за да получа
актуална информация за положението и той изрази голямата си благодарност за
солидарността на Европейския съюз.

Що се отнася до въпроса за търговията, на миналогодишната среща на високо равнище
Европейски съюз-Япония беше постигнато съгласие да се проучат възможностите за това
как най-добре да се подобрят отношенията ни. Един от вариантите от икономическа гледна
точка е възможността за сключване на споразумение за свободна търговия между
Европейския съюз и Япония. При тази опция ще се изисква значителна амбиция и от двете
страни, както и желание да се положат енергични усилия за решаване, наред с останалото,
на въпроса за нетарифните мерки и за премахване на пречките, които затрудняват достъпа
на дружествата от Европейския съюз до японския пазар на обществените поръчки. По време
на разговорите с Япония бяха поставени последователни искания от страна на Европейския
съюз. Радвам се, че Европейският съвет вече изясни позицията си. Вчера потвърдих пред
министър-председателя на Япония, че сме готови да работим с Япония, при условие че тя
подходи конструктивно към тези въпроси. Той ми обеща, че тя действително ще приложи
конструктивен подход, когато решава проблемите, предизвикващи безпокойство и у
европейската страна.

Edit Herczog (S&D). -    (EN) Г-н председател, когато се вгледаме в новините за аварията
във Фукушима и в дебатите за последиците от нея, не виждаме там акционерите. Не виждаме
нито финансовите инвеститори, нито членовете на политическата класа, а виждаме наетите
лица – работниците се борят с тази авария. Напълно подкрепям стандартите за повишаване
на ядрената безопасност, но готови ли сте да поканите представителите на наетите лица, а
именно синдикатите, да се включат в диалога на множеството заинтересовани страни за
усъвършенстване и постигне на стандартите и готови ли сте да популяризирате постигнатите
стандарти за ядрена безопасност в глобален план? Ако отговорът е да, как предлагате да
стане това?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Всъщност, Европейският
съвет взе решение да се направи опит да се популяризират възможно най-високите стандарти
не само в Европа, но и сред нашите партньори. Например членът на Комисията Йотингер,
вече установи контакт с руски партньори. Русия и Украйна заявиха, че проявяват интерес
да работят с нас по този въпрос. Стремим се също така да установим дали можем да постигнем
същото ниво на сътрудничество с Швейцария, както и – макар че там не сме в толкова
напреднала фаза – с Турция и Армения.

Вчера, по време на телефонния ми разговор с министър-председателя на Япония, той ме
увери, че също желае да си сътрудничи с нас, включително в международните усилия, които
предстои да бъдат положени в Г-8 и Г-20, за постигне на по-високи нива на ядрена
безопасност в света. Сега са налице условия за полагане на истински усилия, не само на
европейско равнище – това вече е гарантирано – но и в глобален мащаб, като работим заедно
с Международната агенция за атомна енергия и с други свързани международни структури.
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Sarah Ludford (ALDE). -    (EN) Г-н председател, преди една година в Хаити се създаде
усещането, че ЕС е реагирал бавно при предоставянето на помощ при бедствия и на
хуманитарната помощ. Доволен ли сте от нивото на оперативна координация между ЕС и
държавите-членки по време на неотдавнашните извънредни ситуации, и по-специално в
Япония?

Какво се е случило след приемането на Съобщението на Комисията от преди три години
относно повишаване на способността на Съюза за отговор при бедствия, в което се
отбелязваше, че съществува необходимост от по-добро съгласуване и ефективност за
постигане на по-интегрирана способност на ЕС за отговор при бедствия?

По-конкретно, дали неотдавнашният опит в Япония и доста по-различният такъв в Северна
Африка помогна на Комисията по-бързо да вземе решение дали се нуждаем от механизъм
на ЕС за бързо реагиране за предоставяне на хуманитарна помощ, помощ при бедствия и
помощ за възстановяване?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Горд съм, че по време на
реакцията на кризата, Комисията, представлявана от Кристалина Георгиева, която е тук с
нас, първа изпрати делегация на високо равнище в Япония след ужасните събития там.

Мога да Ви уверя, че Япония оцени много високо този жест. Ние оказахме както политическа,
така и морална подкрепа на Япония – нашата система функционира ефективно. Всъщност
японските органи първи поискаха от нас да координираме действията на държавите-членки,
тъй като предпочетоха помощта от различните държави-членки да бъде координираната,
а не двустранна.

Въпреки че Япония е много богата страна, с големи възможности за противодействие на
такива видове кризи, като израз на солидарност ние осигуряваме хуманитарна помощ на
стойност 15 милиона евро. От тях 10 милиона евро се предоставят от бюджета на
Европейския съюз по договореност, постигната от Комисията, а останалите около
5 милиона евро се получават от държавите-членки.

По същество сме удовлетворени от усилията за координация на хуманитарната помощ, но
определено винаги можем да ги подобрим, ако държавите-членки са готови да приемат
един координиран и съгласуван подход към гражданската защита и реакцията при криза.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (EN) Г-н председател, на заседанието на
Европейския съвет от март се потвърди ролята на ЕС като поддръжник на най-високите
стандарти за ядрена безопасност в целия свят и в рамките на ЕС.

Най-малко два нови ядрени проекта на външната граница на ЕС дадоха повод за сериозно
безпокойство, дължащо се на липса на прозрачност и на консултиране със засегнатите
държави. Нови атомни електроцентрали, съдържащи експериментални реактори, ще бъдат
разположени в анклава Калининград, между две държави-членки и само на 23 километра
от източната граница на ЕС в Беларус. ЕС, в сътрудничество със съответните международни
органи, трябва да гарантира, че строителните предприемачи ще спазят най-високите
стандарти за ядрена безопасност и екологични стандарти от самото начало на етапа на
изграждане и следва да позволи на международни атомни експерти да извършат оценка и
на двата обекта, особено по отношение на критериите за избор на строителните площадки.

ЕС може ефективно да предотврати опасното изграждане на атомни електроцентрали, като
откаже да сключи договор за енергия, която ще се произвежда в станции на
неекологосъобразни ядрени електроцентрали. Как вижда Комисията ролята си за
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предотвратяване на опасното строителство на ядрени централи на външните граници на
ЕС? Какви мерки би могла да предприеме?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Един добър пример, който
мога да Ви дам, е този с работните ни отношения с Украйна. На 19 април 2011 г. ще
присъствам на срещата на високо равнище в Киев по въпросите на ядрената безопасност,
организирана от украинското правителство и ще съм там заедно с генералния секретар на
ООН Бан Ки-Мун. На практика, ние сме едни от най-важните дарители – ако не и
най-важните – по отношение на централата в Чернобил, за да може да бъде напълно
възстановена.

Както Европейският съвет заяви в своите заключения, очевидно не можем да прилагаме
приоритета за гарантиране на безопасността на ядрените електроцентрали единствено в
рамките на нашите граници. Европейският съюз ще поиска да се извършат подобни стрес
тестове в съседните държави и в целия свят както във връзка със съществуващи, така и с
планирани атомни централи и в това отношение следва напълно да се използват съответните
международни организации.

Така че ние със сигурност ще определим ядрената безопасност като много важен приоритет
в нашите отношения с трети държави, включително някои от тези, които Вие споменахте.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Г-н председател, кризата в Япония придаде още по-голямо
значение на колективния ни ангажимент за създаване на стратегия „202020“. Ние обаче
продължаваме да чакаме, било то стратегия „202020“ или стратегията „2020“, да се появят
полезни и силни инструменти, които да извадят Европа от положението, в което се намираме,
от кризисните мерки, от безработицата и недостатъчния растеж, както и от
неконтролируемия проблем с външния дълг. Не е ли време Европа да тръгне напред с
помощта на нови европейски източници на финансиране и да въведе ефективни мерки за
растеж и сближаване въз основа на различен подход към проблема с енергията и към
проблема с устойчивия растеж? Това е въпросът ми.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (PT) С голямо удоволствие ще Ви
отговоря, г-жо Ferreira, въпреки че това не е съвсем по темата „трагедията в Япония“. По
въпроса за намиране на средства за финансиране, тъкмо тази сутрин, по време на разискването
посочих, че ние, Европейската комисия, ще внесем предложения в следващата финансова
перспектива за това, което наричаме „европейски облигации за проекти“ – тоест, облигации
за инвестиране в определени проекти, в структурни проекти, като проекти за европейски
мрежи, които със сигурност ще включват енергетика. Надявам се, г-жо Ferreira, че ще
подкрепите тези предложения, а бих се зарадвал и на подкрепата на различните правителства.
Това е въпрос, който всички ние трябва да подкрепим. Самата липса на ресурси в много от
нашите държави-членки поради намаления на инвестиционните бюджети означава, че
Европейският съюз не трябва да се отказва да инвестира в растежа в Европа в такъв мащаб.
Има много области за които считам, че едно евро, инвестирано на европейско равнище,
носи повече от едно евро, инвестирано на национално равнище, като например в областта
на енергетиката.

Michèle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Г-н председател, преди всичко, нещо положително,
г-н Барозу. Приветствам факта, че ще коригирате европейските максимално допустими нива
в съответствие с тези на Япония, защото по времето, когато се занимавахме с Регламента за
изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията, осъзнахме, че предложените от Комисията
нива са прекалено високи. Затова приветствам тази корекция и бих искал тя да бъде включена
в този регламент.
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Втората ми бележка засяга вноса на хранителни продукти от Япония. Тук има един основен
въпрос. Ще бъдем ли задължени да приемем заразени храни, въпреки че нивото на радиация
е под максималните стойности, за да подкрепим японската икономика? Сигурна съм, че
имате деца. Мисля си, ще дам ли на децата си да пият мляко, съдържащо 500 бекерела йод,
когато съществува друго мляко с 0 бекерела йод? Питам се дали Комисията не следва може
би да блокира вноса на храни и фуражи от Япония, защото е възможно те да са заразени, и
вместо това да подпомогне и подкрепи самите японци, било то финансово, или с незаразени
хранителни продукти.

Накрая, имам един апел към Вас, г-н Барозу. С мен се свързаха хора от „Арева“, пътували до
Япония, където оборудването им било блокирано и сега е на склад на летището. Много е
важно, ако е възможно, да отправите искане към японското правителство да освободи
оборудването – цялата система, включително противогазите, роботите и т.н., която е
блокирана на летището.

Председател. −   Уважаема госпожо, говорите на мястото на други членове на Парламента.
Има дълъг списък с колеги, които чакат да се изкажат.

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията. – (FR) По отношение на последната
бележка, не бях запознат със ситуацията. Ако мога да получа малко информация, сигурен
съм, че с удоволствие ще се намеся.

Що се отнася до проблема с млякото, права сте, г-жо Rivasi. Не само че имам три деца, но
имам и внук, който в момента не пие нищо друго освен мляко. То е единствената храна,
която може да приема, така че аз съм точно толкова загрижен, колкото и Вие да се гарантира
безопасността на храните и млякото, които внасяме в Европа.

Нашата информация, основаваща се на всичките експертни доклади, които получихме,
сочи, че мерките, които предприехме, са достатъчни, за да се справим с рисковете такива,
каквито са понастоящем. До този момент нямаме никакви сведения за заразени храни с
радиационни нива, които биха могли да застрашат здравето на нашите потребители, и ние
ще продължим да прилагаме най-високите стандарти в това отношение.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Г-н председател, бих искала да призова председателя на
Комисията и председателя на Съвета по някакъв начин да отдадат почит на тези 50 и повече
анонимни японски работници, които се трудят със съзнанието, че ще умрат. Тук, в
Парламента отдаваме почит например на активисти, борещи се за спасяването на кафявата
мечка в Хималаите. При цялото ми подобаващо уважение, нима никой тук не помисли, че
трябва да кажем нещо и за тези хора, които, макар да знаят, че ще умрат, работят от дни
наред?

Бих искала да прочета дума по дума казаното от един японски работник, който имаше
възможността да даде кратко интервю. Той каза: „Имам много силното усещане, че няма
друг, освен нас, който да свърши тази работа, и че не можем да се приберем у дома, преди
да сме я приключили“. Запасите от антирадиационни костюми на TEPCO са се изчерпали
много бързо. Той и колегите му били принудени да измислят резервни части.

(Председателят отнема думата на оратора)

Председател. −   Г-жо Tzavela, изказването Ви продължава вече почти две минути, а имахте
само една минута, макар че всичко, за което говорихте, е много важно за нас.
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Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  − (EN) Бих искал да подкрепя
направените от Вас коментари, госпожо. Мисля, че това, което казахте, е от изключително
значение. Мисля, че тези мъже са герои; засвидетелстваме им най-голямото си уважение и
възхищение за тяхната смелост и за благородството им. И позволете ми и аз да Ви разкажа
нещо за японския народ. Неотдавна членът на Комисията Георгиева беше там, недалеч от
мястото на аварията, и сред нещата, които действително силно впечатлили Кристалина,
били издръжливостта, достойното отношение и духът на японците. Така че мисля, че е
съвсем уместно ние, присъстващите тук, да изпратим от Страсбург, от Европейския парламент,
послание на уважение и възхищение към японския народ и специално към онези герои,
които жертват живота си за благото на всички японци.

Председател. −   Госпожо, аз също съм съгласен с председателя на Европейската комисия.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Г-н председател, североизточният район на Япония
ще остане заразен през следващите 300–400 години и животът никога няма да възвърне
естествения си ритъм. Това ни съобщават учените.

Междувременно плановете за строеж на ядрена електроцентрала в една много активна
земетръсна зона продължават по обичайния начин. Това са сведенията от Турция и ако
подобно бедствие настъпи там, ако това продължи, тогава оцеляването на цяла Европа ще
бъде поставено на кантар. Това ни подсказва здравият разум.

Какво има да каже Комисията за всичко това? В програмата за сътрудничество със страните
кандидатки (по-рано споменахте три страни, имам предвид страните кандидатки), доколко
високи са определените екологични стандарти за използване на атомна енергия?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, отговорът
ми е да, но това се отнася и за страните кандидатки. Някои от държавите, които сега са
членки на Европейския съюз и които бяха страни кандидатки преди известно време, бяха
– съгласно преговорите – задължени да преразгледат стандартите си за безопасност и в
някои случаи да извадят от експлоатация определени инсталации за ядрена енергия.
Отнасяме се сериозно към този въпрос.

Със сигурност ще поставим въпроса пред турските ни партньори – вече споменах това в
предишното си изказване – и не само пред Турция, но и пред всички партньори, които са
в близост до нашите граници. Считам, че трябва да се обърне специално внимание на това.
В същото време ще споделим с тях информацията, която имаме за собствените си ядрени
инсталации. Това е правилният подход в стремежа към конструктивно решаване на този
проблем.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Както всички знаем, демокрация означава власт на народа
– принцип, към който се отнесохме много сериозно в Австрия през 1978 г. Проведохме
плебисцит относно ядрената енергия и недвусмисленият резултат беше, че страната трябва
да остане безядрена зона. Това ни подтикна да приемем Закона за Австрия, свободна от
атомна енергия, който сега е залегнал в нашата конституция.

Какво става обаче на равнище на Европейския съюз? Има планове за провеждане на стрес
тестове в атомни електроцентрали и за публикуване на резултатите. Тези планове обаче не
са задължителни и не включват конкретно задължение за справяне с недостатъците. Поради
тази причина определено подкрепям австрийската кампания за закриване на АЕЦ. Бих
искал също тази кампания да се разпространи в останалата част на Европа. Всички ние много
добре съзнаваме, че това не е лесен въпрос, тъй като по същество атомната енергия си остава
отговорност на държавите-членки.
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Поради тази причина, г-н Барозу, ще Ви задам следния въпрос: ще настоявате ли за единни,
задължителни европейски стандарти и ще се погрижите ли най-сетне за правилното
прилагане на екологичните стандарти на ЕС, и по-специално на оценките на въздействието
върху околната среда, както и за налагане на санкции срещу тези, които нарушават
правилата?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията. −  (EN) Ще направим всичко възможно
съгласно действащите понастоящем Договори. Както знаете, договорите предвиждат известна
национална компетентност на държавите-членки в енергийната сфера на национално
равнище, но ние също използваме своите компетентности. Приетите от Европейския съвет
заключения, в които на Европейската комисия – наред с независимите национални
регулатори – се отрежда много силна роля в усилията за ядрена безопасност, бележат
напредък. Ще вършим тази дейност открито, при пълна прозрачност. Но, разбира се, сигурен
съм, че това Ви е известно от други случаи, в които понякога изпитваме трудности при
налагане на изпълнението на задължителното законодателство и на обвързващите правила
на европейско равнище. От друга страна, мисля, че задачата, по която постигнаха съгласие
нашите държави-членки и европейски партньори, ще бъде сериозна.

Linda McAvan (S&D). -    (EN) Г-н Барозу, Вие отчасти вече отговорихте на този въпрос,
който засяга проблемите на безопасността на храните във връзка с вноса от Япония. Питам
се дали бихте могъл просто да ни кажете какви количества храни внасяме от Япония, за да
можем да разсеем някои страхове на гражданите в това отношение.

Също така, един от проблемите, относно който започвам да получавам писма, е фактът, че
Вашите служби са определили препоръчителните максимално допустими радиационни
нива въз основа на два различни регламента – единият засяга Чернобил, а другият е обща
разпоредба. Именно това предизвиква объркване. Прочетох съответния въпрос и отговор
на уебсайта на Комисията, но трябва да кажа, че е много сложно. Питам се дали бихте могъл
да хвърлите малко светлина по този въпрос. Защо има два различни регламента?

Ако не можете да внесете яснота по въпроса днес, бихте ли могли поне да го разясните на
уебсайта на Комисията, така че моите избиратели да разберат точно какви са нивата, защо
са определени и защо има разлика между максимално допустимите стойности за Чернобил
и за другите случаи?

Жозе Мануел Барозу,    председател на Комисията.  −  (EN) Ще се опитам, но тези въпроси
са изключително специализирани; самият аз трябваше да премина интензивен курс, за да
разбера част от терминологията. На първо място обаче, що се отнася до внасяното количество
храни и фуражи, то наистина е съвсем малко. Европейският съюз внася от Япония фуражи
и храни на обща стойност 216 милиона евро, което представлява около 0,4 % в стойностно
изражение и по-малко от 0,1 % от общия обем на внасяните в Европейския съюз фуражи
и храни. Това е много малко и за японската икономика. Мога да Ви представя списък с
внасяните продукти, но имам само една минута, така че сега няма да мога да го направя сега.

По втория въпрос, относно това защо има различни стойности, тези стойности бяха въведени
след Чернобил. Те се основаваха на свързаните с този случай научни доказателства и затова
считаме, че са надеждни. Независимо от това, сега настъпи друга трагедия, в далечна Япония.
Както споменах, в Япония има много високи стандарти за безопасност на храните. За да се
избегне противоречието между техните и нашите стандарти, взехме решение – както обявих
днес – за някаква хармонизация, поне с Япония, докато правим научен преглед на общите
стандарти, които можем да прилагаме за всякакви видове стоки, внасяни в Европейския
съюз. Това обяснява защо има различия; но считам, че те са преходни различия.
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Председател. −   Г-н Барозу, благодаря Ви за присъствието тук, на пленарното заседание,
с нас, за всички Ваши отговори, за много оживеното обсъждане и най-вече за думите Ви
относно много важния отговор на ЕС на трагедията в Япония.

С това разглеждането на тази точка от дневния ред приключва.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ROBERTA ANGELILLI
Заместник-председател

10. Рамка на ЕС за координиране на националните стратегии за интегриране на
ромите (разискване)

Председател. −  Следващата точка е изявлението на Комисията относно рамката на ЕС за
координиране на националните стратегии за интегриране на ромите.

Вивиан Рединг,    заместник-председател на Комисията.  −  (EN) Г-жо председател, аз
ви запознавам – заедно с моя колега, Ласло Андор – с решението, което Комисията взе за
представяне на нова рамка за националните стратегии за интегриране на ромите.

Рамката на ЕС идва в момент, в който положението на ромите наистина се превърна в център
на внимание за Европа. ЕС предостави на държавите-членки набор от правни, политически
и финансови лостове за подобряване на положението на ромите. Разполагаме също с цялостна
правна рамка, основана на недискриминацията, свободното движение на хора и стратегията
за разширяване. Съвсем ясно е обаче, че икономическата и социална маргинализация на
ромите продължава и че това нито е приемливо, нито устойчиво състояние в Европейския
съюз на XXI век.

Парламентът, с подкрепа от целия политически спектър – и бих искала да подчертая това
– привлече вниманието към неотложността на подпомагането на интеграцията на ромите,
чрез своята приета неотдавна резолюция за Стратегията на ЕС относно ромите. Бих искала
да благодаря на докладчика, г-жа Járóka, за отличната й работа.

Необходими са решителни действия както на национално, така и на европейско равнище.
Трябва да обединим силите си и да активизираме работата си, за да се сложи край на
дискриминацията на ромите и да се направи необходимото те да имат същите права, както
и останалите европейски граждани, тъй като те са такива. Като казвам това аз, разбира се,
имам предвид двупосочен процес, изискващ промяна в мисловните нагласи както на
мнозинството на нашите европейски граждани, така и на членовете на ромските общности.

Всички сме съгласни, че е необходимо ефективно планиране и прилагане на политиката,
както и общ стратегически подход. Всички знаем, че основната отговорност за интегрирането
на ромите носят държавите-членки. Признаваме също, че положението на ромите силно
варира в отделните държави-членки. Ето защо Комисията реши да представи рамка на ЕС,
която да позволи на държавите-членки да вземат мерки, съпоставими с предизвикателството,
което те трябва да превъзмогнат.

Работната група по ромските въпроси, която беше създадена през месец септември миналата
година и представи доклад през месец декември, недвусмислено показа, че твърде често не
се прави достатъчно. Средствата в размер на 26,5 млрд. евро, които са на разположение по
линия на структурните фондове, не се използват както би следвало. Само 100 млн. евро от
тези средства са били заделени за конкретни дейности за ромите, а 70 % от средствата за
техническа помощ, които биха били необходими в повечето държави-членки, просто не
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бяха използвани. Така че въведените до момента мерки не са достатъчни. Време е да се
направи така, че националните, регионалните и местните политики да бъдат ясно и
конкретно насочени към нуждите на ромите.

В нашата рамка сме се съсредоточили върху четири основни въпроса: образование, заетост,
здравеопазване и жилищно настаняване. Искаме ЕС и 27-те държави-членки да се ангажират
да запълнят празнотите и да се съсредоточат върху общите цели в тези четири области с
целенасочени действия и достатъчно средства за извършването им. Искаме всички
държави-членки да вградят тези цели в своите съществуващи стратегии относно ромите,
ако са приели такива, или да разработят стратегии относно ромите – ако не са – за периода
до 2020 г.

За да се провери дали тези усилия постигат целите си, е необходим редовен мониторинг.
Затова рамката на ЕС полага основите за надежден механизъм за мониторинг, за да се осигурят
конкретни резултати за ромите. Този механизъм за мониторинг ще гарантира, че
националните стратегии относно ромите се прилагат, че парите, предназначени за интеграция
на ромите, достигат до крайните си бенефициери и че има напредък към постигане на целите
по интеграцията на ромите.

Комисията ще докладва ежегодно за напредъка, постиган по посока интегриране на ромското
население в държавите-членки. Рамката на ЕС дава възможност всички заинтересовани
лица, на всички равнища, да обединят силите си с населението на ЕС като цяло, и
по-конкретно с ромското население, за да се сложи край на изключването на повече от 10
млн. европейски граждани, което не можем повече да си позволяваме в бъдеще.

Ласло Андор,    член на Комисията.  −  (EN) Г-жо председател, уважаеми колеги,
социално-икономическото положение на ромите заема челно място в дневния ред на ЕС.
Миналия месец залата прие доклада Járóka относно стратегията на ЕС за интеграция на
ромите. И днес Комисията прие Съобщение относно рамка на ЕС за националните стратегии
за интеграция на ромите.

И двата документа дават съществен принос за по-широките разисквания по ромските въпроси
и ще допринесат за заключенията, които трябва да бъдат приети на следващото заседание
на Съвета на министрите по заетостта и социалните въпроси на 19 май, което ще бъде
посветено изключително на интеграцията на ромите.

Тези документи дават израз на политическата решимост на ЕС да работи за подобряване на
положението на милиони роми, които са попаднали в икономическа и социална изолация.
Тук бих искал да направя три основни бележки.

Първо, Комисията определи рамка на ЕС за националните стратегии за интеграция на ромите.
Тя потвърждава основната отговорност на държавите-членки за разработката и прилагането
на стратегиите за интеграция на ромите. Тя също потвърждава дълбокото убеждение на
Комисията, че Европейският съюз не може да търпи каквито и да било форми на расизъм,
ксенофобия, дискриминация или социална изолация на ромите. Съюзът има морален и
политически дълг да подпомага държавите-членки в усилията им по всички политики и
инструменти, с които разполага.

Второ, както знаете, Съюзът постигна съгласие относно цялостната стратегия за развитие
на европейския икономически и социален модел по едни балансиран начин. Стратегията
„Европа 2020“ за един интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е верният политически
контекст за работа по многостранните проблеми, пред които са изправени ромите. Трябва
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да съчетаем основните цели, показателите, водещите инициативи и структурите за отчитане
на стратегията „Европа 2020“ за каузата на ромите.

Основното послание е, че изключването на милиони граждани на ЕС от икономическия и
обществения живот не е интелигентно, не е устойчиво и определено не е приобщаващо.
Накратко, няма оправдание да продължи изключването на ромите в тази Европа, в която
искаме да живеем.

По-конкретно, водещите цели на „Европа 2020“ за заетост, намаляване на бедността и
образование са основни отправни точки за измерване на напредъка в политиките за
интеграция на ромите. Съобщението на Комисията относно ромите определя четири области,
които са от стратегическа важност за преодоляване на тяхната изолацията. Областите са
следните.

Достъп до заетост: трябва да бъде преодоляно голямото разминаване между процентите на
заетост сред ромското население и населението, което не е от ромски произход. Не го ли
сторим, няма да постигнем целите на нашата стратегия „Европа 2020“.

Достъп до образование: всички ромски деца следва да имат достъп до качествено образование
и да не бъдат подлагани на дискриминация или сегрегация. Като минимум, всички ромски
деца следва да завършват начално училище.

Достъп до здравни грижи: намаляване на неравнопоставеността между ромското население
и населението, което не е от ромски произход. Държавите-членки следва да осигурят достъп
до качествени здравни грижи при същите условия, както и за останалото население.

Достъп до жилище и основни услуги: където положението на ромското население е наистина
много по-лошо, отколкото на останалата част от населението, например когато става дума
за достъп до вода, електроенергия и други услуги.

Липсата на всеобхватен подход има отрицателно влияние върху цялостната интеграция на
ромското население в обществото и го оставя в бедност.

Трето, думите на Съюза не трябва да се разминават с делата му. Комисията понастоящем
разработва предложение за многогодишната финансова рамка, което ще бъде последвано
от конкретни предложения във връзка със структурните фондове. По мое мнение,
структурните фондове трябва да бъдат приведени в съответствие със стратегията „Европа
2020“. Това важи за областите на политиката, за които отговарям общо – заетост и социално
приобщаване – и определено е приложимо към социално-икономическата интеграция на
ромите. За мен цел от решаващо значение е да направим нашите финансови лостове
по-ефикасни.

Бих искал да спра дотук, за да мога да чуя мненията ви и да отговоря на евентуални въпроси.

Енико Гьори,    действащ председател на Съвета.  −  (EN) Унгарското председателство
приветства съобщението на Комисията относно рамката на ЕС за националните стратегии
за интеграция на ромите. Бих искала да изразя моята благодарност и положителна оценка
не само за извършената работа, но също и за личната ангажираност на члена на Комисията,
Вивиан Рединг, члена на Комисията, Ласло Андор, и на всички останали, които допринесоха
за това наистина значимо постижение.

С представянето на този стратегически документ ние направихме гигантска крачка към
осъществяването на един от основните приоритети на унгарското председателство. Убедена
съм, че това ще се окаже важен принос за подобряването на икономическото и социално
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положение на ромите в Европа, заедно с неотдавна приетата резолюция на Европейския
парламент относно стратегията на ЕС за интеграция на ромите въз основа на доклада на
Lívia Járóka.

Голям брой роми в цяла Европа продължават да страдат от крайна бедност, дискриминация
и маргинализация, така че е крайно време за подобрение. Не можем да си позволим да
кажем, че това е техен проблем, а не наш. Нещо повече – на хората не трябва никога да се
гледа като на проблем, а по-скоро като на шанс, на възможност. Предвид настоящото
икономическо и демографско положение в Европа, подобряването на икономическия и
социалния статус на ромите може да разкрие нови човешки ресурси, допринасяйки по този
начин за икономическия растеж в дългосрочен план.

Унгарското председателство винаги е било на мнение, че освен наложителната борба срещу
дискриминацията е необходимо ново съчетание от политики, с три основни елемента:
заетост, образование и жилищно настаняване. Ако бъде правилно приложено от
държавите-членки, комплексното политическо действие в тези три области, допълнено с
адекватния мониторинг, както е предложен от Комисията, ще донесе разлика към по-добро.
Държавите-членки също ще трябва да положат усилие за постигане на целите на стратегия
„Европа 2020“. Мерките за социалното приобщаване на ромите могат да бъдат насочени в
различни области на политиката. Сега широко се споделя убеждението, че мерките,
вдъхновени и координирани на равнище на ЕС, могат да доведат до полезно взаимодействие
и допълнителни изгоди.

Какво следва? Унгарското председателство възнамерява да представи и обсъди съобщението
с двамата членове на Комисията по време на следващата на платформа по ромските въпроси
на 7 април в Будапеща, на която каня всички заинтересовани. Съветът ще се занимае с него
по хоризонтален начин. Първо, априлският Съвет по правосъдие и вътрешни работи ще го
обсъди на 12 април. След това ще бъде ред на Съвета по заетост, социална политика, здраве
и потребителски въпроси на 9 май, с приемане на заключения на Съвета. Съветът по
образование също ще получи документа на 20 май, преди унгарското председателство да
представи доклада си от обсъжданията на Съвета по общи въпроси на 23 май.

Заключителният момент от това пътешествие – да се надяваме – ще бъде одобряването от
юнския Европейски съвет. Това ще бъде, разбира се, само едно ново начало за
координираните действия на равнище на ЕС и на национално равнище, за да подпомогнем
това наистина европейско малцинство.

László Tőkés,    от името на групата PPE. – (HU) Г-жо председател, уважаеми членове
на Комисията, г-жо държавен секретар, въз основа на доклада на г-жа Járóka и във връзка
с него се радваме да продължим да напредваме за прилагането на стратегията относно
ромите. Причината за това е, че 8 април е Международен ден на ромите. По едно съвпадение
петото заседание на Европейската платформа по ромските въпроси ще се проведе в същия
този ден в Унгария. Посредством тях ние можем да направим нова значима стъпка към един
общ план за действие, който да е координиран от ЕС, но и да може да вземе под внимание
местните характеристики. Европейската народна партия от години настойчиво призовава
за действия на ЕС по въпроса за социалната интеграция на ромите. Нещо повече – надяваме
се, че европейската стратегия относно ромите наистина ще може да бъде задействана на
срещата на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на 24 юни.

Като бъде направено това, ще може да бъде даден отговор на европейско равнище на
най-сериозния проблем на Европейския съюз във връзка с правата на човека. Отговорност
първо и най-вече на държавите-членки е да гарантират зачитането на основните права на
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човека за техните граждани. Европейският съюз може да осигури само рамките за това, но
задача на всяка държава-членка е да изпълни със съдържание тези рамки. Европейската
стратегия относно ромите може да бъде един вид професионален минимум. Обаче твърдо
съм убеден, че по този начин ще бъде изработен дългосрочен план за действие, който да
излиза извън рамките на партии и цикли, който да може ефикасно да поправи бедността и
социалното изключване, с които се сблъскват ромите. Няколко важни съображения във
връзка със съдържанието на стратегията са, че нейната целева група се дефинира по
икономически, а не по етнически признак; тя насърчава упражняването на пълния спектър
на правата на човека и укрепва принципа на равните възможности; тя взема под внимание
регионалното естество на изолацията и намалява въздействието на неблагоприятните
фактори, съсредоточени в слабо развитите микрорегиони.

За да може стратегията да успее, заинтересованите страни – а именно институциите на ЕС,
държавите-членки, неправителствените организации и ромските общности – трябва да
предприемат дългосрочни, решителни съвместни усилия. Именно поради тази причина
въпросът не трябва да се използва за подстрекаване на противопоставяне или партийни
политически нападки. Нито е допустимо да се поставят колективни етикети. Недопустимо
е да се поставят на една плоскост колективната вина на ромите и колективната отговорност
на мнозинството, потисниците. Решаването на въпроса за ромите е приоритет на унгарското
председателство на ЕС. Надявам се Европейският съвет да приеме предвижданата стратегия
през месец юни. Искам подкрепата на Европейския парламент по този въпрос.

Monika Flašíková Beňová,    от името на групата S&D. – (SK) Г-жо председател, г-жо
Рединг, г-н Андор, бих искала да започна, като Ви поздравя за представянето. Радвам се, че
след многократните призиви на Парламента днес Комисията най-накрая представя
европейската рамкова стратегия. Според мен е и крайно време това да стане, тъй като
положението започва да става по-сериозно. Много роми в Съюза се сблъскват не само с
недостойни условия на живот, но също и със засилващ се терор. Факелното шествие в събота
срещу ромите в Унгария е най-новото доказателство за това и с настоящото бих искала да
призова унгарското правителство да направи съответните изводи.

Бих искала да отправя някои критики към представената рамка. Положението не търпи
отлагане, но дори и така не можем да приемем решението на Комисията да разработи рамката
без публични консултации с участващите страни. Странно е, че от една страна вие наблягате
в самата рамка на важността на сътрудничеството с гражданското общество, но при самото
изготвяне на този документ от възлово значение вие пренебрегнахте както ромите, така и
доброволните сдружения, международните организации и подобните им. Такъв закрит
подход към рамката не подобрява легитимността й; по-скоро обратното.

Обаче смятам, че същинското съдържание на представената рамка като цяло е успешно.
Комисията правилно е определила компетенциите в решаването на този общоевропейски
проблем. Обаче възловите компетенции остават на равнище държави-членки. Смятам за
изключително важно обаче ЕС да поеме задачата за координиране на националните стратегии
и наблюдението им за осигуряване на възможно най-бърза истинска интеграция на ромите.

В този контекст е също жизнено важно да се спомене значението на мониторинга на
съответствието на националните стратегии с представената рамка и мониторинга на
ефективността на прилагането им. Обаче по този въпрос позицията на Комисията ми изглежда
до голяма степен лишена от амбиция. Комисията трябва да бъде по-твърда, особено в
очакванията си от държавите-членки. Рамката правилно определя четири възлови области
за интеграцията на ромите: достъпът до образование, наличието на заетост, достъпът до
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здравни грижи и наличието на достойно жилище и основни услуги. Заедно с членовете на
нашата група аз имах възможността при многобройни посещения в ромски общности из
цяла Европа да потвърдя, че наистина това са основните области, в които ромите често се
сблъскват с лоши условия. Следва да се наблегне обаче, че цели, формулирани по подобен
начин, бяха заложени и в програмата „Десетилетие на ромското включване“. Сега
същественото е да се гарантира, че те ще бъдат постигнати.

В допълнение към тези четири области бих искала да добавя още една, която липсва в
рамката, и това по-конкретно е борбата не само против дискриминацията, но също и против
словесните или физически прояви на расизъм.

Не на последно място бих искала да привлека вниманието към въпроса за финансирането
на мерките за приобщаване. Работната група на Комисията установи, че към края на миналата
година държавите-членки имат съществени пропуски при използването от тяхна страна на
средствата на ЕС. Затова Комисията следва да се съсредоточи върху три неща: тегленето на
средствата да не бъде прекалено трудно в административно отношение, Комисията да вземе
ефикасни мерки да осигури отпуснатите средства наистина да изпълняват целта си и
използването на средства за практики, съдържащи сегрегация, да бъде ограничено.

Искам да приключа като още веднъж ви благодаря и ви поздравя, г-жо Рединг и г-н Андор
и сега е ред на държавите-членки да пристъпят ефикасно към интеграцията на ромите на
тази основа на национално равнище.

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

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-жо председател, благодаря Ви, г-жо Flašíková, че приехте
въпроса ми. Очевидно сте добре запозната с доклада и със сигурност сте наясно, че той също
изисква от държавите-членки да плащат санкции, ако бъде установено, че не са в съответствие
или ако стратегиите им не се прилагат. Как ще коментирате факта, че държава-членка ще
трябва също да плаща санкция, ако не бъде изпълнено задължителното изискване за
посещаване на начално училище? Посещаването на начално училище е задължително във
всички страни. Така че – ако ромски деца не посещават начално училище – съответната
държава длъжна ли е да плаща санкции? Не мислите ли, че родителите носят известна
отговорност за това децата им да ходят на училище?

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Г-жо председател, бих искала да кажа едно
нещо по темата: аз съм безусловен поддръжник на мнението, че когато въвеждаме права,
трябва да се има и задължения. Също така естествено ролята на родителите е да осигурят
всички права на децата да бъдат зачитани. Според мен обаче държавите-членки на ЕС имат
достатъчно лостове, за да определят това разграничение и те няма да бъдат наказвани, ако
родителите не изпълняват своите задължения.

Станимир Илчев,    от името на групата ALDE . – Г-жо председател, аз също искам да
благодаря на докладчика, г-жа Járóka, както и на представителите на Комисията, на Съвета
и на Унгарското председателство, тъй като те направиха пред нас много сериозни обещания
и поеха много важни ангажименти.

Когато говорим за интеграцията на ромите, не бива да забравяме, че става дума за
най-специфичния и може би най-сложния проблем на Европа и на Европейския съюз.
Проблем, който е неразрешим само чрез финансиране, само чрез анти-дискриминационно
законодателство или само чрез лансиране на образователни програми. Този проблем може
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да намери решение единствено чрез комбинацията на всички тези подходи и наистина в
рамките на единна политическа воля.

Днес Съюзът повече от всякога е насаме със своите 12 милиона роми. Някои още не разбират,
че тези хора не са просто само български, румънски, словашки роми, а те са граждани на
Съюза с еднакви права и задължения и същевременно с ограничени възможности.

Ситуацията, както виждаме, е доста сложна. Стратегията на Европейския съюз за интеграция
на ромите ще бъде толкова успешна, колкото по-интегрирани бъдат действията,
инициативите и политиките на държавите-членки и на всички европейски институции.

Импровизациите и едностранните действия може дори да нанесат по-скоро щети вместо да
произведат ползи, и тук е мястото да се каже, че в някои от държавите-членки знанието за
ромите е недостатъчно, в някои случаи дори и превратно. От това следва, че ромският въпрос
в Европа трябва да се изучава активно и професионално да се следи неговата динамика.
Иначе има опасност вместо да неутрализираме цъкащата бомба, само да я преместваме от
едно място на друго върху картата на стария континент.

Ядрото на нашата амбициозна стратегия не може да бъде друго, освен гигантско усилие за
образование на ромите - максимално включване на децата им в образователната система,
елементарна квалификация на младежите, ограмотяване на възрастните.

Голямата цел трябва да бъде един нарастващ през следващите години процент от роми,
подготвени за трудовия пазар и с култивирано отношение към институциите и законността.
Това е единствената гаранция, че животът на ромите няма да се развива в бъдеще, както
досега като мизерно съществуване върху пясък, в който безсмислено потъваха парите на
европейските данъкоплатци.

Hélène Flautre,    от името на групата Verts/ALE. – (FR) Г-жо председател, добра новина,
разбира се, е, че вече имаме конкретна европейска рамка, която да вмени като задължение
на всяка държава-членка да представи собствена национална стратегия за интеграция на
ромите. Оттук нататък до края на годината Комисията ще оцени тези стратегии и след това
в срок от около една година ще трябва отново да разискваме този въпрос. Затова днес ние
на практика съставяме пътна карта, която би следвало да позволи на парламентаристите,
публичните органи и гражданското общество да упражняват постоянна и повишена
бдителност в много важните области, които споменахте.

Отбелязвам, че съобщението на Комисията е възприело някои от точките, които изложихме
в парламентарния доклад. Говоря например за участието на Агенцията за основните права
в оценката на стратегиите. Мисля, че Агенцията е доказала компетентността си в тази област.
Говоря също за развитието на сътрудничеството със Съвета на Европа за обучение на ромски
посредници. Това е важен стратегически фактор за успеха на проектите на всички равнища,
както и вниманието, отделено на ромите, които са граждани на трети страни и аспекта на
разширяването, който е взет под внимание в доклада. И накрая мисля, че въвеждането на
общи показатели в помощ на системата за мониторинг трябва енергично да се приветства.

При все това трябва да наблегна и на някои слабости в съобщението. Според мен то не е
достатъчно категорично и настоятелно в упоменаването на необходимото участие на ромите
на всички равнища – с други думи, на равнището на подготовка на проектите, на изпълнение
на проектите и на оценяването им. В съобщението се говори за информация и консултации,
но участието на самата ромска общност е от жизненоважно значение. Това се доказва от
богат практически опит, тъй като в Европа има и добър опит. Според мен това е слабост на
съобщението.
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Втора негова слабост е, че то разглежда въпроса за недискриминацията като обща тема за
всяка от четирите области. Според мен обаче е много важно или би било много важно, ако
имаше специален параграф, посветен на борбата срещу дискриминацията и насилието и на
достъпа на ромите до правосъдието. Този компонент против дискриминацията, за основните
права и достъпа до правосъдие не е включен като конкретен компонент на свое собствено
основание. Намирам това за друга слабост на документа на Комисията.

Мисля, че говорихме също за темата за посредниците – програма, лансирана от Съвета на
Европа. Хубаво е, че тя се споменава в съобщението. Бихме могли да споменем и вие също
бихте могли да споменете указанията, които вече са подготвени от Съвета на Европа, за да
не се окажем в един момент с две стратегии или два вида рамки за оценка на националните
стратегии. Мисля, че това би бил един плюс в съобщението.

В заключение смятам, че работата на Комисията още не е приключила и че работната група
следва да продължи дейността си, за да се осигури държавите-членки постоянно да усещат
натиска върху тях от Комисията, гражданското общество и местните органи реално да
изпълняват тези указания.

Timothy Kirkhope,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-жо председател, предложението
се явява възможност за по-добро интегриране на ромското население в държавите-членки
и за намиране на начини да му бъдат предоставени пълни и равни възможности и права,
каквито се предоставят на всички граждани на ЕС. Основната цел на програмата следва да
бъде да се постигнат основните всеобщи права за всички тези хора.

Опасявам се обаче, че и този път може да се наложи този силно обременен и сложен дневен
ред, както и при предишни програми, да бъде съкратен. Компетентностите на
държавите-членки в областите на образованието, здравеопазването и жилищното настаняване
трябва да бъдат зачитани и от това, което съм прочел до момента, се боя, че Комисията може
би действа ultra vires по начин, който е в ущърб на правата на държавите-членки да определят
собствените си политики в тези области. Надявам се обаче тази нова стратегия да открие
нова ера в начина, по който ЕС се заема с въпроса, като първо изслуша ромското население.

Вече прекалено дълго време програмите са прекалено сложни и просто не достигаха до
хората, които най-много се нуждаят от помощ. За близо десет години малко съществени
неща са постигнати по места. Надявам се сега Комисията да се съсредоточи върху това как
най-добре да опрости процедурите за достъп до средствата от ЕС и как по-добре да
наблюдава, оценява и прилага програмите си. Ако ЕС ще изразходва средства в тази област,
то сега те трябва вече да се изразходват по един по-добър начин.

Cornelia Ernst,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-жо председател, госпожи и
господа, хубаво е, че вече ще имаме обща стратегия за ромите, но се боя, че положението
не е много розово. Това е така защото предложенията, които Комисията постави на масата,
много изостават от многото години обсъждания с представители на ромите, някои от които
се проведоха в залата.

От години представителите на ромската общност – както с така и без рамкова стратегия –
посочват необходимостта от целенасочени мерки и ясни, конкретни изисквания. Ние дори
нямаме ясни санкции, в случай че тази стратегия не се приложи. Макар в това направление
да имаше някои предложения, действителни санкции няма, така че в системата има повече
дупки, отколкото в парче швейцарско сирене.

Стратегията относно ромите трябва да държи сметка за всички значими области. Ето това
беше договорено. Какво обаче е в състояние да ни предложи Комисията, освен четирите
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основни точки? Няма разпоредби в структурите за участие и приобщаване на ромските
общности във всички решения, които се отнасят до тях. Няма структури за конкретното
изпълнение на целите. Няма нищо за равенството между половете. Нещо, което също много
ме дразни и което намирам за скандално, е фактът, че нямате желание да предприемете
изрични действия за борба срещу дискриминацията на ромската общност.

Оплаквате се, че структурните фондове на ЕС за ромите не се използват. Бих искала съвсем
открито да ви попитам: дали не е по-вярно да се каже, че дискриминацията на ромите е
също една от причините, поради които Общността не е използвала до момента тези фондове
на ЕС? Аз мисля, че е.

Ние, като членове на Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна
зелена левица, сме силно критично настроени към съобщението. Не го намираме за адекватно
и очаквам да бъдат внесени подходящите изменения.

Mario Borghezio,    от името на групата EFD. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа,
въпреки че съм евроскептик, бих могъл да подкрепя план, с оглед на стратегията „Европа
2020“, за премахване на дискриминацията, трудностите и маргинализацията, ако от
Европейската комисия ни бяха предложени остри мерки за контрол на поведението на
държавите-членки.

Това, което ни се предлага обаче, са речи за светло бъдеще, за голям контрол, изказани от
члена на Европейската комисия, която така и не може да ми обясни как така в нейната
страна – Великото херцогство Люксембург – на тези странници се забранява да разпъват
лагери, като в същото време те могат да се настаняват близо до дома ми, в Италия и във
Франция. Така ние говорим за даване на дом на странници, докато в някои европейски
страни, конкретно в тази на г-жа Рединг, тези хора дори не могат да разпънат палатки.

В днешния брой на най-големия вестник в моята страна, „Ил Кориере дела Сера“ има материал
за родителка, която не заслужава да бъде наричана родителка – една скитница, която била
арестувана в Италия за продажба на собствената си малка дъщеря на трафиканти, за да я
препродадат за проституция. Тя продала собствената си малка дъщеря. Други ги пращат да
правят други неща. Често именно те не ги пускат на училище, въпреки натиска и вниманието
от страна на публични органи, посредници и благотворителни организации.

Искаме ли да говорим и за тези проблеми? Искаме ли да се откажем от идиотската тактика
да правим добрини на парче и да осъзнаем, че много от проблемите на ромите са
изключително и главно създадени от самите тях?

Председател. −  Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    в писмена форма. – (RO) Новата европейска стратегия за
интеграция на ромите служи единствено за преразказване на старите цели, които се оказа
невъзможно да бъдат постигнати през годините. Те внушаваха доверие, когато Десетилетието
на ромското приобщаване започна през 2005 г. Обаче в момента, когато екстремисткото
поведение и насилието срещу ромите в ЕС се засилват е необходима стратегия, която предлага
далеч по-конкретни мерки. Напрежението се покачва в Унгария и действията на полицията
стават все по-тиранични. Ако не бъде заета категорична позиция, положението ще се влоши.
Затова е озадачаващо защо Комисията не се е опитала да излезе с подходящи решения, които
да решават конкретни проблеми, особено след като тя разполагаше и с резолюцията, приета
от Европейския парламент.
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Marian-Jean Marinescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Новата стратегия за съгласуване
на националните стратегии за ромите, представена днес от Комисията, е важна крачка за
ЕС. Създаването на национални звена за контакт за интеграция на ромите, опростяването
на процедурите по финансиране, оценката на националните планове от институциите на
ЕС и проверката на напредъка в интеграцията на ромите в държавите-членки са мерки,
които ще помогнат за подобряване на икономическото и социално положение на ромското
население в Европа. Държавите-членки следва задълбочено да проучат тази стратегия и да
създадат възможно най-скоро административен орган, натоварен с прилагането на
стратегията и координацията с другите държави-членки. Надявам се от това лято Комисията
ще поеме водещата роля за координацията на стратегията по отношение развитието на
събитията в основни области, като насърчаване на гражданското образование,
професионалното обучение и заетостта. Намирам за достойно за съжаление, че новата
стратегия не успява да отправи ясни препоръки относно видовете програми, които ще бъдат
разработени и приложени за ромите по аналогичен начин във всички държави-членки, с
някои различия. Призовавам Съвета и държавите-членки да предложат такива препоръки
за типовете програми, които Комисията ще обработва централно. Без такива типове програми,
приспособени към номадското естество на начина на живот на ромите, Европейският съюз
никога няма да бъде в състояние да даде пълноценен принос за увеличаване на ползите,
които могат да бъдат извлечени на равнище на ЕС.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма.  –  (EN) Рамката на ЕС за националните стратегии
за интеграция на ромите дава възможност за обединяване на силите на всички равнища и
с всички заинтересовани страни за да се сложи край на изолацията на ромите. Целите,
поставени на равнище на ЕС, обхващащи четири важни области за интеграция на ромите –
достъпът до образование, заетост, здравни грижи и жилищно настаняване – ще бъдат
постигнати само ако има категоричен ангажимент от държавите-членки. Сега е от решаващо
значение да се ускорят действията и да се гарантира, че националните, регионалните и
местните политики по интеграция са насочени към ромите по един ясен и конкретен начин
и на нуждите на ромите са посветени изрични мерки, за да бъдат предотвратени и
компенсирани неблагоприятните фактори, с които те се сблъскват. Държавите-членки
следва да гарантират, че всички ромски деца имат достъп до качествено образование, и да
въведат конкретна цел за повишаване процентите на заетост сред ромите в контекста на
стратегия „Европа 2020“, за увеличаване на дела на ромските домакинства, които имат
достъп до водопровод, канализация и електричество, както и за насърчаване на
недискриминационния достъп до жилищно настаняване, включително до социални жилища.
Държавите-членки следва да определят конкретни цели с конкретни срокове за повишаване
на продължителността на живота на ромите, за повишаване процента на имунизация сред
децата до равнищата сред населението, което не е от ромски произход, и за намаляване
процентите на смъртност сред бебетата и майките до равнищата им сред населението, което
не е от ромски произход.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    в писмена форма. – (FR) Най-накрая Комисията
ни представи амбициозни цели за интеграцията на ромите в Европа: гарантиране на
най-малко начално равнище на образование за всички ромски деца, намаляване на детската
смъртност и преодоляване на разликите в продължителността на живота. Обаче тези амбиции
все още предстои да се осъществят в практиката. Една година след като Европейският
парламент прие изменението в Регламента за ЕФРР, имащо за цел инвестиции в жилищното
настаняване на маргинализираните общности, проектите трудно стартират. Важно е
държавите-членки да инвестират и да докладват за действията си в области като заетост,
образование, здравни грижи и жилищно настаняване за ромското население, но и Комисията
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да гарантира, че наблюдава строго използването на наличните европейски програми. В
заключение, ромското население трябва да се възползва от тази възможност да поеме
контрола върху собствената си съдба, като си дава сметка, че може да разчита на подкрепата
на Европа. Нагласата на изчакване и празни думи само ще подхранва крайната десница и
недоверието между общностите. Следващия петък, 8 април, ще бъде отбелязан
Международният ден на ромите. Надявам се на 8 април 2012 г. да бъдем в състояние да
отчетем постигнат напредък.

11. Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за
финансовата 2012 г – Раздел I – Парламент (разискване)

Председател. −  Следващата тема е докладът (A7-0087/2011) на José Manuel Fernandes,
от името на комисията по бюджети, относно бюджетната прогноза за приходите и разходите
на Европейския парламент за финансовата 2012 година – Раздел I – Парламент
(2011/2018(BUD)).

José Manuel Fernandes,    докладчик. – (PT) Г-жо председател, госпожи и господа, първо,
бих искал да изразя моята благодарност на всички, които взеха участие в изготвянето на
този доклад, и специално да благодаря на докладчиците в сянка от всички политически
групи.

Това е доклад, който ще даде възможност бюджета за 2012 г. на Парламента да бъде бюджет
на ограничения, да бъде сдържан и строг. Всъщност наистина съкратихме близо 49 милиона
евро спрямо първоначалното предложение. По отношение на позицията, която заехме,
която беше гласувана и подкрепена от широко мнозинство в Парламента, стигнахме по-далеч,
отколкото бяхме обещали. Казахме, че преработката би била около процента на инфлация.
Далеч сме от процента на инфлация, което означава, че Бюджет 2012 ще представлява
наистина съкращение – бюджет, който ще бъде под 20 % по функция 5, където са предвидени
средствата за европейските институции. Не постигнахме тази цел и преминахме границата
от 20 % за няколко години.

Също така напомням, че Конференцията на президентите постави цел за Бюджета на
Парламента 20-22 %, а тази година сме под тази цифра. Но и като част от изпълнението на
бюджета за 2012 г. бихме искали да реализираме икономии с помощта на принципите на
доброто управление, икономиите, ефективността и ефикасността. Бихме искали всички
разходи да бъдат подкрепени от документално доказателство и всички променливи разходи
да подлежат на анализ разходи/ползи. По този начин също ще направим допълнителни
икономии по време на прилагането на бюджета.

Налага се всички институции да положат усилия за реализиране на икономии и за
осигуряване на разликата на функция 5, която обхваща административните разходи на
всички институции, за да осигурим излишък от приблизително 380 милиона евро през
2012 г. Освен това предлагаме 100 милиона евро, предназначени за административни
разходи, да бъдат прехвърлени към областта на младежта. Защо младежта? Младежта,
защото това е поколението, което има най-големи трудности по отношение на достъпа до
работни места с процент на безработица двоен в сравнение с този на другите поколения.
Но има и допълнителни причини и цели за нашия избор на „младежта“ като приоритет на
2012 г. Тя вече беше приоритет през 2011 г., и „младежта“ присъства във всичките пет цели
на стратегия „Европа 2020“, което дава посока на предстоящите финансови перспективи,
но което също така дава посока на Бюджет 2012 на г-жа Balzani. Освен това по отношение
на процента на отпадане от училище и образованието за поколението на възраст между
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30-34 години, 40 % от това поколение има висше образование, което прави две от целите
неуместни. Надявам се, че поправките, насочени срещу това предложение ще бъдат
преосмислени, тъй като считам, че приоритетът на „младежта“ следва да бъде запазен като
приоритет от Парламента.

Monika Hohlmeier,    от името на групата PPE. – (DE) Г-жо председател, г-н докладчик,
госпожи и господа, както всички знаем бюджетът на Парламента за 2012 г. е съставен на
фона на трудна икономическа и финансова ситуация. Затова виждам като положително
развитие това, че се споразумяхме в основните насоки – че бюджетът на Парламента трябва
да бъде съставен внимателно в рамките на скромни увеличения и че корекциите следва да
не превишават процента на инфлацията. Считам, че целта, спомената от г-н Fernandes във
връзка със заетостта на младежта е изключително важна, тъй като в нашия последен бюджет
бяхме много загрижени, че следва да бъдат предоставени повече средства за младежта
отколкото преди, защото именно младите хора са тези, които са засегнати от безработицата
или които се нуждаят от специално подпомагане, включително от Европа. Затова считам,
че допълнителните 100 милиона евро показват много положителен подход.

Като докладчик по въпросите и политиката за сградите бих искала специално да посоча, че
считам за изключително важно за нас да поддържаме високо ниво на ефективност във връзка
с финансирането на нашите сгради и грижливо да контролираме финансовата ситуация. В
този смисъл считам за правилно, че финансовите ресурси, които не могат да бъдат изхарчени
по бюджета на Парламента през годината следва да бъдат използвани колкото може
по-предпазливо, за да се избегнат лихвените плащания. В този смисъл е необходимо и да
се гарантира, че средствата не са изхарчени набързо в края на годината, а по-скоро са
използвани за плащане на сградите по-бързо и по-икономично. Във връзка с Дома на
европейската история следва да гарантираме, че оперативният план е внимателно проучен
още веднъж и че разходите по строителството са щателно контролирани, така че да може
да бъде представен методичен бюджет след завършването на сградата, съгласно
уведомлението в съответствие с чл. 179(3).

Derek Vaughan,    от името на групата S&D.  –  (EN) Г-жо председател, преди всичко
бих искал да поднеса почитанията си на докладчика за начина, по който той подходи към
този бюджет и за неговото признание, че Парламентът следва да избегне големите увеличения
на разходите през 2012 г. Това е особено подходящо, тъй като знаем, че Съветът планира
да намали своя бюджет с 4 %, Комисията възнамерява да увеличи своя бюджет едва с 1 %,
Комитетът на регионите с около 2,9 %, а Европейският икономически и социален комитет
дори с по-малка сума.

Считам, че първоначалното предложение от 5,2 %, направено от Бюрото беше доста високо.
Намаляването на увеличението до 2,3 % следователно е напредък. Всъщност то е съкращение
от около 0,5 % в реално изражение. Лично аз бих искал да видя дори и по-малко увеличение.
За в бъдеще считам, че следва да съставим план за определяне на икономиите в бюджета на
Парламента.

Но следва да признаем, че икономии бяха реализирани. Приветствам икономиите,
реализирани във връзка с оценката на добавената стойност, което ще ни спести близо 1,3 млн.
евро – икономиите, реализирани от информационните кампании, политиката по
строителството и канцеларските материали и във връзка с предложението за намаляване
на резерва за непредвидени разходи с около 3 млн. евро. Всички те се равняват на икономии
в реално изражение от около 13,7 млрд. евро, в добавка към отсрочените плащания по
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договора от Лисабон и разширяването. Както казах, считам че биха могли да бъдат
реализирани и още икономии, но все пак реализирахме поне някои.

Накрая бих искал да издигна два важни неуредени въпроса. Първо, по предложението, че
сумата от 100 млн. евро от неразпределени разлики по функция 5 следва да отиде по
политиката за младежта, както беше подчертано от докладчика – заедно с другите групи
казахме в Изменение 7, че това прехвърляне би могло да бъде обмислено, но единствено в
съответствие с приоритетите в общия бюджет за 2012 г. Следователно налага се да бъде
дискутирано преди да бъде взето решение дали би могло да бъде направено и как трябва да
бъдат разпределени средствата – с други думи как биха били изхарчени средствата ако това
прехвърляне се случи. Засега е доста рано да се ангажираме с това.

Второ, следва въпросът за Дома на европейската история. Би било добра идея ако имахме
много пари, но считам, че в настоящето това не е така. Имаме нужда от подходящ бизнес
план и се налага да извършим надлежната парламентарна процедура, може би чрез
обичайния бюджетен процес по-късно тази година, така че членовете на ЕП да могат да
изразят своето мнение и възгледи по този проект. По този въпрос считам за важно
Парламентът, както и по други въпроси да бъде видян, че взема верните решения по своя
собствен бюджет. Нашият собствен бюджет е важен и трябва да бъдем сигурни, че вземаме
важните решения за обществото.

Alexander Alvaro,    от името на групата ALDE. – (DE) Г-жо председател, съгласен съм,
че работата на докладчика и нашите колеги депутати със сигурност беше плодотворна.
Очевидно е, че парите не са всичко, но нищо не работи без пари. Същото се отнася за
реализирането на икономии, всеки иска да задържи това, което има и не е склонен да се
отказва от нищо, което би могло да има потенциал да доведе до повече икономии. В този
смисъл обсъждането дали процентът на инфлацията е 2,3 %, 2,5 % или 2,7 %, е в крайна
сметка просто боксиране с въображаем противник. Нашата задача е да потърсим и да видим
откъде наистина бихме могли да спестим пари.

Решаващият въпрос тук, който Секретарят на европейския парламент е важно да приеме
присърце е че комисията по бюджети следва да бъде снабдена с всички основни документи,
които да й дадат възможност да разбере къде могат да бъдат направени икономии в бюджета
на европейския парламент, а не просто получавайки предложенията за икономии на
Генералния секретар, да им сложи печат. Бюджетът на Европейския парламент обхваща
много повече от тези поправки.

Както г-н Fernandes посочи, определихме икономии от 49 млн. евро. Но това, което той
не разкри е, че две трети от тези икономии бяха просто прехвърлени към 2013 или 2012
финансова година, така че ще трябва да решим какво да направим за тези пари следващата
година. Във връзка с първоначалните икономии, радвам се да разбера, че така наречените
по-малки групи, вкл. групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, успяха да
се сближат, за да убедят двете по-големи групи в потребността от реализиране на тези
икономии в областта на информационните технологии по обикновени въпроси като
разчистване или плащания на политически партии и фондации, с други думи, че ние имаме
разбирателство поне на теория къде могат да бъдат спестени средства.

Новооткритото разискване относно сумата от 100 млн. евро, които да бъдат изхарчени за
нашата младеж е наистина нещо, на което никой не би могъл да се противопостави. От
друга страна трябва да внимаваме да не отидем встрани от проблема, тъй като този въпрос
няма нищо общо с нашия доклад. Той следва да бъде разгледан от други доклади. Не можем
да допуснем да бъдем отклонени от други важни теми. Въпреки това направихме добър
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старт и е явно, че не се нуждаем непременно от повече пари, а по-скоро от по-добра
дисциплина в тяхното харчене. Считам, че можем да очакваме ползотворно сътрудничество
с всички групи.

Helga Trüpel,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-жо председател, госпожи и
господа, в тези икономически трудни времена е напълно ясно, че Европейският парламент
следва да изиграе своята роля и следва да бъде подготвен да приложи самоограничение и
самодисциплина, въпреки че още сме заети с изграждането на нашата собствена институция
и сме възложили нови отговорности по силата на Договора от Лисабон. Съгласна съм с
предния оратор, че работихме добре за договаряне на намаление в бюджетните предложения
от Бюрото, които първоначално бяха свързани с прекомерен процент на растеж от 5,2 %,
който намалихме до увеличение от 2,3 %. Но увеличението все пак е увеличение, макар и
да е под процента на инфлацията. Така че всъщност не реализираме икономии, а по-скоро
намаляваме растежа. Наистина следва да бъдем достатъчно честни и да наричаме нещата с
истинските им имена.

По отношение на въпроса за Дома на европейската история нека кажа следното – по принцип
мнозинството от моята група подкрепя идеята за създаване на услуга за гражданите на
Европа, която да ги информира за нашата история от 1945 г. насам. Но това означава също,
че следва да бъде създаден бизнес план и че всички условия, които понастоящем са
формулирани за утрешното гласуване на решението на мнозинството следва да бъдат спазени.
Това е единственият начин да следваме бюджетни политики, които са отговорни, правдиви
и прозрачни. Това означава също, че има истинско желание за тази смяна на приоритетите,
която ще включи инвестиция от 60 млн. евро през следващите години, при което според
мнението на Групата на Зелените/ Европейския свободен алианс, ще трябва да направим и
икономии в други области, а не просто да ограничаваме увеличенията. Например в случай
на полети в рамките на Европейския съюз с продължителност по-малка от четири часа,
считаме, че няма нужда от бизнес класа. Това би спестило значителна сума. Вместо това
биха могли да бъдат предоставени повече велосипеди на служителите на Парламента и
членовете на ЕП тук, в Страсбург.

Бих искала да завърша с коментар относно политическото жонгльорство в пренасочването
на финансиране към заетостта на младежта. Разбира се Зелените също искат да увеличат
разходите за заетостта на младежта. Но това е част от бюджета на Комисията. Ако тези
средства се вземат от бюджета на Европейския парламент, то ние ще намалим ресурсите,
налични при новия надзорен финансов орган или Агенцията за безопасност на храните
например. Това ли искаме наистина? Това ли е сигналът, който Парламентът иска да даде
на своите граждани? Не, това е грешното решение. Налага се да засилим тези регулаторни
агенции, да ги направим подходящи за целта и финансирането на схемите за заетост на
младежта трябва да дойде от бюджета на Комисията. Това би бил верният подход от
политическа гледна точка.

Lajos Bokros,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-жо председател, европейските лидери
живеят в балон от илюзия и самоизмама. Най-добрият пример за това се случи тази сутрин.
Лидерите на институциите на ЕС казваха, че финансовата криза е далеч зад нас. Нищо не
би могло да е по-далеч от истината. Както Волфганг Мюнхау написа вчера във „Файненшъл
таймс“, Европа се изправя пред очевидния избор между неизпълнение и дотации. И двете
означават приемането на голяма загуба. Единствената разлика между двете е как загубата
се разпространява. В случай на неизпълнение, германските, френските, британските,
италианските и испанските банки ще понесат загуби и данъкоплатците от тези страни ще
споделят цената с гръцките, ирландските и португалските данъкоплатци. В случай на
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дотации, цялата тежест ще бъде понесена от гръцките, ирландските и съвсем скоро – от
португалските граждани.

В този смисъл казвам, че предложението да се увеличи бюджета на Парламента с 2,3 % е
все още доста високо и неприемливо. Нека се върнем обратно в началото и да го намалим
до 1 %, както беше предложено от члена на Комисията, г-н Януш Левандовски. Да покажем
увеличение доста под инфлацията би спечелило легитимност за Парламента в очите на
европейските граждани, от която той силно се нуждае, Не само увеличението, но и
структурата може да бъде променена.

Има много начини да се спестят средства за европейския данъкоплатец. Както Helga Trüpel
вече каза, няма нужда да пътуваме в бизнес класа в рамките на Европейския съюз. Поправка,
съставена съвместно от Зелените, Обединената левица и Европейските консерватори и
реформисти предлага да се намалят пътническите разходи значително чрез употреба на
гъвкави билети икономична класа за полети с продължителност по-малка от четири часа.
Не се нуждаем от лъскавия помпозен парк от мерцедеси тук в Страсбург. Използвайте
трамвая. Не се нуждаем от Дом на европейската история, докато Европа губи своята
конкурентоспособност и геополитическо влияние. Такъв дом така или иначе ще бъде музей.

Има големи възможности за икономии от енергийни разходи. Нашите офиси нямат
температурен контрол или индивидуално регулируемо отопление и климатизация. Харчим
огромни средства за енергия всяка година. Има големи възможности за икономии от услугите
по охрана и ИТ. И в двата случая се нуждаем от много по-добра услуга за много по-малко
пари. Следва да разгледаме и преразгледаме също така и нашите разходи за здравно
осигуряване. Няма нужда да имаме достъп до толкова изключително щедър обхват услуги,
свързани със здравеопазването. Съставянето на бюджет налага поставяне на приоритети –
както позитивни, така и негативни. Няма съкращаване на позитивните, но отговорното и
разумно съставяне на бюджет изисква и двете, особено във времена на криза.

Miguel Portas,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Ние, членовете на Европейския
парламент, имаме пълномощия да вземаме решения, свързани с нашите собствени заплати.
Освен това вземаме решения относно средствата за наемане на хора на работа. Между 2010 г.
и 2011 г. си отпуснахме допълнителна сума от 3 000 евро месечно всекиму. Пак ние
гласуваме за лимита планирани разходи за нашите офиси, подпомагане за разходи, надбавки
и дори как да пътуваме. Имаме абсолютната власт в тези области, затова се питам и питам
вас – използвахме ли или злоупотребихме с тази наша власт, бяхме ли разумни и внимателни
или вместо това не успяхме да се противопоставим на влиянието, което тази власт ни оказва?
За съжаление, не успяхме и затова това разискване не е за цифри, това разискване е за етика
и политика, това е разискване, което ни квалифицира или дисквалифицира в очите на онези,
които ще ни призоват да дадем обяснение.

В никакъв случай не съм антипартиен популист, нито считам, че членовете на ЕП следва да
работят на светлина от свещи. Но именно защото този вид демагогия съществува в нашите
страни, трябва да бъдем изключително стриктни когато говорим за вземане на решения,
свързани с парите и бонусите, които получаваме. Съжалявам, но не е нормално за депутати,
които винаги пътуват в икономична класа, да я сменят на бизнес класа сега, когато полетите
започнаха да бъдат възстановявани според билета, а не според километрите. Същият критерий
се прилага към нашите заплати и разходи. Според мен те са прекомерни, в някои случаи
дори екстравагантни, но не това е въпросът тук – въпросът е дали имаме куража да гласуваме
тези разходи да бъдат най-накрая замразени.
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Не разбирам как може да има членове на Парламента, които не се колебаят да поддържат
политики на ограничения и намаления на заплати и пенсии в техните страни, но когато
стане дума за вземане на решения за техните собствени средства, ограничения вече не
съществуват. Това не само е сериозно, колеги, то е нередно и много тъжно.

Marta Andreasen,    от името на групата EFD.  –  (EN) Г-жо председател, увеличението
от 2,3 % в бюджета, поискано от Парламента, поставя под въпрос неговото съзнание за
отговорност. Ако разгледате различните разходни бюджетни редове, можете да намерите
много нарастващи с 50 % до 100 % без разумно оправдание.

В началото на тази пленарна сесия помолих Парламента да отложи гласуването на доклада
на Fernandes поради липса на точна информация относно разходите за Дома на европейската
история и конфликт на интереси, но моята молба беше отхвърлена. Сума от 2.5 млн. евро
беше вече платена без достатъчно информация. Изглежда, че членовете на Парламента са
склонни да работят „на тъмно“ и просто да си играят с парите на данъкоплатците без да
задават верните въпроси. Мога само да помоля британския Премиер да не приема нищо
освен значително намаление на целия бюджет на ЕС за 2012 г. и да се надявам, че
Парламентът ще бъде този, който ще понесе най-големите ограничения.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Какво мога да засегна в едноминутна реч по Бюджет 2012 на
Европейския парламент? Отговорът е не много, но все пак достатъчно.

Докладът не дава перспектива. Вместо това той е сбирка празни думи, които още веднъж
открояват факта, че Европейският съюз изобщо не предоставя добавена стойност. Има много
ненужно в Бюджет 2012, особено във връзка с нелепия проект за Дом на европейската
история. Прогнозите за разходите отиват извън контрол докато председателят на Комисията
по бюджети, който трябва да вземе решение относно финансирането, е в същото време
предложен за член на Надзорния съвет. Никой друг Парламент няма да приеме конфликт
на интереси от такъв вид, но разбира се този – Европейският парламент го прави. Прекалено
необяснимо, за да бъде описано с думи!

Г-н Lamassoure каза вчера, че е склонен да подаде оставка. Нидерландската Партия на
свободата (PVV) сега ще работи с пълна скорост, за да гарантира това. Надявам се, че
харченето на пари за следващата година ще бъде задържано в рамките на лимита и в крайна
сметка ще спре. Междувременно ще продължа да контролирам и докладвам от страна на
гражданите.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, преди всичко трябва
да благодаря на докладчика г-н Fernandes за прогнозния бюджет за Парламента, за това че
успяхме в балансирането на исканията от генералния секретар и предложенията на члена
на Комисията Левандовски, по отношение на ограничаването на административните разходи
на европейските институции.

Парламентът иска да даде послание за отговорност, че отговаря на исканията за увеличаване
на отпусканите суми под процента на инфлацията в момент на трудност за публичните
финанси на държавите-членки.

Надявам се Съветът, който ще трябва да оцени предложението на докладчика за намаляване
на тавана по функция 5, за да се финансират политиките за подпомагане на младите хора,
да даде своята подкрепа.

Считам, че е от жизненоважно значение да намерим допълнителни средства за подкрепа
на заетостта на младите хора, която понастоящем е изключително ниска в по-голямата част
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от Европа, така че да можем да дадем тласък на постигането на основните цели на стратегията
„Европа 2020“ и да съживим икономическия растеж, който разчита на нашите млади хора
и на тяхната възможност да имат достъп до висококачествено обучение.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Г-жо председател, фактът, че онези колеги депутати, които са
против цялата идея за Европейския съюз, искат да съкратят бюджета на Европейския
парламент, е може би не чак толкова странен, но е напълно ясно, че има популистки мотиви
зад него. Това, което е по-важно, е фактът, че онези от нас, които подкрепят Европейския
съюз, също считат, че е време да се насочим към преосмисляне, когато става дума за
административни разходи.

За първи път вземаме решение в този доклад да не приемаме развитие, което води до
увеличение в бюджета на Парламента по време, когато бюджетите на държавите-членки
изпитват трудности и когато много обикновени граждани понасят последствията от мерките
за ограничение. Сега трябва да започнем да приемаме този проблем на сериозно. За първи
път, откакто съм член на Парламента, сега съкращаваме бюджета на Парламента. Считам,
че следва да направим повече. Съгласен съм с докладчика и с няколко предишни оратори,
че следва да възприемем по-стратегически подход към проблема. Групата на Прогресивния
алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент състави поправка във
връзка с дългосрочното стратегическо преразглеждане на административните разходи на
Парламента. Сега се налага да покажем, че можем да приемем задачата на сериозно и че
това не са само приказки. Трябва да започнем да работим по това преразглеждане.

Второто, което бих искал да спомена, е Домът на европейската история. Много хора оспорваха
дали е задача на Парламента да управлява музей на европейската история. Спорно е, но
считам че има смисъл в проекта, а именно че никой друг не е започвал такъв музей. Вероятно
е време някой да го направи. Това обаче трябва да бъде направено в съответствие с прозрачни
принципи, при пълна отговорност за разходите и при поемане на пълна отговорност за
дейността. Затова съм много доволен, че сега можем да постигнем споразумение между
групата на Зелените/Европейски свободен алианс, групата на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите в Европейския Парламент и докладчика да гласуваме за
най-важните части от нашето споразумение, което ще означава, че сега ще имаме истински
прозрачен процес на вземане на решение във връзка с този Дом на европейската история.
Радвам се за това.

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

Lucas Hartong (NI). -    (EN) Г-жо председател, имам въпрос към уважаемия колега. Какво
лошо има в популизма, след като парламентаристите са гласа на populus, народа?

Göran Färm (S&D).   – (SV) Г-н Hartong, популизъм обикновено означава, че някой
всъщност не възприема на сериозно даден въпрос, че просто реагира инстинктивно и не
успява да намери подходящ стратегически отговор. По-важното по отношение на това,
което правим сега, е, разбира се, фактът, че онези от нас, които наистина вярват в Европейския
съюз също искат да гарантират, че поемаме отговорност към данъкоплатците и извършваме
подходящо преразглеждане на администрацията на ЕС. Много по-лесно е за онези, които
не искат Европейски съюз като г-н Hartong, тъй като той би искал да сложи край на всичко
това. Но това не е поемане на отговорност, това е популизъм.

(Ораторът отговори на въпроса и прие да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя
карта съгласно член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)
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Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Г-жо председател, г-н Färm, имам въпрос, който е
следния. От първоначалното предложение на Бюрото на Парламента изглежда, че този
доклад довежда до реализиране на някои икономии, но ако го сравним с бюджета, приет
през 2010 г., предложеното за 2012 г. е увеличение с 11 %, или с 175 млн. евро. Не е трудно
да разберем кое е важно: 43 млн. евро за мебели, 33 млн. евро за парламентарни асистенти,
18 млн. евро за договори за временна заетост и 7 млн. евро за информационни кампании.
Не смятам, че има нужда да продължавам.

Göran Färm (S&D). -    (ЕN) Г-жо председател, не се налага г-н Portas да продължава. В
общи линии съм съгласен с него. Аз също исках да стигнем по-далеч. Не съм доволен, че
приключихме с увеличение от 2,3 %. Считам, че можехме да стигнем по-далеч, но това беше
компромис между комисията по бюджети и Бюрото. Това е и причината, поради която
съставихме поправка, която се стремеше към дългосрочен стратегически преглед на разходите
на Парламента. С по-модерно управление и с истински усилия за реализиране на дългосрочни
икономии, считам, че можем да приключим в много по-добра ситуация когато става дума
за административните разходи и че със сигурност ще се вслушаме в някои от предложенията,
направени от г-н Portas.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Г-жо председател, някои от нещата, които сега разискваме
с доста яростен тон, са въпроси, които вече сме разисквали миналата година. По това време
желанието да преразгледаме определени въпроси липсваше. Бях доволен да чуя моя колега
от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент,
който каза току-що например, че съществува желание да се обмисли какво бихме могли да
направим в дългосрочен план. Това вероятно е най-разумният начин да разгледаме този
въпрос.

Това обсъждане показва също и че е лесно да се превърне административното разискване
в състезание кой да застане на върха на популисткия списък. За съжаление, изглежда има
доста хора тук, в Парламента, които се състезават за първото място. Но няма съмнение, че
се налага да преразгледаме нашите разходи и единственият разумен начин да го направим
е да възприемем дългосрочен подход. Групата на Алианса на либералите и демократите за
Европа предложи редица икономии както миналата, така и тази година. Бяхме измежду
тези, които се радваха, че сме способни да намалим увеличенията, предложени първоначално
от Бюрото. В това отношение, бих искал да благодаря на г-н Alvaro за неговата чудесна
работа.

По отношение на предложението за Дом на европейската история, трябва да кажа, че идеята
не ми симпатизира особено, но в същото време считам, че е добре да помним, че това е дълъг
процес и е започнал по време на предходния парламентарен мандат. Сега трябва да обмислим
как можем да вземем решение по този въпрос. Смятам, че би било добре въпросът да бъде
подложен на гласуване, за да позволим на онези, които наистина не искат музей, да получат
реална възможност да кажат „не“. Вероятно аз ще бъда измежду тях.

Но не считам, че бихме постигнали нещо чрез състезаване кой ще се качи на върха на
популисткия списък в това отношение. По-добре да помислим внимателно къде можем да
направим съкращения.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) В настоящия икономически климат считам за подразбиращо
се, че Европейският парламент трябва да приложи бюджет на ограничения. Докладчикът
е напълно прав да избере ограниченията, но, за съжаление, не стига достатъчно далеч в това.
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Настоящите предложения за нас са да имаме бюджет, който е с 2,3 % по-висок, отколкото
в момента. Това не съответства на мнението на Комисията, която предлага 1 % увеличение
и със сигурност не отговаря на желанието на Съвета, който дори обмисля намаление с
няколко процента. Всъщност с последното от изброените предложения трябва да се съгласим.
Налага се да реализираме повече икономии и е възможно да го направим. Вероятно по-рано
е било взето решение да се изгради Дом на европейската история, но все още е възможно
това решение да се отмени. Нека в такъв случай направим това – като въпрос на приоритет.
Нека спрем този проект – Дома на европейската история, който ще изхарчи милиони.

Сега да се върнем на нас – членовете на този Парламент. Все още получаваме много хиляди
евро чрез надбавките за общи разходи всеки месец, без да има някакви изисквания за
отчетност по отношение на въпросната сума. Ако сега се опитаме да проследим и проучим
това, ще можем да спестим сериозна сума и в тази област. Нека тогава съсредоточим нашите
усилия върху тази идея – нека реализираме по-големи икономии!

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-жо председател, имаше доста разисквания във връзка
с доклада за заплатите и надбавките на членовете на ЕП. Бих искал да подчертая, че, за
разлика от мнозинството от членовете на ЕП, ние се противопоставихме и гласувахме против
сегашния финансов устав за членовете на Европейския парламент, защото, освен всичко
друго, той включва на практика дублиране на приходите на членовете на ЕП за някои страни.
Обаче основно – защото той се раздели с един принцип, който е изключително важен според
нас – наличието на връзка между равнището на средната заплата на гражданите на една
страна и равнището на заплатите на техните парламентарни представители. Късането на
тази връзка е друг симптом за деградация на демокрацията, за появата на разлика между
парламентарните представители и тези, които те представляват, за етическия упадък и за
система, която прилага антисоциални политики спрямо населението чрез общи съкращения,
докато в същото време защитава онези, които ги прилагат от техните последствия. Не е ли
време да преразгледаме този финансов устав?

Бих искал да завърша, г-жо председател, с думите, че е също така важно да бъдем наясно,
че проектните поправки на този доклад, насърчавайки икономии в Парламента следва да
не се опитват да създават изключения, които са по-изгодни за финансиране на европейски
партии и европейски политически фондации.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, докладът по
бюджетната прогноза за Европейския парламент за финансовата 2012 година правилно
подчертава абсолютната необходимост от ограничаване на разходите. Компромисът за
увеличаване на разходите с 2,3 % изглежда приемлив, тъй като тази цифра е наистина
по-ниска от прогнозната инфлация и би представлявала теоретична икономия.

Но ние все още сме далеч от изпълняването на исканията, отправени от члена на Комисията
за финансово планиране и бюджет, който се надяваше, че институциите биха сдържали
своите потребности до единично процентно покачване, което някои институции като Съвета,
успяха да постигнат. Ще оставя за момент настрана въпросите, свързани с това увеличение,
които вероятно са оправдани от по-големите отговорности след Договора от Лисабон, вместо
това ще кажа няколко думи за Дома на европейската история.

Във връзка с Дома на европейската история безумни цифри се обсъждат в комисията по
бюджети – както за неговото създаване, така и за неговото управление. Изглежда наистина
абсурдно, че обмисляме дори инвестирането на десетки милиони евро в проект с
изключително съмнителна полза във време като нашето, напълно извън контекста и в изцяло
грешен момент във времето.
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Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, следва да
откроим факта, че в светлината на продължаващата структурна криза в нашите
държави-членки Европейският парламент предприема внимателен подход към бюджетните
планове за 2012 г. Задачите, пред които институциите се изправят, непрекъснато се
увеличават поради разширяването на ЕС, Договора от Лисабон и нови дейности, съответно
и разходите нарастват. Въпреки това ефективността на разходите остава златното правило.

Затова единствено логично за Парламента е да следва стратегия на консолидация в областта
на персонала, намалявайки разходите за ежедневното управление на Парламента, мисиите
и командировките. Особено подкрепям предложението на генералния секретар, че
политиката по околната среда на Парламента следва да продължи. Бих подчертал, че в този
проектобюджет Европейският парламент разпознава важността на постоянното,
последователно предоставяне на информация на европейските граждани.

Идеята за Дома на европейската история се подкрепя в много среди. По тази причина трябва
да приветстваме, че бюджетният орган сега е информиран за проекта. Бих напомнил също,
че разходите трябва да бъдат значително намалени и по всички въпроси се изисква пълна
прозрачност.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Г-жо председател, считам че бюджетът ни изправя пред
предизвикателства всяка година, изисквайки от нас да бъдем, от една страна, пестеливи с
ресурсите, докато, от друга – да използваме ефикасно тези ресурси. Считам, че в този
Парламент можем наистина да постигнем много, когато говорим за ефикасност. Би било
много положителна стъпка, ако изградим наша собствена позиция, към която членовете на
ЕП и персоналът могат да изпращат своите предложения за подобряване, по този начин
насърчавайки ефикасност в Парламента.

От друга страна, от Договора от Лисабон насам имаме служители със специфични
правомощия, които имат достатъчно ресурси в своите държави-членки, техен собствен
персонал от специалисти, офиси и финансови ресурси, които биха могли да използват, за
да обяснят европейската политика по-ясно на нашите граждани. От наша страна, ние в
Европейския парламент сме отговорни за запознаването на обществото с ежедневните
решения, взети в интерес на хората от Европа.

Парламентът трябва също така да получи достатъчно ресурси за своите нови компетентности
в областите на енергията, световната търговия и чуждестранната политика, както и в
областите на конкуренцията, околната среда и социалните дейности, които засягат всички
нас.

Подкрепям също и фискалната консолидация, тъй като това би ни позволило по естествен
начин да реализираме необходимите икономии. Всеки, който счита, че икономична класа
е достатъчна, за да отговори на неговите потребности при краткосрочни полети, следва да
лети в икономична класа. Няма съмнение за това. Или например ако някой не използва
докрай своите отпускани суми за секретариат, това също е чудесно. Зависи от всеки от нас
да реши колко работа имаме и до каква степен искаме да общуваме с жителите на Европа.
Това следва да остане нещо, което членовете на ЕП следва да решат за себе си, тъй като,
разбира се, изключително важно е, че трябва да можем ефикасно да обясним нашите
привилегии.
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Jens Geier (S&D).   – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, когато слушам
разискването за Дома на европейската история, ми се струва че има само два вида членове
на този Парламент – бюджетни специалисти, които участват в това разискване и които са
много критични към този проект, и всички други, които изглежда смятат идеята за просто
чудесна. Най-лошото тук е, че по въпроса за Дома на европейската история има толкова
много „готвачи“, че хората наистина загубиха смисъла на цялото упражнение. Например
„Дейли телеграф“ докладва днес, че се е сдобил с документи, които показват, че стойността
на този проект е нараснала до астрономическата цифра от137 милиона британски лири.
Мога единствено да поканя „Дейли телеграф“ да препрати тези документи на комисията по
бюджети и да ни позволи да се научим от него на част от прозрачността, която пресата
изисква от членовете на този Парламент. Бих приветствал възможността да проучим
доказателствата.

Има ли този проект смисъл? Всъщност има смисъл да се насърчи познанието за това какво
Европейският съюз и европейската интеграция са означавали за живота на хората. Следва
ли Парламентът да управлява музей? Не, със сигурност не. Ето защо Групата на прогресивния
алианс на социалисти и демократи в Европейския парламент последва два ръководни
принципа по този проект. Първият е – изискваме проектът да има бизнес план. Вторият е
– искаме яснота във връзка с допълнителните разходи, които са свързани с начина на
финансиране на проекта занапред. Можем да добавим и трети принцип – следва да избягваме
всякакви дублирания или припокривания между Центъра за информация и Дома на
европейската история.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Г-жо председател, аз също бих искала да отбележа нещо
във връзка с Дома на европейската история. Със сигурност Парламентът не възнамерява да
управлява музей, но считам, че е добра идея за нас да имаме по-добри помещения за
посетителите на Парламента в Брюксел и считам, че Домът на европейската история е важен
елемент в този смисъл.

Бих искала също така да кажа, че мнозинството от моята група подкрепя Дома на
европейската история. Но ние сме съгласни с възгледите, изложени от групата на
прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, че следва
да покажем повече откритост и прозрачност по отношение на финансовите аспекти, свързани
с този Дом и с неговото управление в бъдеще. Това е много важно, но все пак считам, че
идеята е добра и определено я подкрепям. Като имаме предвид това, трябва да знаем какви
финансови задължения поемаме в дългосрочен план.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Г-н председател, в това специфично време бюджетите със
сигурност са спорни и особено тук – в Европейския парламент. В същото време трябва да
кажем, че всеки има възможност да изрази своите възгледи тук и е добре да изслушаме
всички изразени възгледи. Това е една от големите сили на Европейския парламент – всеки
може да излезе, да изрази мнение, да направи коментар и да бъде изслушан.

По отношение на самия бюджет, очевидно сме в трудна икономическа ситуация и всякакво
увеличение вероятно ще бъде погрешно разбрано, което вероятно е разбираемо до известна
степен. Но основното тук е, че има 2,3 % увеличение, когато инфлацията се очаква да бъде
2,8 %.
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Другият коментар, който трябва да бъде направен, е, че Европейският съюз трябва да се
справи в цялостния контекст на 27 държави, при което някои от тези държави, особено
моята собствена страна, в момента страдат много тежко. Току-що идваме от среща, за щастие,
с члена на Комисията Рен, който беше много любезен с нас. Очевидно в тази ситуация хората
не могат да разберат никакво възможно увеличение, било то и по-ниско от инфлацията.
Дори да приемем това, считам, че трябва да вземем цялостни решения, трябва да се
ангажираме с различни дейности, които трябва да извършим, смятаме да видим растеж от
гледна точка на допълнителните членове на Европейския парламент като резултат от
Договора от Лисабон и да се надяваме – когато се присъедини и Хърватия.

Един коментар, който бих искал да направя, преди да завърша, е, че всичко това ме подсеща
за мнението, което председателят Барозу изказва доста често – налага се да извършим
цялостно и честно обсъждане относно собствените ресурси и вероятно – специално за
проектните средства, тъй като, колкото повече средства Европейският съюз може да набави
независимо, толкова по-малко спорни бюджети ще има и толкова по-малко ще искаме от
държавите-членки. Накрая, считам, че следва да се движим в посоката, очертана от
председателя Барозу.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Г-жо председател, в Парламента аз представлявам
най-проевропейската партия в моята държава-членка – Нидерландия. Точно защото вярвам
в Европа изключително силно, аз съм доста критичен към нея и към бюджета на нашата
собствена институция – Европейския парламент.

Затова считам, че в тези трудни финансови времена трябва да съставяме бюджет много
пестеливо. Следователно не подкрепям това бюджетно увеличение. Повече от всичко бях
изненадан от първоначалния бюджет, който генералният секретар състави, който предложи
увеличение от над 5 %, но още повече ме изненада факта, че той не е тук днес. Бих искал да
беше тук, за да му напомня за чл. 6 от резолюцията, в който ние призоваваме службите да
проучат бюджета щателно, за да определят потенциални икономии. Искам да го помоля
да направи това преди 1 юли тази година, така че да можем да представим реални икономии.

Накрая, г-жо председател, бих искал да призова моите колеги проевропейски депутати да
не предоставят на тези, които искат да разрушат Европа, никакви средства за борба, които
те биха могли да използват. Народът, за който те винаги говорят, ще живее най-добре в
благоденстваща и силна Европа.

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Г-жо председател, бих искал да поздравя
докладчика г-н Fernandes и бих искал да благодаря на г-н Gerbrandy за това, което той
току-що каза, което аз считам за изключително своевременно.

Това е бюджет с повече ограничения, в съответствие с това, което Комисията и Съветът
изискваха. Той е задържан до лимит от 20 %, по този начин съблюдаваме „джентълменското
споразумение“, макар и такова да не съществува. Всички ние говорим за икономии, някои
от нас – с предубеждение, но всички ние имаме споделени приоритети – например, ние –
Членовете на ЕП искаме да бъде подобрена законодателната рамка, призовани сме да
отговорим на новите приоритети на Договора от Лисабон, призовани сме да работим
по-професионално за съвместното вземане на решения; призовани сме за повече зали за
срещи, за по-добра вътрешна сигурност, за по-големи усилия в политиката по комуникация,
по-добри ИТ мрежи и т.н. Трябва ли или не да плащаме за всичко това?
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Трябва да спазим всички споразумения, сключени във връзка със сградите. Беше казано, че
бихме могли да спрем да ги финансираме, но ние знаем, че не се работи по този начин. Ако
ние сме отговорни, ще трябва да приемем това, нали?

Младежта никога не е била спорна област – младежта е необходимост. Например в моята
държава има 50 % младежка безработица. Тези проблеми няма да бъдат разрешени от сумата
от 100 млн. евро за политиката за младежта, но това отговаря на приоритетите на
Парламента. Знам, че прехвърлянето на тези средства от функция 5 към функция 1 е спорно,
и то дори би било и е било оспорвано, тъй като противоречи на бюджетната процедура, но
ние сме жива институция и трябва да се приспособяваме към потребностите на сегашния
момент.

Не считам, че има нещо по-спешно от решаването на проблема с младежката безработица.
Сигурен съм, че това е приоритет за всички нас.

Накрая, ще гласувам в подкрепа на общия Дом на европейската история.

Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Г-жо председател, преди всичко бих искала да поздравя
докладчика, г-н Fernandes, за неговата чудесна работа. Това увеличение от 2,3 % със
сигурност е много по-лесно за приемане и оправдаване от първоначaлното от 5,2 %, което
беше предложено от Бюрото. Парламентът трябва да бъде много самокритичен в тази
бюджетна процедура. В доклада случаят е такъв, но тази работа следва да бъде продължена
много интензивно.

Считам, че е важно да потърсим възможност за икономии и в малките неща и в различни
области. Със сигурност реализирането на икономии от почистване и ремонти например е
едно решение, но вероятно имаме нужда и от по-амбициозни програми, отколкото да пестим
от сапун. Тази година Парламентът гласува за промяна на двойна сесия на Парламента през
есента, за да компенсира за дългото заседание в Страсбург. Приключването на тази месечна
пленарна сесия на Парламента ще доведе до значителни икономии, които също ще се отразят
на бюджета на Парламента.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Г-жо председател, когато разглеждаме бюджета
на Парламента, е очевидно, че транспортът отчита значителна част от разходите и така ще
остане и за в бъдеще, тъй като ние пътуваме от 27 държави-членки за заседанията в Брюксел
и Страсбург. Изчислих, че общите разходи за пътуване на членовете на ЕП и служителите
превишават 100 млн. евро годишно. Считам, че бихме могли да потърсим възможности за
повече икономии в тази област. Ние пътуваме много често. Не мога да разбера защо плащаме
по същия начин за самолетни билети като хората, които пътуват само понякога със самолет.
Затова бих призовал лидерите на Парламента да се ангажират в разговори с въздушните
превозвачи. Считам, че има възможност да получим значителни намаления. Това е нормална
практика във всяка държава, правителствата и министерствата имат право да ползват
намаления от 20-30 %. Благодаря ви много.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Г-жо председател, докладът относно бюджетната прогноза
за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 година засяга в
точки 17 и 18 продължаващата работа по Дом на европейската история и предлага създаване
на бюджетни резерви за покриване на допълнителните разходи, свързани с изпълнението
на този проект, включени в Глава 10.1 – Резерв за непредвидени разходи. Не знам дали
продължението на Дом на европейската история може да се счита за непредвиден разход,
но слушах внимателно Marta Andreasen, която отбеляза при одобряването на програмата,
че разходите, посочени в доклада за Дома на европейската история, са значително подценени.
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Не знам каква е мотивацията на хората, които упорито настояват за изграждането на Дом
на европейската история в период на продължителни финансови и икономически проблеми
в ЕС. Знам обаче, че широката европейска общественост счита това за възмутително пилеене
на парите на данъкоплатците. Госпожи и господа, в тази връзка бих искал да ви помоля
напълно сериозно да преосмислите дали да продължаваме финансирането на този спорен
проект, който възлиза на порядъчната сума от 60 млн. евро.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Г-жо председател, бих искала да се съсредоточа
върху един важен аспект на доклада. Това е амбицията да следим стриктно ефикасността и
пестеливостта на европейските институции. Във време на икономическа криза когато много
граждани на ЕС загубиха своите работни места, управляването на институции, финансирани
от техните данъци, е много деликатна тема и трябва да бъде сигурно, че това е напълно
оправдано. Следователно е важно за бюджета да се придържа към задължението за стриктно
управление.

Необходимо е да се концентрираме върху няколко елемента, за да избегнем ненужното
прахосване на публични средства. Важно е да създадем и прилагаме стратегия за електронна
администрация. Използването на видеоконферентна връзка следва да бъде насърчавано за
срещи, както и употребата на нови технологии, благоприятни за околната среда. За да
спестим природни ресурси, в частност – хартия, трябва да се внедрят безжичните мрежи в
употреба на всички работни места. Но спестяването на ресурси не трябва, от друга страна,
да води до загуба от качеството на работа, която ние вършим в европейските институции.
Считам за важно, например, че на срещите на комисиите не липсват преводачи и бих искала
да се възползвам от възможността да благодаря на всички преводачи – както мъже, така и
жени, за работата, която те вършат.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, бих искал първо да
поздравя г-н Fernandes за неговата чудесна работа и за атмосферата на ползотворно
сътрудничество между Бюрото и комисията по бюджети, което ни даде възможност да се
споразумеем относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския
парламент за финансовата 2012 година.

Както стана ясно по време на разискването, като започнахме от предложение, основано на
предложен процент на увеличение от 5,2 % в сравнение с 2011 г., стигнахме до цялостно
равнище за предварителната проектна прогноза, което представлява равнище на увеличение
от 2,3 %.

Освен това считам, че прогнозата за прехвърляне на 100 млн. евро по проекти за младежта
е важна, тъй като Парламентът определи тази политика като един от приоритетите за 2011 г.
и тези средства ще бъдат полезни при финансирането на мобилността, образованието и
проектите за заетост на младите хора в Европа.

Накрая, надявам се, че в бюджетната процедура от 2012 г. ще бъде възможно, с помощта
на усилията на всички институции, да се оптимизира управлението на ресурсите.

Vladimír Maňka (S&D)  . – (SK) Г-жо председател, бих искал да благодаря на докладчика
за този наистина много добър доклад. Както той, така и всички други, които говориха днес,
посочиха недостатъците, като в същото време откриваха истински потенциални решения.
Единственото правилно решение за нас обаче е по-скоро да проучим целия въпрос по
истински обективен начин, отколкото всеки от нас да търси индивидуално неща, които
може или не може да открие. Единственият обективен преглед може да се постигне чрез
рентгенова снимка на Парламента отвън. Това със сигурност веднъж беше направено от
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Сметната палата и видяхме икономии от административни разходи, които последваха
веднага след външния одит.

Това означава, радвам се да го кажа, че членовете на ЕП от нашата комисия също подкрепиха
моето изменено предложение за Парламента да разгледа някои от своите области обективно
от гледната точка на външен наблюдател, така че да можем да открием всичко, за което
говорим, а вероятно дори и повече. Следващата стъпка, както спомена Göran Färm, е да
следим тези разходи в бъдещето. Това е единственото решение.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Г-жо председател, като имаме предвид настоящата
трудна финансова, икономическа и социална ситуация, пред която е изправен Европейския
съюз, бюджетните ресурси на Парламента следва да бъдат управлявани строго и ефективно.
Предлага се цялостният бюджет на Европейския парламент да се увеличи с 2,3 %, което е
под настоящия процент на инфлация. Това наистина е положително, но в бъдеще
Парламентът трябва да реализира по-големи икономии и да затегне процедурите по
управление и контрол. Съгласен съм с предложението на докладчика за дългосрочен преглед
на бюджета на Европейския парламент, за да се намалят разходите. Службите на Парламента
трябва да увеличат своите усилия за модернизиране и рационализиране на администрацията,
като намалят своята зависимост от външни услуги и като прилагат стриктно управление на
човешките ресурси. Считам, че тези мерки биха дали възможност средствата на Европейския
съюз да бъдат използвани по-ефикасно, по този начин спестявайки парите на данъкоплатците
и намалявайки настоящото равнище на разходи на Парламента.

José Manuel Fernandes,    докладчик. – (PT) Г-жо председател, първо, важно е да спомена
една цифра – административните разходи на всички европейски институции са
приблизително 6 %. Няма бюджет на която и да било институция, в която и да било
държава-членка, който да заема такава малка част от цялостния бюджет на Европейския
съюз.

Парламентът има нови пълномощия. Има 27 държави-членки, Договорът от Лисабон ще
доведе още 18 членове на Парламента когато влезе в сила, определено е разширение, което
включва Хърватия и е ясно, че всичко това ще доведе до разходи. Но истината е, че имаше
истинско намаление на този бюджет доста под инфлацията.

Още няколко думи по въпроса за младежта. Наясно сме, че инициативата дойде от Комисията
и Съветът трябва да я приеме единодушно, но ние също знаем, че беше важно да изпратим
сигнал и разпределението, което имаме предвид е функция 5 от всички административни
разходи, по която трябва да има около 380 млн. евро, а ние предлагаме 100 млн. евро.

По въпроса за заплатите на членовете на ЕП, не е в отговорността на Парламента да
преразглежда заплатите. Отговорността за това е на Съвета след предложение от Комисията,
която определя заплатите. Настоящото предложение на Комисията за преразглеждане на
заплатите е 0,9 %. Заплатите са също така включени в документ, наречен „Устав на членовете
на Европейския парламент“ и са индексирани към заплатата на съдия от Европейския съд.

Парламентът сам по себе си не може да променя Устава на членовете на Европейския
парламент. Изискват се одобрението на Комисията и Съвета. Някои депутати наистина
трябва да прочетат правилниците, както Договора от Лисабон особено чл. 223.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Г-жо председател, г-н Fernandes, по отношение на
заплатите за мен изглежда ясно, че Парламентът е напълно способен да предприеме
инициативата да предложи преглед на Устава на членовете на Европейския парламент.
Регламентът беше приет от Парламента и може да бъде променен от Парламента, дори ако
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се налага да се предприемат институционални стъпки. Всъщност само заплатите са
индексирани от правителствата до увеличенията, решени от Европейския съвет. Само
заплатите – нито един друг основен разход, които са в обхвата на контрол на Парламента
и на никой друг.

José Manuel Fernandes,    докладчик. – (PT) Както самият г-н Portas казва, не е в обхвата
на отговорност на Парламента да актуализира заплатите. Затова няма смисъл да говорим за
замразяване на заплати в бюджет от този вид. Би имало смисъл обаче например да внесем
предложение за изменение на Устава на членовете на Европейския парламент. Регламент (EО)
№ 31 би могъл да бъде изменен, по-конкретно чл. 64. Това, което със сигурност няма смисъл
е да се опитваме да дадем възможност на членовете на Парламента да определят увеличения
за себе си, при положение че това не може да бъде направено съгласно закона, тъй като би
означавало, че искаме да измамим онези, които ни слушат, и че се занимаваме с демагогия.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването на доклада от г-н José Manuel Fernandes (A7-0087/2011) ще се проведе утре
от 12,00 ч.

12. Защита на финансовите интереси на Европейските общности – Борба с измамите
(разискване)

Председател.   – Следващата точка е докладът (Α7-0050/2011) на г-н Cătălin Sorin Ivan,
от името на комисията по бюджетен контрол, относно защитата на финансовите интереси
на Европейския съюз – Борба с измамите – годишен доклад за 2009 г. [COM(2010)0382
- 2010/2247(INI)].

Cătălin Sorin Ivan,    докладчик. – (RO) Г-жо председател, докладът относно защитата на
финансовите интереси на Европейския съюз се основава на доклада, изготвен от Комисията
в съответствие с член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Този член
е пределно ясен по отношение на борбата с измамите, докато докладът на Комисията не
посочва много ясно какъв процент от нередностите се дължат на измами и какъв процент
са просто грешки.

Изключително важно е много ясно да определим какво означава измама, защото употребата
на този термин означава акт на умишлено нарушение. Става въпрос за корупция в основния
смисъл на думата, докато грешките са неумишлени. Макар да можем да приемем допускането
на грешки, в никакъв случай не можем да допускаме извършването на измама. Трябва да
има нулева търпимост, когато става въпрос за европейски средства и бюджета на Европейския
съюз.

Друг важен проблем е свързан със събирането на данни и информация. Трябва да проведем
много сериозно обсъждане за начина, по който държавите-членки предават на Европейския
съюз, или по-точно на Европейската комисия, информация за начина, по който се използват
средствата на Европейския съюз. Считам, че съдържанието на националните декларации
за управление ще бъде с по-високо качество, когато те са обвързани с много по-голяма
политическа отговорност на национално равнище. Отправям отново искане към Комисията
да гарантира, че тези национални декларации за управление ще бъдат подписвани от
съответния министър или министър от националното правителство.

По отношение на друг аспект, средствата в размер на 16,7 млрд. евро, предвидени в бюджета
на Европейския съюз, са собствени ресурси и представляват предимно приходи от мита.

197Разисквания на Европейския съюз -BG05-04-2011



Седемдесет процента от вноса се осъществяват чрез опростената процедура. Искам да посоча
какво се казва в Специален доклад № 1/2010 от Сметната палата на Европейския съюз, а
именно, че контролът, извършван върху тези опростени процедури, е изключително
ограничен, а броят на грешките, установени от Сметната палата, е тревожен. От
първостепенно значение е в този случай Комисията да направи оценка на финансовите
последици от тези нередности.

Искам да поздравя Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за операцията Диабло II,
която имаше за цел не само да защити финансовите интереси на Европейския съюз, но в
същото време да се бори с фалшифицираните стоки. Освен негативните последици, които
тези фалшифицирани стоки имат върху фискалната рамка и бюджета на Европейския съюз,
съществува и рискът за безопасността на европейските граждани и неблагоприятните
последици за икономиката на Европейския съюз.

Ще правя препратки и по-нататък относно размера на сумите и ще посоча, от една страна,
използването на европейски средства и, от друга страна, възстановяването на средства,
разпределени без обосновка. Що се отнася до използването на европейски средства, трябва
да посочим интегрираната система за управление и контрол, която е отлична система, но
прилагането й води до мащабни проблеми, защото тя се основава на неточни бази данни,
а също така тя бива възпрепятствана поради идентифицирането на парцелите, които ще се
използват.

В допълнение, що се отнася до възстановяването на европейски средства, единственото,
което мога да кажа, е, че считам за тревожен факта, че 42 % от средствата, предназначени
за селското стопанство, се възстановяват, а от кохезионните средства – едва 50 %. Това са
изключително тревожни цифри и трябва да следим много внимателно възстановяването на
средства.

Алгирдас Шемета,    член на Комисията.  −  (EN) Г-жо председател, искам да благодаря
на докладчика, г-н Ivan, за конструктивния му доклад. Ще съсредоточа бележките си върху
шест изключително важни елемента на доклада.

Първо, въпросът за информацията, предоставена в доклада, относно защитата на финансовите
интереси. Докладът за 2009 г. вече съдържа нова подробна информация относно равнищата
на измами и нередности и посочва процента на случаите на съмнения за измама за всяка
държава-членка за програмите за сближаване за периода 2000-2006 г. Винаги могат да
бъдат направени подобрения и ще взема под внимание предложенията ви.

Второ, по отношение на Конвенцията относно защитата на финансовите интереси, подготвям
съобщение за следващия май заедно със заместник-председателя Рединг. То ще представи
стратегия за защитата на обществените средства на Европейския съюз срещу всички форми
на незаконосъобразно поведение, включително измама, и ще разглежда процедури,
материално наказателно право и институционалната рамка.

Трето, що се отнася до собствените ресурси, през 2010 г. Комисията започна да посещава
всички държави-членки, за да проучи опростените митнически процедури за внос. Комисията
ще докладва на Парламента веднага щом бъде събрана достатъчно информация за
извършването на истински анализ на начина, по който те се изпълняват и резултатите от
тях.

Четвърто, що се отнася до контрабандата на цигари, сключват се споразумения с четири
производителя на тютюневи изделия. Ще продължим да настояваме за Протокол за
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премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия съгласно Конвенцията за контрол
на тютюна на Световната здравна организация.

Що се отнася до петия въпрос, напълно съм съгласен, че нарушенията при прилагането на
правилата за обществени поръчки са важен източник на грешки и измами. Комисията
активно изпълнява финансови корекции с равнище до 100 % от разпределените средства
в зависимост от сериозността на нередностите. Предлагаме до 2012 г. да се извърши
опростяване и изясняване на директивите на Европейския съюз относно обществените
поръчки в съответствие със Зелената книга, публикувана по-рано тази година.

В заключение искам да кажа, че споделям становището, че възстановяването на неправомерно
изплатени средства е основен елемент при защитата на финансовите интереси на Европейския
съюз. По отношение на многогодишните програми за сближаване, Комисията често
постановява преустановяване и временно спиране на плащания, като избягва извършването
на плащания към държави-членки, в които е установено, че системите за управление и
контрол са неефективни. През 2010 г. средства в размер над 2,4 млрд. евро от фонда за
регионално развитие и от социалния фонд са били превантивно преустановени. Комисията
ще продължи да настоява пред държавите-членки да извършват по-ефективно управление
на възстановяването от крайните бенефициери.

Положението се подобрява. В сектора на селското стопанство например процентът на
възстановяване в края на 2010 г. се повиши до 53 % за нови случаи от 2007 г., в сравнение
с 10 % за случаи от преди 2006 г. Позволете ми все пак да подчертая, че за многогодишни
програми цялостната картина става ясна едва когато програмите приключат, след като
държавите-членки са отстранили задоволително всички нередности.

И за да завърша, Комисията ще се стреми да извършва активен последващ контрол на
действията, предложени от Парламента. Благодаря ви за вниманието.

Monica Luisa Macovei,    от името на групата PPE.  –  (EN) Г-жо председател, считам,
че трябва да говорим за онова, което трябва да коригираме, и затова ще посоча въпросите
от решаващо значение. Първият е фактът, че докладът на Комисията не предоставя достатъчно
информация относно равнището на нередности и измами в отделните държави-членки.
Следователно нямаме възможност да придобием ясна представа за проблема на равнище
на държава-членка. Освен това Комисията засяга най-общо нередностите, но не разглежда
подробно измамите. Очакваме това да се промени в доклада за следващата година.

Вторият въпрос е свързан с обществените поръчки, които, както всички знаем, са област с
най-висок риск от измами и корупция. Онова, за което призоваваме в доклада, е Комисията
да съсредоточи вниманието си върху регулирането на обществените поръчки: да приложи
еднакви системи за възлагане на обществени поръчки; да определи и да прилага ясни условия
за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки; да прилага критерии за вземане
на решения по възлагане на обществени поръчки и да направи тези решения прозрачни; а
също така да преразгледа решенията по възлагане на обществени поръчки и да гарантира
прозрачност и отчетност в публичните финанси. Очакваме Комисията и Съветът да завършат
приемането на реформата в областта на обществените поръчки и да се консултират с нас по
този въпрос.

Третият въпрос е свързан с прозрачността на финансирането на бенефициери. На уебсайта
на Комисията има страница, в която са посочени някои от бенефициерите на средства на
Европейския съюз в държавите-членки. Трябва обаче значително да подобрим това.
Необходима ни е прозрачност чрез единна информационна система. Трябва да има един
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уебсайт, който да публикува всички бенефициери на средства на Европейския съюз въз
основа на стандартни категории информация, която ще се предоставя от всички
държави-членки, на поне един от работните езици на Съюза. В противен случай ще се
окажем изгубени в масив от различна информация, който не дава никаква цялостна представа
и не може да осигури прозрачност.

Както каза и г-н членът на Комисията, винаги има какво да се подобри и се надявам, че ще
видя подобрение в посочените от мен области.

Jens Geier,    от името на групата S&D. – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, г-н
Шемета, знаем, че 80 % от бюджета на Европейския съюз се администрират съгласно
договореност за съвместно управление, което означава, че средствата се управляват и
разходват в държавите-членки, а именно там са налице грешки, нередности и измами.

Годишният доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз прилича
на списък с прегрешенията на държавите-членки и тъкмо за това искам да благодаря на г-н
Cătălin Sorin и на докладчиците в сянка от другите групи за усърдната им работа. Открих,
че докладът на Комисията относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз
съдържа едно забележително изречение – на страница 11 в немския превод. Там се казва:
„Много високите проценти на нередности в програмите по цел 2 в Обединеното кралство
и Нидерландия, които основно се възползват от този вид програми, може да са се отразили
на общия процент.“

Обединеното кралство и Нидерландия са две от държавите, които предложиха намаляване
на европейския бюджет. От позицията, в която се намирам, мога само да ги призова да
гарантират, че парите на европейските данъкоплатци се изразходват правилно и да се борят
с равнището на нередности в собствените си държави. Ще ми бъде много интересно да чуя
дали имате нещо да добавите във връзка с това, г-н член на Комисията.

Bart Staes,    от името на групата Verts/ALE. – (NL) Докладването на измами и нередности
е изключително важно за съзаконодателя, тъй като ни дава представа за това как се
изразходват средствата. Дава ни представа за евентуалните нередности. Дава ни представа
за онова, което може да бъде подобрено. В това отношение, докладът действително е
изключително важен.

Считам, че след разискването, проведено в комисията за борба с измамите към Парламента,
можем да подкрепим следните изводи.

Първо, докладите трябва да бъдат по-точни. Трябва да дават реална представа за
действителния мащаб на нередностите и измамите.

Второ, държавите-членки трябва да подобрят докладването си. Към момента то не е на
оптимално равнище, като използвам термина съвсем умишлено. Следователно трябва да
упражним натиск върху държавите-членки да подобрят този аспект, ако е необходимо дори
и чрез прилагането на санкции.

Трето, ресурсите, които са изразходвани неправомерно, трябва действително да бъдат
възстановени, като Комисията трябва да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира,
че това се случва. Следва също така да обсъдим този въпрос, когато разискваме
освобождаването от отговорност следващия месец в Страсбург. Италия е проблемна в това
отношение.
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Четвърто, трябва да извършваме по-добър мониторинг на задължителното уведомяване за
нередности от страна на държавите-членки. В това отношение, липсата на доклади от
Испания и Франция е доста озадачаваща.

Аз съм постоянният докладчик за собствени ресурси и като такъв искам да благодаря на
Комисията и да я поздравя, най-вече Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и
звеното й за борба с контрабандата на цигари и измамите с тютюневи изделия, чиито
резултати са възхитителни и впечатляващи. Операция Диаболо II – според информацията
– е била короната на съвместна работа, а споразуменията, постигнати с „Бритиш американ
тобако“ (British American Tobacco) и „Импириал тобако“ (Imperial Tobacco) са не по-малко
изключителни. Това ще ни донесе средства в размер на 500 млн. евро.

Има обаче едно нещо – важно е тези средства не просто да изчезнат в държавните хазни на
държавите-членки. Тези средства трябва действително да бъдат използвани – от Комисията,
да, но най-вече от държавите-членки – за укрепване на мерките за борба с измамите в
държавите-членки. Това наистина е един много важен въпрос. Средствата, получени в
резултат на това споразумение, трябва да бъдат използвани за борбата с измамите.

Andrea Češková,    от името на групата ECR. – (CS) Г-жо председател, приветствам този
доклад, който се стреми към по-голяма прозрачност в борбата срещу корупцията и който
заслужава подкрепа. През есента на миналата година на представянето от Европейската
сметна палата вече бяхме започнали да разискваме отговорността на държавите-членки за
мониторинга на цялостното изразходване на средства на Европейския съюз.

Считам, че е правилно и редно всяка държава-членка да защитава финансовите интереси
на Европейския съюз, като гарантира надеждни контролни механизми на национално
равнище с цел разкриване на нередности и измами. В това отношение, налице е също така
необходимост държавите-членки и Комисията да си сътрудничат за предоставянето на
цялостна и надеждна информация. Задължителното деклариране на доклад на национално
равнище трябва да бъде надлежно проверено от националния наблюдаващ орган.
Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности определено е
подходящият спомагателен инструмент.

Чешката република – която е спомената в доклада – все още не е ратифицирала конвенцията,
защото тя изисква въвеждането на наказателна отговорност за юридическите лица. Правото
на Чешката република традиционно се основава на наказателната отговорност само за
физически лица. Все пак в момента този въпрос е предмет на обсъждане в парламента на
Чешката република.

Marta Andreasen,    от името на групата EFD.  –  (EN) Г-жо председател, Европейският
съюз има навика да нарича грешки случаите, в които често става въпрос за измама и
корупция. Което е по-лошо, Комисията е решила да премине от нулева толерантност към
допустим риск. И което е по-неприемливо, неотдавнашните разкрития за членове на
Парламента, които са се съгласили да изменят или изготвят законодателство в замяна на
пари, допълнително подкопават авторитета на Парламента, по-специално в усилията му да
се бори срещу измамите и корупцията.

Едва двама от четиримата членове, чиито имена бяха разкрити, всъщност подадоха оставките
си. Ще преразгледа ли Парламентът законодателството, върху което са работили тези
четирима членове на Парламента? Един член на Парламента дори си позволи да постави
под въпрос правомощията на OLAF да разследва тези случаи, като заяви – за огромно
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учудване – че в някои държави такива действия не биха се сметнали за незаконни и дори
няма да се разследват.

Настоящият доклад следва да даде повод на британското правителство да задържи всички
плащания към Европейския съюз, докато по отношение на измамите – да ги назовем с
истинското им име – не бъдат предприети правилните мерки от страна на Парламента.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-жо председател, госпожи и господа, във времето, с което
разполагам, искам да обърна по-специално внимание на политическите измами и
политическата корупция. Изразявам дълбокото си съжаление, че се занимаваме с този
доклад едва когато трима членове на Европейския парламент са били вкарани в клопка и
са заподозрени в корупция въз основа на солидни доказателства. Безспорно е, че заловените
членове на Парламента са само върхът на айсберга в Европейския парламент. С други думи,
според някои изчисления около 50 % от търговете и обществените поръчки в Европейския
съюз, които бяха споменавани често тук, са обект на присвояване на средства, на измама и
на корупция, като средствата се озовават в джобовете на определени политици. Е, това е
недопустимо.

Освен това, самият финансов аспект на този въпрос идва на второ място, защото обществото
се отдръпва от политиката. Ако хората се отдръпнат от политиката, ще се възцари
примирение, което няма да може да се противопостави на закриването на училища,
повишаването на цените на храните и загубата на работни места. Поради тази причина
Европейският парламент трябва да даде пример и трябва да се откажем от привилегията си
да имаме имунитет от съдебно производство. Освен това Движението за по-добра Унгария
(Jobbik) препоръчва присъдите да бъдат удвоени за политиците. Благодаря ви много за
вниманието.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Г-жо председател, г-н Шемета, госпожи и господа, докладът
на Комисията относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с
измамите – Годишен доклад за 2009 г. въвежда някои нови разпоредби. Първо, Комисията
се опитва да определи мащаба на нередностите и измамите. За съжаление, докладът също
така прави очевидни опити да използва статистически данни, за да омаловажи проблема с
нередностите и измамите във всеки един момент. Г-н член на Комисията, не ми беше никак
приятно да прочета такова нещо.

Докладът също така съдържа и друга важна нова информация, а именно прилагането на
система за докладване за справяне с нередности, известна като Система за управление на
нередностите (СУН). Данни сега могат да бъдат въвеждани в 800 представителства в цяла
Европа, а не само 50, както беше преди. Като следствие процентът на нередностите в сектора
на селското стопанство се повиши с 43 %, а в областта на структурните фондове с 23 %,
докато общата цифра при структурните фондове на практика се повиши със 109 %.

Системата трябва да бъде допълнително подобрена. За съжаление, Комисията продължава
да проявява твърде голямо търпение по отношение на изпълнението в държавите-членки,
което се извършва изключително бавно. Това се вижда и в доклада. Ето защо призоваваме
за пълно прилагане на СУН. Ще разполагаме с достоверни данни единствено при условие
че системата функционира правилно, давайки ни възможност да се справим с множество
нередности и измами.

Изразяваме дълбокото си разочарование от положението в Италия. Държавата заема една
от челните места по отношение на измамите. Проверени са сметки на Европейския съюз до
2004 г. и 60 % от предполагаемите случаи на измама са от Италия. Поради тази причина
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би било разумно да се помогне на тази държава чрез план за действие и набор от специални
мерки.

Искам да изкажа искрената си благодарност на OLAF и на служителите й за важната работа,
която свършиха. Имате подкрепата ни, което е причина да призовем за по-голяма подкрепа
от Комисията за Европейската служба за борба с измамите. Защо има проблеми с достъпа
до бази данни, щом Комисията твърди, че подкрепя работата на OLAF и също като нас я
смята за важна? Г-н член на Комисията, ще Ви бъдем благодарни, ако получим някои
отговори и разберем какви са подходящите законодателни коригиращи мерки, въведени от
Комисията.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Г-жо председател, искам да изразя подкрепата
си за докладчика за напълно обоснованите му критики към годишния доклад на Комисията.
Комисията се спряла съвсем формално на докладваното от държавите-членки.

Г-н член на Комисията, следва да направите по-задълбочен анализ с помощта на
специализираните органи. Просто трябва да положите повече усилия и да се опитате да
приложите най-съвременните методологии за измерване на мащаба на нередностите и
измамите. Ако продължим да използваме методологията, представена в годишния доклад
на Комисията за 2009 г., ще имаме единствено прогнозни данни за много от подозрителните
пера. Например някои големи държави, които получават високо равнище на финансиране,
докладват за много ниско равнище на нередности и измами. Наистина ли положението в
тези държави е толкова добро или просто националната методология за откриване на тези
отклонения е толерантна в известно отношение?

Напълно съм съгласна с докладчика, че Комисията полага непропорционално големи усилия,
за да убеди всички ни в Парламента, че е необходимо въвеждането на допустим риск от
грешка, а не се опитва вместо това да убеди държавите-членки в необходимостта от
задължителни национални декларации за управление.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Г-жо председател, съгласен съм с докладчика, че
следва да правим разграничение между тежки измами и неволни грешки, защото обратното
би означавало, че неволните грешки отклоняват вниманието от най-сериозните въпроси.
Съгласен съм също така с отправените критики към доклада на Комисията, който е твърде
неясен и съдържа много оскъдна информация относно конкретни примери за измама и
злоупотреби. Разискването ни по този въпрос би било много по-целенасочено, ако
разполагахме с по-конкретна информация.

Борим се с корупцията. Следва да започнем, като сами се борим с корупцията и когато дойде
моментът за приемане на различни правни текстове в Парламента, следва да гарантираме,
че те винаги са прозрачни, че има ясни критерии за вземане на решения и че са избегнати
конфликти на интереси, за да гарантираме максимална прозрачност при изразходването на
средства на Европейския съюз и да гарантираме систематични и редовни проверки. Това са
основните инструменти, които следва да използваме при борба с корупцията.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Г-жо председател, изразявам задоволството си от доклада.
Причината за това обаче е доста тъжна, тъй като той съдържа констатацията, че в
Европейския съюз се извършват много измами.

В него се казва, че Комисията не разглежда подробно измамите и се занимава с нередностите
в много общ план. Налице е неправомерно изразходване на големи суми от средствата на
Европейския съюз. Има несъразмерно увеличение на нередностите в Полша, Румъния и
България. Испания и Италия са отговорни за най-голям брой нередности. През последните
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години са били действително възстановени едва 10 % от основателно изискваните
възстановявания. И накрая, България извършва най-голям брой измами по отношение на
Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието (САПАРД).

Това са само няколко факта от доклада. Добре е, че тези факти са посочени, но какво на
практика прави Европейският съюз по този въпрос? Колко дълго още измамите ще продължат
да бъдат толерирани и колко дълго още гражданите ще трябва да плащат за това?

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

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Г-жо председател, слушах много внимателно изказването
Ви, г-н Hartong, но проследих и изказването на г-н Geier и в един момент той заяви, че
двама нетни вносители, Обединеното кралство и Нидерландия, имат и сериозни проблеми.
След като заклеймихте цяла група други държави-членки, какво ще направите Вие във
Вашата страна, за да гарантирате, че и Нидерландия няма да се окаже със сериозни проблеми?

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Г-жо председател, благодаря на г-н Staes за въпроса му. Ако
бяхте прочели доклада задълбочено, щяхте да забележите фактите: а именно, че Нидерландия
– не мога да говоря за Обединеното кралство, но сега се изказвам от името на Нидерландия
– е една от страните с най-нисък процент измами, като в същото време се подчертава, че по
всеки случай на измама трябва да бъдат взети сериозни мерки. Нека да заявя съвсем ясно –
напълно подкрепям това.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, възхищавам се на
работата, свършена от докладчика, г-н Ivan. Трябва да изразя съжалението си, че този доклад
разкрива определена липса на внимание от страна на Комисията при работата й с Парламента,
който дори при миналогодишната си работа посочи на Комисията някои конкретни мерки,
които трябва да бъдат предприети като реакция на тази цел, която сме си поставили, а
именно защита на финансовите интереси на Европейския съюз и на интересите на
данъкоплатците в борбата с измамите и незаконосъобразността.

Всъщност, както ясно заяви г-н Ivan, опасенията, свързани с неправомерното използване
на европейски средства, не са намалели, а процентите на нередностите и случаите на
съмнения за измама са все още твърде високи. Следователно, ако целта на контрола ни е да
гарантираме възстановяването на ресурси, сме длъжни да признаем поражението си в
светлината на цифрите, които ни се представят.

Както вече посочихме в доклада, представен миналата година, Комисията следва да поеме
отговорност за намеса в случаи, които са повод за сериозна загриженост, които бих групирала
в три категории, както посочиха колегите преди мен. На първо място, държавите-членки
трябва да поемат отговорност, по-специално работейки по механизмите за откриване и
докладване. Второ, яснотата на разпоредбите. От жизненоважно значение е да изготвим
единно и ясно определение за измама, нередност и грешка. И накрая, прозрачността, което
означава не само да се водят надеждни протоколи за откритите проблеми, от които да бъдат
изведени заключения, но и след това тези данни да бъдат публикувани на уебсайт, който
обаче в момента е в нещо като застой.

И по първия въпрос, по-специално този, свързан с възлагането на повече отговорност на
държавите-членки, бих искала също да насоча вниманието върху факта, че липсата на
хармонизация между националните системи създава съществени разлики що се отнася до
необходимото време за проверка и потвърждение на случаите на измама и нередност.
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Италия често се споменава във връзка с тази тема. Името на Италия се споменава и в
документа на г-н Ivan. Определено имаме необосновано дълги периоди за проверка и се
опитваме да работим по сроковете по отношение на правото и наказателното правосъдие.
Трябва все пак да кажа, че ако няма единен критерий за определението на измама и
нередност, съвсем ясно е, че времето, необходимо за възстановяване на загубите в държави
като Италия, ще изглежда прекомерно дълго.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Г-жо председател, от своя страна, аз също бих искала да
поздравя докладчика. Считам, че дейността, извършвана от Парламента, Сметната палата
и националните сметни палати на държавите, а така и също и на държавите-членки, е
изключително важна. От първостепенно значение е да вършим работата си прозрачно и
ако е възможно безупречно. Разбира се, съпътстващ фактор за авторитета на Парламента е
самите ние да бъдем безукорни. По отношение на себе си, Парламентът определено трябва
да въведе правила за работата си, които са по-добри и по-ефективни, отколкото сега
съществуващите. Същевременно искам да подчертая, че е изключително важно да направим
разграничение между нередности и измами, защото нередност не е равно на измама.
Измамниците трябва да бъдат наказвани. По отношение на нередностите, трябва да бъде
възприет различен подход. Целта трябва да е всички организации, които изразходват средства
във всички държави-членки, да познават подробно правилата, за да гарантират, че се правят
възможно най-малко грешки. Не случайно виждаме, че в новите държави-членки, където
тепърва започва разискването и използването на средства, неопитността е един от
допринасящите фактори.

Mairead McGuinness (PPE). -    (EN) Г-жо председател, позволете ми да поздравя
докладчика, а и докладчика й в сянка, колегата Monica Macovei, за работата им по доклада.
Той е важен, защото данъкоплатците искат да са сигурни, че парите им се изразходват
правилно.

Считам, че е важно да се подчертае, както го направи и последният оратор, разликата между
нередности и измами. В представите на обществеността измама се извършва с престъпна
умисъл, но много хора правят грешки, които могат да бъдат определени като несъответствия,
или пък извършват съществени или несъществени нарушения на правилата на Европейския
съюз, а те съвсем не трябва да бъдат поставяни под един знаменател. Има много съществена
разлика.

Що се отнася до селското стопанство, което беше споменато от някои колеги, важно е да
имаме пълна прозрачност на плащания в селскостопанския сектор. В тази област са направени
мащабни подобрения. Важно е обаче по пътя ни към реформиране на Общата
селскостопанска политика да продължим с подобренията. Имам предвид по-специално
параграф 24, който разглежда системите за контрол. Знам, че в държавите-членки, които
представлявам, земеделските производители получават нови карти и трябва да отново да
подават документи. По този въпрос се работи с много търпение и внимание и съвсем не без
основание.

Ще завърша, като кажа, че понякога системата залавя някои лица, а големи играчи и други,
които може би са по-виновни за елемент на измама, вероятно има по-малка възможност да
бъдат заловени. Това е факт, който трябва да вземем под внимание. Нека не тормозим
отделните лица.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Г-жо председател, искам да благодаря на моя колега
Cătălin Ivan за отличната му работа по изготвянето на този важен доклад. Парите на
данъкоплатците в Европейския съюз трябва да се използват целесъобразно и ефективно. За
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тази цел е необходимо да гарантираме, че държавите-членки разполагат с ефективни
контролни механизми и достатъчен капацитет за разкриване на измами. Важно е Комисията
и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да разполагат с висококачествени, точни,
надеждни и сравними данни относно нередности и измами. Текущият процент на
възстановяване е много нисък и незадоволителен. Поради тази причина трябва да бъдат
предприети действия за възстановяване на всички средства на Европейския съюз, които са
били изразходвани неправомерно. В тази борба е изключително важно Съветът и
държавите-членки да обърнат необходимото внимание на фактите, представени в доклада
на Парламента и в годишните доклади на Комисията относно защитата на интересите, а
OLAF да има възможност да предприема всички необходими стъпки за укрепване на мерките
за борба с измамите в тази област.

Илиaна Ивaнова (PPE). -   г-жо председател, уважаеми колеги, в този доклад за съжаление
все още има тревожни констатации по отношение на високия процент неправомерно
изразходвани средства и недостатъчно бързото им възстановяване. Но все пак данните от
Европейската комисия не са напълно достатъчни и за определяне на мерки за
дисциплиниране на държавите-членки с най-висок процент на нередности и измами.

Повечето колеги вече говориха за разликата между измами и нередности, която не е
подчертана ясно, тъй като в доклада не се разглеждат подробно измамите, които са умишлено
закононарушение, а подходът към нередностите е много общ, което не ни даде възможност
за ефективни препоръки по въпроса.

Радвам се на заключението на Комисията, че спазването на изискванията за докладване в
областта на селското стопанство вече е 95%. В същото време обаче, ниски и нулеви нива на
измами и нередности в някои държави-членки ми се струват подозрителни и това би могло
да означава, че системите за контрол и разкриване на измами не действат ефективно.

Смятам, че контролът по изразходването на европейски средства би се подобрил значително,
ако са налице конкретни данни и методи за оценка на системите на управление и контрол
в държавите-членки, от които да е видна ефективността на националните органи. Защото
е напълно възможно държави с нулев процент нередности да имат просто слаб контрол,
който не идентифицира проблемите, а държави с ефективни национални органи да откриват
повече измами и нередности и съответно процентите за тях да са чувствително по-високи.

Според данните на Европейската сметна палата поне 30% от грешките са можели да бъдат
открити и отстранени от националните органи преди сертифицирането им до Европейската
комисия. Надявам се всички страни-членки да положат повече усилия, за да подобрят
своите механизми за откриване и отстраняване на грешките.

Искам да призова Европейската комисия да предприеме необходимите действия за
гарантиране на достатъчно информация относно системите за контрол и управление в
страните-членки, както и адекватни мерки за бързото отстраняване на идентифицираните
слабости там, където съществуват системите по контрол.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Г-жо председател, аз също искам да поздравя моят
колега, г-н Ivan, за задълбочения начин, по който е разгледал един толкова противоречив
и труден въпрос като разкриването на измами и защитата на финансови интереси.

Искам да му благодаря за задълбочеността му в търсене на определение за измама, защото
като цяло често не се прави разграничение между съмнения за измама и нередности или
грешки, което води до цифри, които стават повод за много шум, без на практика да бъдат
проучени подробно.
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Искам да подчертая вниманието, което е обърнал на въпроса за сроковете. По-конкретно,
закъсненията по вина на държавите-членки между разкриването и докладването също водят
до възникването на трудни ситуации.

Трябва бъде припомнено, че в крайна сметка окончателните цифри излизат наяве, когато
бъде завършен даден цикъл, и че към момента последният пълен цикъл, който е приключил,
е този, завършващ през 1999 г.: от новия цикъл – 2000-2006 г. – сме достигнали едва края
на 2004 г. Следователно единствено окончателните цифри за този цикъл могат да бъдат
взети под внимание.

Разбира се, искам да подкрепя средствата на Европейската служба за борба с измамите за
разкриване на измами по отношение на Китай и азиатските държави в рамките на етичния
кодекс.

Andrea Cozzolino (S&D).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, аз също искам
да благодаря на докладчика, г-н Ivan. Докладът изброява новите моменти, въведени с
промените в системите за контрол и докладване. Те също рисуват доста пъстра картина,
по-специално по отношение на докладването на нередности и измами от страна на
държавите-членки.

Докладът няколкократно подчертава необичайно ниските проценти на измами и нередности,
докладвани от различни държави по отношение на разходите в сектора на селското
стопанство, структурните фондове и предприсъединителните фондове. Именно в този аспект
трябва да внесем известна яснота по отношение на представените статистически данни.
Контекстът се усложнява от все още съществуващите недостатъци при възстановяването на
загубите.

Във всеки случай една цифра изглежда ясна и потвърждава дългогодишна тенденция. Борбата
за законност и прозрачност при изразходването на европейски ресурси, за разлика от
избягването и укриването на данъци, все още не може да разчита на пълното сътрудничество
на държавите-членки и правителствата с европейските институции.

С оглед на това изглежда, че са съвсем навременни призивите за реформа на правилата на
Европейския съюз за обществени поръчки и необходимостта от онова, което бих нарекъл
публичен европейски регистър на бенефициерите на средства на Европейския съюз.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Г-жо председател, аз също искам да поздравя
докладчика за отличната му работа по годишния доклад относно защитата на финансовите
интереси на Европейския съюз и борбата с измамите. Докладът обхваща всички области, в
които държавите-членки изпълняват бюджета, като например селско стопанство,
сближаване, предприсъединителни фондове и събирането на собствени средства на
Европейския съюз чрез мита.

Напълно съм съгласен, че трябва да подобрим надзора върху предприсъединителните
фондове, като се има предвид опита от 2009 г., както и че трябва непрестанно да следим
работата на OLAF, а не само когато разискваме годишния доклад.

В заключение искам да подчертая, че нашият доклад съдържа важни констатации, които
можем да използваме при разискванията, които сме започнали както по прегледа на
Регламента за бюджета, така и относно планирането на политическото сближаване в периода
след 2013 г.

Ивайло Калфин (S&D). -   бих искал да поздравя докладчика за много задълбочената
работа по този доклад. Ние не веднъж сме доказали, че Парламентът е институция, която
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проявява особено внимание по отношение на начина, по който се изразходват средствата
на европейските данъкоплатци.

Много колеги повдигнаха въпроса и аз също искам да се присъединя към настояването
Комисията да приеме много по-ясни методологични правила за методологията, по която
се отчитат страните-членки, тъй като смесването на понятия „злоупотреби”, „грешки”, даже
се появява категорията „съмнения за злоупотреби” създава статистика, по която не могат
да се взимат ясни решения в Парламента.

Подкрепям и онези части от доклада, в които насърчават Комисията да въведе много по-ясни
правила за национална отчетност, които да включват национални декларации, надлежно
одитирани, които се изискват от страните-членки и те трябва да вземат автоматично мерки
за отстраняване на недостатъците.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Г-жо председател, равнището на икономически и финансови
престъпления трябва бъде намалено във всяка държава-членка. Големи суми от средства на
Европейския съюз биват изразходвани неправомерно, като същевременно случаите на
измама с възстановяването на ДДС се увеличават. Казвала съм го, но ще повторя: един
ефективен метод, който би могъл да изкорени корупцията в областта на обществените
поръчки, е да се въведе онлайн тръжна система.

Като държава, която е разположена на границата на Европейския съюз, Румъния носи
увеличена отговорност за намаляване на последиците от незаконни дейности. Във връзка с
това държавните органи проведоха мащабни действия през последните два месеца, насочени
към изкореняване на корупцията в митниците.

Сътрудничеството и обменът на опит със Западните Балкани трябва да бъдат засилени, за
да се осигури по-ефикасна защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Тук имам
предвид например контрабандата на цигари, която е основна, пряка пречка за европейския
бюджет.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-жо председател, грешки се правят поради невнимание
или небрежност. Измамата обаче е нещо, което не се случва просто така, а изисква високо
равнище на престъпна дейност. Онези, които търсят финансова изгода от мощта на Брюксел,
предявявайки фалшиви претенции, понякога са смятани за съвременни робинхудовци, а не
за престъпници.Това обаче не само нанася щети на Европейския съюз, а по този начин се
злоупотребява с данъците, плащани от нашите граждани.

Трябва влеем свежи сили в крехките механизми за борба с измамите. Имам предвид
значителни финансови санкции, както и последващо изключване от схеми за субсидиране.
В окончателния анализ ни е необходима по-голяма прозрачност и ясни области на
отговорност, когато е налице основание за съмнения за измама и небрежност. Не можем да
позволим институциите, по-специално Европейският парламент и OLAF, взаимно да
възпрепятстват разследванията си.

В заключение ще кажа няколко думи за основните ни проблеми: политиката на сближаване,
предприсъединителната помощ и агенциите. Трябва да преосмислим стратегията си в тези
области и да предприемем решителни действия, за да въведем ред.

Markus Pieper (PPE).   – (DE) Г-жо председател, позволете ми в началото да кажа, че
измамите със субсидии и злоупотребите с финансова помощ са проблеми, които бележат
значителен спад пред последните години. Въпреки напредъка, който е постигнат по
отношение на прозрачността и контрола, отношението на обществеността остава критично.
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Това критично отношение е обосновано, като се има предвид начинът, по който някои
държави-членки са се справили с неправомерно разпределените плащания на безвъзмездни
средства. Фактът, че едва малка част от тези средства са били върнати в европейския бюджет,
представлява удар срещу всички данъкоплатци.

Комисията трябва да възстанови незабавно тези средства. Дори още по-добро решение би
било да се изплати съответно по-малко равнище на субсидии към съответните
държави-членки през следващата финансова година и това да продължи, докато
неправомерно разпределените средства не бъдат върнати на Брюксел. Също толкова
обезпокоени сме обаче, когато биват докладвани съвсем малък брой нередности по силата
на принципа: ако не докладвам нищо, значи няма нужда да се тревожа за възстановяване
и средствата ще останат в страната ми.

Както се настоява и в доклада, призовавам Испания, Франция и останалите държави да
предоставят цялата информация, като също така призовавам Комисията да укрепи
допълнително контролните си механизми.

Алгирдас Шемета,    член на Комисията.  −  (EN) Г-жо председател, искам отново да
благодаря на г-н Ivan за изключително конструктивния и добър доклад, а така също и на
всички колеги за становищата, изразени в хода на разискването, които определено ще бъдат
взети под внимание от Комисията, когато изготвя доклада за 2010 г.

Комисията ще подобри допълнително формата и съдържанието на доклада относно защитата
на финансовите интереси, както е предвиден в член 325, и ще вземе под внимание
предложенията, направени по време на разискването. Както посочих, вече подобряваме
статистическите данни, но, разбира се, има какво още да се желае.

Изискваме от държавите-членки да представят повече информация, а също и да направят
по-добро разграничение между измама и нередности, за да могат да представят ясна
информация както за измамите, така и за нередностите.

Напълно съм съгласен с г-жа Grässle, че можем да подобрим системата за управление на
нередности и работим много сериозно по този въпрос. Беше поставен въпросът и за
прозрачността на бенефициерите. Внасяме подобрения и в тази област, като идеите,
представени тук, също ще бъдат анализирани от Комисията.

Комисията също така споделя становището, че макар държавите-членки да са предприели
мерки за повишаване на ефективността на контролните системи за борба с измамите и
корупцията, все още има нужда от допълнителни подобрения. Що се отнася до въпросите,
поставени от г-н Geier: измамите нямат конкретни национални граници. Те не са проблем
само на няколко държави-членки или само на новите държави-членки, но и на
държавите-членки, които посочихте в изказването си.

Разбира се, трябва да вземем сериозни мерки по този въпрос в целия Европейски съюз и
намерението ми е да внеса реални подобрения в съдържанието на доклада за 2010 г. Аз и
службите ми работим сериозно по този въпрос и считам, че докладът за 2010 г. ще бъде с
възможно най-високо качество.

Cătălin Sorin Ivan,    докладчик. – (RO) Г-жо председател, аз също искам да благодаря на
г-н члена на Комисията и на всички колеги, които имаха принос към доклада, било то по
време на днешното разискване или чрез изменения по него. Искам също така да благодаря
на докладчиците в сянка, с които имах чудесни взаимоотношения. Докладът е резултат от
сътрудничеството и отличното партньорство, от които имах възможност да се възползвам.
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Искам отново да заявя, че разликата между нередности и измами трябва да бъде ясно
определена. Макар да приемаме допускането на грешки и нередности, трябва да има нулева
толерантност спрямо измамите. Второ, националните декларации за управление трябва да
бъдат подписвани от националния политик, отговорен за това, като например съответния
министър.

Трето, очакваме с огромен интерес проверката, извършвана от Комисията по отношение на
опростената процедура, защото тя е от първостепенна важност за това собствените ресурси
на Европейския съюз да бъдат събирани по възможно най-ефикасния начин, а бюджетът
да бъде консолидиран възможно най-ефикасно.

Четвърто, що се отнася до законодателството в областта на обществените поръчки и
бюрокрацията, свързана с използването на европейски средства на национално равнище,
трябва да решим проблема с прекомерната бюрокрация в много държави-членки, която
има за цел, от една страна, да се бори с измамите, но, от друга страна, създава възможности
за корупция и неправомерно използване на европейски средства. В противен случай, тъй
като зависят силно от политиката, средствата се насочват към политически бенефициери.

Не на последно място и като заключителна бележка в моето изказване, искам да приветствам
предложението, внесено от моя колега Jens Geier относно въвеждането на система за
автоматично временно спиране на европейски средства при наличие на съмнения за измама.
Смятам, че това ще гарантира, че и държавите-членки реагират много по-бързо, когато
подадем сигнал за тревога.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването по доклада на г-н Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011) ще се проведе утре в
12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

Zuzana Brzobohatá (S&D),    в писмена форма. – (CS) Вече обявих подкрепата си за
представения доклад в комисията по бюджетен контрол, но все пак искам да посоча няколко
важни констатации, съдържащи се в доклада. Първо, искам да подчертая призива, отправен
в доклада, към държавите, които все още не са ратифицирали Конвенцията за защита на
финансовите интереси на Европейските общности, с други думи Малта, Естония и Чешката
република. За съжаление, настоящото чешко правителство не е направило нищо, за да
засили борбата с измамите и корупцията. От друга страна, искам да поздравя доклада за
това, че посочва, че Чешката република, наред с Естония, Латвия и Словения, има нулево
равнище на измами при усвоените суми от предприсъединителния фонд САПАРД. Изразявам
тревогата си от констатацията на Сметната палата, че над 30 % от грешките, установени от
нея в извадка от 2009 г., биха могли да бъдат открити и коригирани от държавите-членки
преди потвърждаване на плащанията пред Комисията, въз основа на информация, с която
са разполагали държавите-членки. Искам да се присъединя към призива към OLAF, в
съответствие с искането, отправено в миналогодишния доклад относно защитата на
финансовите интереси на Общността, в своя следващ годишен доклад да предостави подборен
анализ на стратегиите и мерките, въведени от всяка държава-членка в борбата с измамите
и предотвратяването и откриването на нередности при използването на европейско
финансиране, включително случаи, при които тези явления са в резултат на корупция.
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА : DIANA WALLIS
Заместник-председател

13. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Председател. −   Следващата точка е време за въпроси (B7-0210/2011).

Следните въпроси са отправени към Комисията.

Въпрос № 11, зададен от Georgios Papastamkos (H-000152/11)

Относно: Предоставяне на хуманитарна помощ на държавите от Северна Африка

Неотдавнашните събития в държави от Северна Африка (Египет, Тунис, Либия) влошиха
допълнително и без това трудните условия за живот на многочислени групи население.

Поради отсъствие на икономически ресурси се наблюдават интензивни бежански тенденции
към средиземноморските държави-членки на ЕС. Предприела ли е Комисията мерки за
медицинско-фармацевтична и хуманитарна помощ след избухването на кризата в Северна
Африка и в какво се изразяват те?

Какви защитни мерки предприема Комисията за средиземноморските държави-членки на
ЕС, които приемат бежанци от Северна Африка?

Какви трудности създават за оказването на хуманитарна помощ провежданите военни
операции?

Кристалина Георгиева,    член на Комисията.  −  (EN) Г-жо председател, на 25
февруари 2011 г. Комисията прие спешно решение за отпускането на 3 милиона евро за
операции по хуманитарна помощ във връзка с либийската криза. Тези средства бяха незабавно
мобилизирани и на практика бяха първата получена значителна помощ. На 3-и март тази
първоначална сума беше увеличена на 30 милиона евро предвид бързо нарастващите
хуманитарни нужди. Допълнителна сума от 6 милиона евро беше мобилизирана по
бюджетната линия за гражданска защита за съфинансиране на помощ в натура, предоставена
от държавите-членки.

Хуманитарната помощ, осигурена от ЕС, се предоставя чрез наши партньори, финансирани
от ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) или чрез помощ в натура от
държавите-членки и се мобилизира и координира от механизма за гражданска защита на
ЕС. Той обхваща оказване на помощ на хората, бягащи от Либия, на границите с Тунис,
Египет и Алжир, подкрепа за репатрирането на граждани на трети държави в техните страни
на произход, предоставянето на помощ и хуманитарна защита на хора със статус на бежанци,
които не могат да се върнат в своите страни – те нямат страни, в които да отидат – и на
Либийците, бягащи от Либия, както и финансирането и предварителното разполагане на
запаси за извънредни ситуации за предоставяне на помощи в границите на Либия, и
финансирането на медицински доставки, спешни хирургични операции и продоволствена
помощ в Либия, които да бъдат предоставени, когато някои конкретни райони станат
достъпни. За момента няма достъп до цялата територия. За сега можем да действаме на
изток, но не и в западните части, които се контролират от Кадафи.

На 8 март 2011 г. Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност приеха съвместно съобщение за партньорство за
демокрация и споделен просперитет с южното Средиземноморие. В него се представя
стратегия за оказване на подкрепа от страна на Европа на важните промени, настъпващи
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сред южните й съседи. Комисията също така мобилизира инструменти, които да подкрепят
Италия и другите държави-членки в случай на нужда, ако се получи огромен прилив от
бежанци от Северна Африка. Тази реакция включва оперативни мерки и финансова помощ.
Съвместната операция на Фронтекс – „Хермес 2011“ – стартира на 20 февруари с ресурси
и експерти от редица държави-членки. Следим отблизо развитието на ситуацията и се
подготвяме за различни сценарии. Ако се налага, операциите на Фронтекс могат да бъдат
разширени, за да подпомогне справянето с възможни нови притоци. Комисията е готова да
мобилизира допълнителна финансова помощ от фондове като Фонда за външните граници
и Европейския фонд за бежанците, която възлиза на общо 25 милиона евро. Голям брой
държави-членки са готови да предоставят изключително необходими технически средства
и специализиран персонал.

В сравнение със съществуващото положение настоящите военни операции не са повлияли
на степента на достъп до хуманитарна помощ, защото той беше ограничен още от началото
на кризата от лоялните на Кадафи войски. Продължаващите преговори между властите в
Триполи и службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (UNOCHA) все
още не са довели до споразумение за достъп до Западна Либия за доставка на хуманитарна
помощ.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Г-жо председател, благодаря на члена на Комисията
за подробния отговор. Считам за изключително важно, че Европейския съюз е в предните
редици в света, когато става въпрос за предоставяне на хуманитарна помощ и че показва
хуманитарния си облик.

Има, разбира се, един въпрос – отдавна съществуващ въпрос – дали хуманитарната помощ
достига до истинските получатели и тук прозрачността играе много важна роля. Отбелязвам,
г-жо член на Комисията, сдържаността на северноевропейски държави, когато става въпрос
да се премине отвъд договорната рамка и да се отвори европейския пазар, да се отворят
неговите граници за износ на селскостопанска продукция от тези държави, от Северна
Африка към Европейския съюз. Въпреки това не може Южна Европа отново да заплати
цената, защото там е конкуренцията. Югът е подложен на имиграционен натиск; там не
може да имаме и селскостопански проблем.

Кристалина Георгиева,    член на Комисията.  −  (EN) Първо, по въпроса за ефективността
на хуманитарната помощ, от началото, от самия старт на кризата до момента
най-драматичното хуманитарно въздействие може да се раздели на три части. Първо, потокът
от работници мигранти към Тунис, Египет, Алжир и Нигер – в това отношение Комисията
и държавите-членки се справиха много ефективно. Мобилизирали сме разполагане на
ресурсите както по въздушен, така и по морски път, за да можем да транспортираме хората
до домовете им, и сме осигурили хуманитарна инжекция за Международната организация
за миграция и Организацията на ООН за бежанците, за да могат да помогнат да се справим
с огромния брой хора – 420 000 души – напускащи Либия.

Второ, в източната част на Либия, до която имаме достъп, сме предоставили помощ за
лечение и предварително разполагане на хранителни запаси. Все още нямаме продоволствена
криза, но става въпрос за държава, която внася 90 % от храните си, затова трябва да сме
готови. Там помагаме и на африканци от Африка на юг от Сахара, по-специално от Чад,
които се намират в много затруднено положение поради риска за безопасността им, тъй
като те биват възприемани като наемници или бойци, макар че, разбира се, голяма част от
тях не са. Да им помогнем да се доберат до безопасно място, основно в Египет, също беше
наш приоритет.
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Трето, знаем, че в зоните, контролирани от Кадафи, е необходима хуманитарна помощ, но
имаме ограничен достъп до там. Дори сме заделили 9 милиона евро, които да бъдат
мобилизирани, когато условията ни позволят. Всъщност дадохме указания на Световната
програма по прехраната, както и на други хуманитарни организации, да са в готовност да
помогнат.

Относно втората част на въпроса Ви, достъпа до пазари, това е в основата на инициативата
за южното Средиземноморие, която очертах. Тя е свързана с осигуряването на перспектива
за по-добро бъдеще, за заетост и благоденствие на тези държави. Наистина, там много силно
наблягаме на търговията, търговията с Европа, но също така и търговията между държавите
от Средиземноморието.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, създалата
се ситуация в Северна Африка наистина изправи Европейския съюз пред големи
предизвикателства. Вестник „Файненшъл таймс“ цитира думите на члена на Комисията, че
Европейският съюз е евакуирал успешно гражданите си от Либия. В същото време обаче
страната беше оставена без специалисти в областта на здравеопазването, мнозинството от
които са българи. Както споменахте, Европейският съюз предоставя различни видове
хуманитарна помощ, но същевременно сме изправени пред друго извънредно положение,
тъй като на практика оставихме държавата без необходимата медицинска помощ. Как
планирате да се справите с този проблем?

Кристалина Георгиева,    член на Комисията.  −  (EN) Позволете ми най-напред да кажа,
че евакуацията на европейски граждани беше много успешна. Успяхме да постигнем
координация между нашите държави-членки и разгърнахме дейността на центъра за
мониторинг и информация, за да предоставим платформа за тази координация. В резултат
на това успяхме да евакуираме от Либия повечето от нашите граждани по възможно
най-бързия и сигурен начин. Когато тази масова евакуация приключи, бяха останали едва
около 200 човека, които искаха да бъдат евакуирани. Към настоящия момент – докато
говорим – някои от тях биват благополучно евакуирани с помощта на руски самолет.

По въпроса за медицинските услуги, когато евакуирахме европейските граждани, се задейства
закона за непредвидените последствия, защото някои от тези граждани на Европейския
съюз са предоставяли медицински услуги като част от либийската система на здравеопазване.
Евакуирани са много медицински сестри, макар и не толкова много лекари. В момента
полагаме всички възможни усилия, за да дадем възможност на хуманитарните организации,
които са специализирани в предоставянето на медицински грижи, да осигурят достъп за
такива грижи за либийците и гражданите на трети държави, намиращи се в Либия.

Още веднъж, не може да се подчертае достатъчно колко критично е Кадафи да позволи на
хуманитарните организации да действат в западната част на Либия. За съжаление, това все
още не се е случило. Имаме екип от наши собствени специалисти в източната част на страната.
Те се завърнаха от мисия за оценка и докладваха, че въпреки увеличаващия се брой ранени
хора, които се нуждаят от медицинска помощ, медицинските материали и техническата
помощ – включително персонала – които международната общност предоставя в източната
част на Либия, са в общи линии достатъчни. Не такъв е случаят обаче в градове като Мисрата
и в други райони, контролирани от Кадафи. Както вероятно знаете, в момента се правят
опити да се изпратят медицински кораби по море като средство за увеличаване на достъпа
до медицинско лечение.
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Председател. −    Въпрос № 12, зададен от Zigmantas Balcytis (H-000136/11)

Относно: Различия между държавите-членки в областта на здравните грижи

Между регионите и държавите-членки на ЕС и до днес съществуват големи различия в
областта на здравните услуги, както и неравнопоставеност между пациентите по отношение
на качествените услуги и възстановяването на разходите за лекарства за труднолечими
заболявания, като болестта на Алцхаймер.

Възнамерява ли Комисията да приеме мерки? В случай на положителен отговор, какви мерки
ще приеме Комисията, за да насърчи изработването на интегрирани национални или
регионални стратегии, имащи за цел да намалят неравенствата в областта на здравните
грижи и да осигурят на пациентите от ЕС достъп до качествени здравни услуги?

Мария Даманаки,    член на Комисията.  −  (EN) Уважаеми членове на Парламента, съгласно
Договора, решаването на тези проблеми е в сферата на компетентност на държавите-членки.
Европейският съюз осъществява действия, с които подкрепя, координира или допълва
действията на държавите-членки за защита и подобряване на човешкото здраве. От друга
страна, Комисията счита, че всички граждани на Съюза трябва да имат всеобщ достъп до
висококачествено здравеопазване.

Поради тази причина Комисията стартира редица инициативи в това отношение и се радвам,
че мога да отговоря на въпроса на уважаемия член на Парламента. През 2009 г. Комисията
прие съобщение относно „Солидарност в здравеопазването: намаляване на
неравнопоставеността в здравеопазването в Европейския съюз“ като в това съобщение се
набляга на необходимостта от преодоляване на неравнопоставеността в здравеопазването.

През декември миналата година службите на Комисията предприеха допълнителни съвместни
действия с 14 държави-членки за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването
в рамките на здравната програма. Всеобщият достъп до висококачествени здравни грижи е
в основата и на отворения метод на координация относно здравеопазването и дългосрочните
грижи. Във връзка с това държавите-членки приеха конкретни цели, свързани със системите
на здравеопазване, достъпа до здравеопазване, качеството на здравето и устойчивостта на
политиките по здравеопазване. В допълнение, с новата директива относно правата на
пациентите при трансграничното здравно обслужване, пациентите от ЕС ще имат
възможността да получат информация за лечение, което се предлага в чужбина, и ще могат
да търсят евентуално възстановяване на разходите.

И накрая, здравният сектор е една от областите, които се финансират по линия на настоящата
политика на сближаване. Мерките, финансирани в тази връзка, като например
модернизирането на болничната инфраструктура, закупуването на медицинско оборудване
или обучението на медицински персонал, могат да спомогнат за подобряване на достъпа
на гражданите до здравни грижи, особено в най-бедните региони.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, благодаря
Ви за много изчерпателния отговор, но ако говорим за страдащи от сложни заболявания,
моите избиратели често повдигат един конкретен въпрос. Наистина, най-важният въпрос
е този за грижите, но често тези грижи се предоставят от семействата на пациентите. Хората,
които се грижат за болни, не могат да участват пълноценно в пазара на труда и тяхното
положение е много неясно. Не считате ли, че освен хармонизирането на здравните услуги,
е необходимо да се регулира и този въпрос, за да могат хората, които се грижат за други,
също да се радват на социална защита?
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, като
се има предвид, че директивата, която посочихте – за прилагането на правата на пациентите
при трансгранично здравно обслужване, все още не е влязла в сила, бих желал да Ви попитам:
полага ли се вече на пациентите компенсация от здравноосигурителния им фонд, ако потърсят
медицински услуги в друга държава? Само бих искал да напомня на Парламента, че Съдът
на Европейския съюз вече отсъди в полза на това.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Бих искала да задам следния въпрос: във връзка с
националните здравни системи и факта, че, за съжаление, много държави-членки са намалили
здравните си бюджети в резултат на икономическата и финансова криза, какви мерки смята
да предприеме Комисията, за да не се налага държавите-членки да намаляват бюджетите
си за здравеопазване? Всеки пациент, който не е лекуван навреме, е свързан с допълнителни
разходи за здравната система.

Мария Даманаки,    член на Комисията.  −  (EN) Това, което мога да кажа най-общо, е, че
трябва да решаваме всички тези проблеми, като имаме предвид, че тук става въпрос за
компетентност на държавите-членки. Така че трябва да се съобразим с това.

Разбирам смисъла на казаното от Вас – че несъответствията се запазват, но въпреки това
Комисията ще направи всичко по силите си, за да подпомогне държавите-членки в
хармонизирането на условията помежду им. Наш приоритет е да улесняваме
сътрудничеството между държавите-членки за намаляване на неравнопоставеността. Друго,
което можем да направим, е да решаваме този въпрос като част от процеса за корпоративна
отговорност във фармацевтичната област, чието начало беше поставено от Комисията.

По въпроса, повдигнат от г-н Chountis, това, което мога да кажа, е, че когато директивата
влезе в сила, ще осигурим ясна законова рамка относно правата на възстановяване на
разходите за трансгранично здравеопазване. След което предлагаме да се намали
неравенството произтичащо от различното прилагане на решенията на Съда на Европейския
съюз. Тогава гражданите ще имат надеждна информация за това кога и на какво основание
ще им бъдат или няма да им бъдат възстановени средствата за грижи, получени в чужбина.
Боя се, че дотогава се налага да чакаме.

Председател. −    Въпрос № 13, зададен от Marian Harkin (H-000110/11)

Относно: Базови технологии

Като се има предвид съществуващата слабост на Европа при превръщането на
научноизследователската и развойна дейност в търговски продукти, може ли Комисията
да предостави преглед на настоящото положение относно укрепването на позицията на
Европа по отношение на ключовите базови технологии?

Антонио Таяни,    заместник-председател на Комисията.  −  (IT) Г-жо председател,
уважаеми членове на Парламента, що се отнася до базовите технологии, на
30 септември 2009 г. Комисията прие съобщение, което набеляза обща стратегия в тази
област. В това съобщение наблегнахме на факта, че въпреки отличния капацитет за
научноизследователска и развойна дейност по определени ключови базови технологии, не
успяваме да постигнем пропорционален успех, когато става въпрос за превръщането на тези
резултати в производството на продукти и услуги.

Затова считам, че е важно да определим стратегия, с която се цели да се засили разгръщането
на ключови базови технологии в европейската промишленост. Този подход беше очертан
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и в инициативите на Комисията, по-специално в инициативите за индустриална политика
– Съюза за иновации и Европейската дигитална стратегия.

След приемането на съобщението, през юли миналата година, Комисията създаде Експертна
група на високо равнище по въпросите на ключовите базови технологии. Работата й беше
стартирана от трима члена на Комисията: заместник-председателя, отговарящ за Програмата
в областта на цифровите технологии, Нели Крус, членът на Комисията, отговарящ за
изследователска дейност, иновации и наука, Мойра Гейгън-Куин, и от мен като отговарящ
за въпросите на промишлеността и предприемачеството. На групата беше даден едногодишен
мандат да формулира препоръки за мерки за политики, които да бъдат приети, за да се
насърчи индустриалното разгръщане на ключови базови технологии в Европа.

Групата се състои от 27 представители от администрациите на държавите-членки, от
научноизследователската общност, от сектора на европейските базови технологии, от
Европейската инвестиционна банка и от сдружения на малки и средни предприятия.

През февруари тази година групата представи междинен работен документ на Европейската
комисия, който илюстрира основните предизвикателства, свързани с пускането в масово
производство на ключовите базови технологии в Европа. Първият вътрешен работен документ
може да се види на уебсайта на Главна дирекция „Предприятия“. Окончателният доклад на
експертната група ще бъде представен на Комисията през юли тази година. Този доклад ще
допринесе значително за обмислянето от страна на Комисията на целта за създаване на
единна стратегическа рамка за обединяване на инициативите в подкрепа на
научноизследователската дейност и иновациите.

Ключовите базови технологии (КБТ) са от съществено значение за нашите икономики,
защото представляват реалните инструменти, които биха улеснили появата на бъдещи
продукти и услуги и следователно биха формирали базата на индустриалната ни платформа,
за това, което бихме могли да наречем третата ни индустриална революция.

Тези, които знаят как да се възползват от тези технологии в Европа, ще могат също така да
повишат конкурентоспособността на индустриите ни и ще бъдат на челни позиции в прехода
към икономиката с ниски въглеродни емисии, която използва ресурсите ефективно и се
основава на знания. Да не използваме КБТ означава да загубим водещата роля, която Европа
играе в отрасли, в които сме силни, и да загубим капацитет за иновации в сфери, които са
от стратегическо значение за нашия Съюз.

Същевременно тези технологии предлагат огромен пазарен потенциал за растеж. Бих искал
да цитирам няколко символични цифри. По нашите приблизителни оценки, техният обем
на световния пазар е между 950 милиарда евро и 1 100 милиарда евро на година, с очакван
годишен ръст между 5 % и 46 %. Следователно нововъзникващите технологии предоставят
изключителна възможност, която ще послужи като основа за конкурентоспособността на
всички индустриални икономики – изключително ценен инструмент за бъдещ растеж.

Да се подмине тази възможност би било грешка и Комисията възнамерява да изиграе своята
роля. Нужна ни е подкрепата на Европейския парламент, особено след Договора от Лисабон
и увеличаването на компетентностите на Европейския парламент, и аз считам – и казвам
това като бивш член на Европейския парламент – че това сътрудничество между Европейския
парламент и Комисията ще доведе до постигането на добри резултати и в този сектор, който
е от такова решаващо значение за растежа и конкурентоспособността в нашата европейска
икономика.
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Marian Harkin (ALDE). -    (EN) Г-н член на Комисията, благодаря Ви за отговора и,
действително, поздравления към Комисията за работата й, за стремежа й да осигури
запазването на позициите на Европа в челните редици на това, което нарекохте „трета
индустриална революция“.

Групата на високо равнище разгледа различни въпроси, но един от тях беше този за „долината
на смъртта“, с други думи, за пропастта между творческата идея и пазара, като посочи и
факта, че Европа често губи предимството си на изобретателя, който пръв пуска на пазара
даден продукт.

Групата обсъди и редица съществуващи препятствия – например липсата на европейски
патент за интелектуална собственост и необходимостта да се намали разпокъсаността на
вече действащата регулаторната рамка. Затова, предполагам, въпросът ми е какви стъпки,
ако има такива, е предприела Комисията за справяне с някои от тези проблеми?

Антонио Таяни,    заместник-председател на Комисията.  −  (IT) Благодаря на г-жа Harkin
както за това, че изтъкна работата на Комисията, така и че призова за по-голяма ангажираност
от страна на изпълнителната власт. В момента сме на етап изчакване на препоръки от
експертната група относно политиката, преди да определим окончателната стратегия на
Комисията.

В междинния работен документ експертната група предложи мост от три стълба, чрез който
да се преодолее тази пропаст в иновациите. Всеки един от трите стълба представлява условие,
което трябва да бъде непременно изпълнено, за да могат да се разгърнат ключови базови
технологии (КБТ) в Европейския съюз.

Първият стълб засяга технологичните изследвания. Европа трябва да разработва
по-конкурентоспособни технологии до етапа на патентования прототип. За тази цел е нужно
научноизследователските програми на Съюза да са в по-голяма степен ориентирани към
технологичните изследвания.

Вторият стълб е свързан с демонстрирането на продукти. Трябва да успеем да преобразуваме
технологичните успехи в конкурентоспособни продукти, а тази цел изисква промяна на
баланса в научноизследователските програми на Съюза с оглед улесняване на
демонстрационните проекти.

Третият стълб е промишлената конкурентоспособност на световно равнище. Европа трябва
да поддържа настоящите си производствени мощности или да създаде нови, за да могат
иновационните ни продукти да се конкурират на глобалния пазар по отношение на цени
и параметри. Следователно, трябва да подобрим рамковите условия за инвеститорите, за
да ги насърчим да инвестират в Европейския съюз. По такъв начин трябва да привличаме
инвестиции, но в същото време следва да подобрим всички програми на ЕС, които биха
могли да подпомогнат този изключително важен сектор, и да се опитаме да преодолеем
пропастта между научните изследвания и приложението, която е характерна за много от
производствените сектори в Европейския съюз.

Този преход от научни изследвания към приложение е проблем, с който се сблъсква целия
промишлен сектор. Затова поддържам и затова подкрепихме политиката на клъстерите –
имаме около 2 000 такива – която позволява създаването на връзки между научните
изследвания и промишлеността, университетите, научните изследвания и промишлеността
и иновациите, за да можем да повишим конкурентоспособността на индустриалната ни
система.
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Такова е съвременното състояние на науката и техниката, г-жо Harkin. Ще продължим
своята работа, а аз внимателно ще се запознавам с всички предложения, постъпващи от
Европейския парламент, и ще вземам предвид всички указания, които той ми изпраща.

Въпрос № 14, зададен от Chris Davies (H-000112/11)

Относно: Бъдеще на сектора на рибното стопанство в ЕС

Комисията посочи, че по-голямата част от рибните стопанства в ЕС се експлоатират по
неустойчив начин. Може ли да посочи Комисията каква е нейната оценка за бъдещето на
сектора на рибното стопанство и за заетостта в този сектор, ако настоящите политики и
практики продължат да се прилагат и не се въведат реформи за намаляване на
свръхкапацитета, прекратяване на изхвърлянето на риба и въвеждане на мерки за насърчаване
на устойчиви практики?

Мария Даманаки,    член на Комисията.  −  (EN) Когато моите служби започнаха да
подготвят пакета от реформи за общата политика в областта на рибарството, те направиха
задълбочена оценка на въздействието на редица възможни варианти за реформа. Един от
тези варианти беше да се продължи настоящата политика и след 2013 г. При този сценарий
на запазване на статуквото се взимат предвид новите дългосрочни планове за управление,
Регламента за контрол и Регламента относно незаконния и недеклариран риболов.

Резултатите от варианта със запазване на статуквото са ясни: ако не променим политиката
си дотогава, до 2020 г., устойчивостта на запасите като цяло е изключена.

Що се отнася до устойчивостта на околната среда, при едва 6 % от анализираните запаси
ще се постигне максимален устойчив улов до 2020 г. Това трябва да се сравни със
задължението ни да постигнем максимален устойчив улов до 2015 г. Така че, ако запазим
статуквото, няма начин да успеем да изпълним задължението си да постигнем максимален
устойчив улов до 2015 г.

Относно икономическите резултати на риболовните ни флотилии, при сценария на запазване
на статуквото само някои флотилии ще бъдат икономически жизнеспособни. Печалбите в
риболовния сектор като цяло биха били почти нулеви или дори по-лоши.

Накрая, картината по отношение на социалната устойчивост е същата. Заетостта в
риболовния сектор би продължила да спада със същия темп както сега, заплатите биха
останали ниски, което би направило рибарската професия все по-непривлекателна за младото
поколение.

Затова запазването на статуквото наистина не е приемлив вариант за Комисията. Реформата
ни е нужна и ние работим за нейното осъществяване.

Chris Davies (ALDE). -    (EN) Членът на Комисията описа подробна и много потискаща
картина, с която ни обясни, че ако продължим по същия начин, както до сега, перспективите
са мрачни, като в много случаи риболовните флотилии ще бъдат икономически
нежизнеспособни, а възможностите за работни места на рибарите ще намаляват.

Дали обаче няма да се окаже, че спадът е по-добрият вариант в сравнение с алтернативата?
Работата е там, че не знаем. Не разполагаме с научни знания за 50 % от рибните ни
стопанства. Знаем, че рибните запаси са малки, в много случаи поради десетилетия на
прекомерен риболов. В действителност положението е много деликатно. Много сме уязвими.
Г-жо член на Комисията, не бихте могли да изключите възможността някои от тези рибни
стопанства да се сринат напълно, ако продължаваме все така.
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Barbara Matera (PPE).   – (IT) Споделям тревогата на моите колеги относно рибарския
сектор в Средиземноморието, както и загрижеността за защитата на морските екосистеми.
Като се имат предвид обаче социално-икономическите трудности, които засягат морските
индустрии, и по-специално морските общности, хванати в капана на строгите европейски
регламенти, аз питам дали Комисията възнамерява да намери балансирани и незабавни
решения, за да се защитят както екосистемите, така и множеството европейски граждани,
които същевременно работят в този сектор.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Членът на Комисията обрисува доста потискаща картина. Един
от проблемите, откроен във въпроса на г-н Davies, е цялата тема за изхвърлянето на риба.
Неотдавна се запознах с един рибар, който каза, че е открил или изобретил мрежа, която
би сложила край на изхвърлянето на нежелания улов от риба тон. Би ли приела г-жа
Даманаки да проучи този въпрос? Счита ли тя, че може да бъде въведена технология, която
да сложи край на изхвърлянето на нежелан улов или поне да го намали?

Мария Даманаки,    член на Комисията.  −  (EN) Ако запазим сегашното статукво, тогава,
да, ще трябва да отчетем възможността за унищожаването на много запаси, а това е
изключено.

Мога само да се съглася, че положението ни е много деликатно. Ако ни се наложи да се
справяме с екстремна ситуация, то последствията биха били много лоши. Затова ни е нужна
реформата и затова ще проучим най-добрия начин за отбелязване на напредък, за да можем
да постигнем баланс между устойчивостта на запасите и социално-икономическото
въздействие на реформата.

Нека обаче да посоча ясно: ние не отдаваме предпочитание на грижите за околната среда
пред грижите за нашите рибари. Загрижени сме както за рибарите ни, така и за идните
поколения. Ето защо ни е нужна реформата – защото, ще бъда честна с вас, ако нямаме
никакви запаси от риба, тогава рибарите в Средиземно море и във всички други европейски
води няма да имат бъдеще. За да сме сигурни, че рибната ни промишленост ще има бъдеще,
се нуждаем от реформата. Възнамеряваме да внесем някои добри предложения, както и да
осигурим прехраната на нашите рибари. Това е нещо, което искаме да направим.

Друг член на Парламента спомена за селективността на риболовните уреди. Нашите служби
с голямо желание ще проучат всякакви нови приспособления и иновации, свързани със
селективността. Бих искала също да отбележа, че в рамките на новата ни система за
финансиране възнамеряваме да заделим солидна сума, въпреки кризата, за да осигурим
въвеждането на подобрения в селективността. Силно приветствам всякакви инициативи на
отрасъла – на нашите рибари – за въвеждане на подобрения в селективността на риболовните
уреди.

Като цяло, бих искала да повторя, че статуквото не е приемлив вариант. Не е приемлив
вариант нито за устойчивостта на запасите, нито за поминъка на рибарите, нито за бъдещето
на крайбрежните ни общности. Затова се нуждаем от тази реформа.

Председател. −    Въпрос № 15, зададен от Jim Higgins (H-000127/11)

Относно: Предложението за забрана на премахването на перките на акулите

В светлината на наскоро изразената от членовете на Европейския парламент подкрепа за
въвеждане на забрана на премахването на перките на акулите и предвид факта, че Конгресът
на Съединените щати е въвел законодателство, забраняващо тази практика и че в други
законодателни органи съществува силна подкрепа за въвеждането на такова законодателство,
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какво предлага Комисията като законодателен отговор на загрижеността, изразена от
членовете на ЕП?

Мария Даманаки,    член на Комисията.  −  (EN) Бих желала да благодаря на уважаемия
член на Парламента за този въпрос, защото той ми дава възможност да информирам
Парламента за премахването на перките на акулите.

Премахването на перки е забранено от 2003 г., по силата на регламент на Съвета, като
забраната важи както за плавателни съдове на ЕС, извършващи риболовна дейност навсякъде
по света, така и за всички плавателни съдове, извършващи риболовна дейност във водите
на ЕС. Като цяло има забрана за премахване на перките на акулите. Въпреки това действащият
понастоящем регламент позволява – и това е проблемът, пред който сме изправени – при
определени условия да се извършва преработка на борда, която включва премахването на
перките на борда на плавателните съдове, като в същото време се вменява задължението да
се запазят всички трупове на акули на борда. Затова през последните години се сблъскваме
с проблема, засягащ премахването на перките на акули.

През февруари 2009 г. представихме план за действие и оттогава насам предприехме редица
мерки. Също така работим активно с регионални организации за въвеждане на ефикасни
режими за стопанисване на най-уязвимите видове акули за осигуряване на устойчивата им
експлоатация. Следователно проблемът, пред който сме изправени с оглед справянето с
тази ситуация, е необходимостта от обществена консултация и от няколко месеца вече
провеждаме такава обществена консултация. В консултативния документ бяха представени
три от основните варианти, които в момента се обсъждат от експерти по целия свят, за да
се подобри контрола и да се осигури пълно съответствие с изискванията. Много от
заинтересованите страни, като представители на риболовната индустрия, учени, управители
и неправителствени организации, както и широката общественост, ни изпратиха свои
бележки.

Бих искала да ви уверя, че приемам въпроса за защитата на акулите много сериозно. Затова
поисках от моите служби да проучат задълбочено всички материали, получени в рамките
на консултацията. След това ще изготвим оценка на въздействието, която, както знаете, е
необходима, за да се измени регламента. Намерението ми е да се приеме законодателно
предложение в най-кратки практически възможни срокове. Искам да ви уведомя, че съм
извела този въпрос като приоритет, за да не се губи повече време.

Бих искала също да отбележа, че Комисията е предприела много мерки за осигуряване на
устойчиво управление и защита на акулите като цяло, освен премахването на перките на
акулите. Представихме план за действие и оттогава предприехме редица мерки. Забранихме
лова на селдовата акула (Lamma nasus), гигантската акула (Cetorhinus maximus) и бялата
акула във водите на ЕС. Забранихме хрилните мрежи под 200 метра, за да защитим
дълбоководните акули. Миналата година – и аз бих искала да наблегна на това –
предложихме устойчиви и научно обосновани квоти за различни видове акули. Беше ни
много трудно да водим преговори по този въпрос в Съвета. Задачата не беше лесна, но накрая
успяхме и имаме устойчиво предложение за тази година и, надявам се, за следващата.

Jim Higgins (PPE). -    (EN) Г-жо председател, рязането на перките на акулите е варварство.
То е нехуманно; то е нецивилизовано. Изхвърлени обратно в морето, те умират. Това е
практика, която трябва да се забрани. Въпреки че Комисията се позова на регламента от
2003 г., той просто не дава резултат.
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Разбирам, че е много трудно. Как упражнявате контрол? Трябва да приемем регламент, с
който изцяло да се забрани тази практика. Тук става въпрос за заличаването – за пълното
изчезване – на конкретен вид. Цифрите са показателни сами по себе си. Например по сегашни
приблизителни оценки през 2009 г. перките на 26 до 73 милиона акули са станали обект
на търговия в световен мащаб. Действително, това е много доходен бизнес. Трябва да го
забраним напълно. Това е варварство, то не бива да се насърчава и трябва да го забраним
веднъж за винаги. Трябва да бъдем водещи в това отношение.

Brian Crowley (ALDE). -    (EN) През 2003 г. беше забранен ловът на акули заради техните
перки. По аналогичен начин, сега се намираме в същото положение по отношение на
скумрията в Европейския съюз, където съществува споразумение на европейско равнище и
на равнище на Европейското икономическо пространство за намаляване на улова на
скумрията. Въпреки това виждаме как Исландия и Фарьорските острови уловиха по 150 000
тона всяка, а това влияе пряко на устойчивостта на европейските риболовни флотилии.
Така че какви действия могат да бъдат предприети в това отношение? По-специално, може
ли да се предприемат търговски санкции срещу тези два района?

Chris Davies (ALDE). -    (EN) Като се има предвид изчезването на лъвовете в Африка и на
акулите от нашите морета, поздравявам члена на Комисията за това, което се опитва да
постигне, но този въпрос е до голяма степен обусловен от пазара. Имаше огромно търсене
на перки от акули в Азия и те могат да донесат големи печалби.

Единственият начин да се гарантира възможността да упражняваме надлежен контрол и
да определяме количествено случващото се е да осигурим изваждането на перките на сушата
заедно с акулата, към чието тяло са прикрепени. По този начин можем да си запазим
контрола. Надявам се, че членът на Комисията ще вземе това предвид, когато изготвя своите
предложения.

Мария Даманаки,    член на Комисията.  −  (EN) Съгласна съм с членовете на Парламента,
че въпреки забраната не можем да сме доволни от положението. Съгласна съм с вас и ние
знаем каква е действителността и как стават нещата на практика. Знаем, че зад цялото това
обсъждане стои много печеливша индустрия. Но трябва да вземем мерки, съответстващи
на правната ни рамка, затова, позволете ми да обясня.

Проблемът е налице, защото в момента предприятията от отрасъла могат да свалят на суша
перките и акулите на различни пристанища. Те могат да изваждат на брега перките, които,
както можем да си представим, са по-ценни поради търсенето им, особено в Азия, и могат
да свалят на суша телата на акулите някъде другаде, което прави контрола много труден.
Това е причината за всичко. Това е нещо, на което обръщаме внимание. Затова предложихме
тази консултативна процедура, защото искаме да се справим с тази много трудна ситуация.

Така че това, което мога да ви кажа, е, че ще излезем с амбициозно предложение и се надявам
до края на годината да имаме нов правен инструмент относно перките от акули, който ще
доведе до някакви конкретни резултати. Ще регламентираме тази ситуация веднъж завинаги.

Колкото до аналогията с положението със скумрията, това, което мога да посоча тук, е, че
Европейският съюз е направил всичко възможно. Бих искала да отбележа, че
държавите-членки около този район оказаха голямо съдействие и нашите рибари и нашите
предприятия от отрасъла трябваше да понесат много жертви, за да осигурят устойчивостта
на запасите.

Затова бяхме много разтревожени, когато Исландия и Фарьорските острови приложиха
едностранни подходи и сами увеличиха квотите си. Това е нещо, което просто не можем да
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приемем. Затова сега работим по този въпрос – моите служби работят съвместно с кабинета
и службите на члена на Комисията, отговарящ за търговията, г-н Де Гухт – и ние ще излезем
със законодателно предложение за юридическо оръжие, което да използваме в такива
случаи. Сега имаме някои оръжия, но в правните инструменти на наше разположение се
споменава само прясната риба, включително скумрията, но не и продуктите от скумрия, и
по-специално рибеното масло и рибеното брашно, които са основните стоки за износ на
Исландия и Фарьорските острови. Затова дейността ни в това отношение трябва да е
плодотворна. Комисията ще направи всичко по силите си, за да осигури защитата на
устойчивостта на запасите през следващия риболовен сезон.

Председател. −    Въпрос № 16, зададен от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-000142/11)

Относно: Нова морска стратегия за Средиземноморието

Необходимостта от морска стратегия за Средиземноморието се вписва в програмата на 25-те
действия от програмата в полза на интегрирана дейност в Средиземноморието в рамките
на новите предизвикателства, поставени от развитието на положението в средиземноморските
арабски страни. Съюзът изготви законодателство и стратегия, насочени към насърчаването
на устойчиво използване на моретата, запазването на морските екосистеми и опазването на
основните ресурси, които подкрепят икономическите и социалните дейности, свързани с
морето.

При това положение Комисията може ли да отговори на следните въпроси?

Възнамерява ли да определи нови цели в областта на морската политика в рамките на новата
евро-средиземноморска политика?

Как се развиват инициативите на Съюза в полза на Средиземноморието в морския сектор
(замърсяване на Средиземноморието, например)?Кои инструменти ще позволят улесняването
на приспособяването на средиземноморския регион към изменението на климата и
предотвратяването на сериозните заплахи, които крият наводненията, ерозията на бреговете
и повишеното влошаване на почвите?

По какъв начин проектите, свързани с пренос на енергия в Средиземноморието, се вписват
в морската стратегия?

Какви са предвидените мерки и на каква основа ще се установи сътрудничеството със
средиземноморските партньори в рамките на опазването на морското корабоплаване и на
борбата срещу незаконната имиграция по море?

Мария Даманаки,    член на Комисията.  −  (EN) Благодаря на г-жа Kratsa-Tsagaropoulou
за нейния въпрос, тъй като той ни дава възможност да се спрем на това много тежко
положение в Средиземноморието.

Бих искала да уведомя Парламента, че неотдавна Комисията прие съобщение относно
„Партньорство за демокрация и споделен просперитет с южното Средиземноморие“, в което
е изложена поредица от предложения за справяне с предизвикателствата, пред които е
изправен региона в момента след неотдавнашните събития. Както знаете, това е екстремна
ситуация, която е много деликатна и много обезпокоителна.

Комисията е много удовлетворена от всеобщото одобрение на тази инициатива. Това
съобщение беше прието по много положителен начин от всички държави-членки и, надявам
се, от Парламента.
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Позволете ми да разясня няколко мерки, които сме предприели към днешна дата за постигане
на целта за нова морска стратегия за Средиземноморието. Първо, във връзка с интегрираната
морска политика, вече създадохме работна група за такава политика с участието на всички
крайбрежни държави и регионални конвенции. Планираме да я доразвием като
междусекторен форум, обхващащ всички морски дейности, сътрудничеството и
финансирането в региона. Част от тази инициатива е и първият проект за техническо
сътрудничество, който се осъществява по линия на Европейската политика на съседство и
чийто предмет е интегрираната морска политика за Средиземноморието.

Бих искала също така да информирам Парламента за една инициатива, която неотдавна
поех, за поставяне на началото на съвместен проект за сътрудничество в Средиземноморието,
заедно с Международната морска организация и Европейската инвестиционна банка.
Разчитам на тази инициатива и се надявам тя да е плодотворна. Ще определим целенасочени
действия за растеж и работни места в морските държави, както и за морско обучение, което
е много важно за средиземноморския регион. Ще включим и мерки за интегрирано морско
наблюдение и ще има участие на частния сектор, защото считам, че по отношение на
морските въпроси това е абсолютно необходимо.

Успоредно с това Комисията възнамерява да подкрепи организирането на форум за
средиземноморските служби за брегова охрана в целия регион. Ще увеличим усилията си
и в областта на контрола на рибарството чрез обучения, семинари и съвместен контрол в
сътрудничество с Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

Що се отнася до защитата на околната среда и изменението в климата, в момента Комисията
работи заедно с държавите-членки на равнище на ЕС за постигане на добро екологично
състояние на морските му води до 2020 г. На регионално равнище ЕС и неговите
държави-членки си сътрудничат, в рамките на Конвенцията от Барселона, със
средиземноморски държави партньорки, за да се насърчи предотвратяването на
замърсяването и да се подобри реакцията спрямо него във всички морета в региона,
граничещи със Съюза.

По отношение на проблемите, свързани с миграцията и неотдавнашните събития в региона,
Комисията е поела ангажимента да подпомага и подкрепя държавите-членки на ЕС, които
са подложени на внезапен миграционен натиск, и е готова да мобилизира финансова помощ.
Сега работим по определянето на спешни финансови пакети по линия на Фонда за външните
граници и евентуално Фонда за връщане и Европейския бежански фонд, в допълнение към
вече заделените целеви средства за 2011 г.

Във връзка с наблюдението на външните граници, Комисията е в постоянен контакт с
Фронтекс, която започна съвместната операция „Хермес 2011“ за контрол на външните
граници на ЕС в региона. Фронтекс, заедно с Европол, започна и подготовката на
целенасочена оценка на риска от потенциална експлоатация на критичната политическа
обстановка от престъпни и терористични мрежи и на мониторинг на незаконните
миграционни потоци.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Благодаря Ви, г-жо член на Комисията, за това,
че се спряхте на плановете и новите насоки на Европейската комисия, както и за личното
начинание, което изложихте, във връзка с подготовката за новата обстановка в
Средиземноморието.

Бих искала да задам един конкретен въпрос: как оценявате плановете, които вече са в ход,
за почистване на замърсяванията в Средиземно море и за пренос на енергия, как се вписват
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те в морската политика и каква добавена стойност очаквате от новите планове за политики
и програми, които споменахте?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Г-жо член на Комисията, във връзка с новата политика за
риболова в Средиземно море и като се има предвид обстановката, която току-що описахте
във връзка с положението на държавите по южното крайбрежие на Средиземно море, които
преживяват изключително тежка криза, смятате ли, че по линия на трансграничното
сътрудничество, в рамките на политиката на сближаване, можем по законосъобразен начин
и съвместно да се заемем с проблема и да намерим съгласувани решения чрез трансгранична
политика и риболовна политика, което би ни позволило да възстановим запасите в
Средиземно море и да подпомогнем възстановяването на икономическия сектор?

Ivo Vajgl (ALDE). -    (SL) Г-жо председател, бих искал да задам на члена на Комисията
въпрос по темата за множеството европейски държави, които се опитват да стоварят своите
проблеми, проблеми свързани с рибарството, върху държава, която, официално и
юридически, не съществува. Говоря за Западна Сахара.

Комисията удължи, или по-скоро получи правомощия да проведе преговори за споразумение
в областта на рибарството с Мароко. Ще бъдете ли така добра да обясните какви гаранции
имаме, че ресурсите, които ще получим от това споразумение, ще се употребят в полза на
хората от Западна Сахара, а не само за задоволяване на потребностите на европейските
рибари.

Мария Даманаки,    член на Комисията.  −  (EN) Бих искала да изразя съгласието си с г-жа
Grässle, че действително има голяма вероятност от замърсяване поради преноса на енергия
през Средиземно море. Тук съществува риск, защото Средиземно море е доста затворено и
не може да понесе тежестта от евентуално замърсяване.

Така че това, което сега ще направим, е да увеличим и засилим нашето сътрудничество,
сътрудничеството на Комисията, с държавите-членки. Бих искала да кажа на г-жа Grässle,
че следващата седмица членът на Комисията Поточник и аз ще посетим Гърция и ще
организираме нещо във връзка със замърсяването на Средиземно море. Бих искала също да
я информирам, че и държавите от Средиземноморието биха могли по-добре да предотвратяват
и откриват замърсявания, причинени от кораби, като участват в сателитната система за
мониторинг на Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ), например в „Мрежа
за безопасно море“ или „Мрежа за чисто море“. Ние разполагаме с тези системи и ще насърчим
нашите държави-членки от Средиземноморието да участват в тези системи, за да откриват
евентуални замърсявания, причинени от кораби.

Бих искала да кажа, че ще стимулираме не само нашите държави-членки, но и съседите ни,
посредством обсъждания и сътрудничество, за да постигнем тази цел.

Що се отнася до регионалното сътрудничество, да, ще предприемем някои инициативи във
връзка с него, а ние имаме много инициативи в рамките на Генералната комисия за
рибарството в Средиземно море (GFCM), при това сега работим и по създаването на нова
стратегия, морска стратегия, в региона на Адриатическо море и Йонийско море.

Сега работим с правителствата на държавите-членки по крайбрежието на Адриатическо и
Йонийско море: Италия, Словения и Гърция, но и с други държави в съседство като Хърватия,
Черна гора и Албания. Опитваме се да създадем стратегия за морско сътрудничество за този
регион. Бих искала да подчертая, че това действително ще бъде възможност за ползване на
средства за сближаване, както уважаемият член на Парламента вече отбеляза.
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Накрая, една кратка бележка относно Западна Сахара: да, имахме много опасения относно
правото на истинските бенефициери да се възползват от средствата, които предоставяме на
Мароко като част от това споразумение в областта на рибарството. Затова поискахме от
мароканското правителство да ни предостави данни във връзка не само с изпълнението на
споразумението като цяло, но и с регионалния подход, засягащ това споразумение, както
и с разпределението в различните области на Мароко. Ще подновим протокола за преходен
период от една година само за да установим дали можем да продължим с него или не. По
този начин, много предпазливо, се придвижваме в тази посока.

Председател. −    Въпрос № 17, зададен от Georgios Papanikolaou (H-000108/11)

Относно: Обучение на изследователи и оценка на университети в емблематичната инициатива
за иновации

В емблематичната инициатива „Европа 2020“, която наскоро издаде Комисията, в глава 2
„Съюз за иновации“ се споменава наред с другото задължението на държавите-членки да
обявят стратегии за обучение на достатъчно изследователи за постигане на целите на
националните стратегически програми, а също и намерението на Комисията за същата
година да подпомогне международна многоизмерна система за оценяване на постиженията
на европейските висши учебни заведения.

Въпросът към Европейската комисия е следният: Как ще се гарантира, че целта за 3 % за
изследователска дейност до 2020 г. ще бъде постигната изцяло и няма да се наблюдават
отклонения в равнищата на инвестициите между държавите-членки? Счита ли Комисията,
че финансовата криза в държави-членки от еврозоната може да изложи поставените цели
на опасност?

Какви ще бъдат критериите за оценка на висшите учебни заведения в Европа, така че да се
определи кои са онези от тях, които демонстрират най-добрите постижения в областта на
научноизследователската дейност?

Мойра Гейгън-Куин,    член на Комисията.  −  (EN) По отношение на 3-процентната цел
за интензивността на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), състоянието на
неотложност на иновациите в Европа изисква да се подкрепи интелигентния растеж и да
се поеме ангажимент за справяне с предизвикателствата пред обществото. Сравнителният
анализ на Съюза за иновации показва, че ЕС губи в надпреварата със Съединените щати и
Япония, докато Бразилия и Китай скъсяват разстоянието до ЕС. Постигането на целта за
3-процентна интензивност на НИРД следва да допринесе съществено за посрещане на това
предизвикателство. Европейският съвет прикани държавите-членки да определят амбициозни
и реалистични национални цели, като вземат предвид първоначалния размер на инвестициите
в НИРД и ключовите структурни характеристики на своите икономики.

Миналата година държавите-членки и Комисията започнаха двустранни разговори. Към
настоящия момент почти всички държави-членки са определили национални цели за
интензивност на НИРД, които трябва да бъдат финализирани в националните им програми
за реформи до края на април 2011 г.

На 12 януари тази година Комисията прие съобщението относно годишното изследване на
растежа. То включва списъка с националните цели за научноизследователска и развойна
дейност, които като цяло са и амбициозни, и реалистични и отбелязва началото на нов
цикъл на координация в тази област. Ще бъде направена оценка на националните политики
за научни изследвания и иновации и на постиженията с цел да се определят основните
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затруднения, които възпрепятстват растежа и възстановяването в един следкризисен сценарий
на развитие, при който финансовите ограничения все още са в сила.

От жизненоважно значение е да е налице отлична база за научни изследвания, за да бъде
постигната 3-процентната цел за интензивност на НИРД и за да се засили иновативността
на Европа. За да бъде постигната целта за 3 % интензивност на НИРД до 2020 г., Европа ще
се нуждае от поне още един милион работни места за изследователи. Броят на необходимите
нови изследователи е значително по-висок, тъй като много изследователи ще се пенсионират
през този период. Върховите постижения на научноизследователската дейност в
университетите и, разбира се, в промишления отрасъл ще са от полза за обществото в
по-широкия смисъл на думата. Напредъкът е свързан с високото качество на висшите учебни
заведения.

В сравнителния анализ на Съюза за иновации се използват международно признати
показатели за сравняване на постиженията на Европа с тези на нашите конкуренти. Три от
тези показатели са: нови докторанти на 1 000 души от населението на възраст между 25 и
34 години – количествен показател, международни научни съвместни публикации на
милион души от населението и научни публикации сред водещите 10 % най-цитирани
публикации в световен мащаб като процент от общия брой на научните публикации в
страната – и двата показателя са качествени.

Съединените щати увеличиха преднината си по отношение на международните съвместни
публикации, които сега са с 37 % повече, отколкото в ЕС. След като през юни излязат
очакваните резултати от проучването за осъществимостта, Комисията ще подкрепи
независима многоизмерна международна класация за оценка на постиженията на висшите
учебни заведения. Това проучване ще обхваща постижения не само в областта на
научноизследователската дейност, но и в други важни области като иновации, образование,
регионална ангажираност и интернационализация. Многоизмерният характер на тази
концепция ще позволи на студентите, на създателите на политики и на самите университети
да избират измеренията и свързаните с тях показатели, от които се интересуват, и да изготвят
свои собствени персонализирани класации, съобразени с техните потребности.
Заинтересованите страни участват активно във всички етапи на този проект за определяне
на осъществимостта.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Много Ви благодаря за отговора, г-жо член на
Комисията. Бих искал да Ви припомня обаче, че когато планирахме Лисабонската стратегия
преди около осем години, през 2003 г., говорехме в общи линии същото – че трябва да
разчитаме на иновациите и на научните изследвания, за да постигнем по-конкурентоспособна
икономика.

Вие сте член на Комисията повече от година и мисля, че имате достатъчно опит, за да ни
кажете: какво Ви кара да смятате, че този път ще пожънем успех, с новата стратегия до 2020
г., и че резултатите няма да са сходни с тези на предишната стратегия, която в крайна сметка
беше шумен провал.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) По отношение на висшите учебни заведения, бих искал да
попитам члена на Комисията дали е доволна, че европейските институции имат както волята,
така и капацитета да повишат качеството на своята работа, да подобрят класирането си на
световната сцена и да развият способността си да си сътрудничат помежду си, за да се избегне
дублирането на научни изследвания.
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Мойра Гейгън-Куин,    член на Комисията.  −  (EN) Каква е разликата между настоящото
положение и обещанията и поетите ангажименти в Лисабон? Мисля, че първото нещо е, че
сега иновациите и научноизследователската дейност са в центъра на европейската политика.
Имаме поет ангажимент не само от страна на Комисията, на държавите-членки и на
Парламента, но и от страна на Европейския съвет. Въведохме много надежден мониторинг,
който ще се осъществява старателно. Имаме 34 ангажимента по линия на „Съюза за
иновации“ – за които отговарят различни мои колеги – като следим редовно какви са
подобренията, какви промени са настъпили, какво е развитието, какви резултати са
постигнати, или, ако не са постигнати, защо е така. Надяваме се всяка година да се провежда
„Форум за иновации“, на който да събираме заинтересованите страни, за да седнем и да
направим преглед на напредъка през последната година.

Така че мониторингът ни е много строг и считам, че точно в това отношение се провалихме
– или не постигнахме това, което си бяхме поставили за цел – в Лисабон. Имаме и годишното
изследване на растежа, а сега ще имаме и национални програми за реформи, в които
държавите-членки много ясно ще посочат какви ще бъдат целите им и как се надяват да ги
постигнат. Считам, че това е стъпка напред, която беше необходима.

Що се отнася до модернизацията на университетите, това е голям проблем, с който мисля,
че се сблъскват всички държави-членки на ЕС. Не е достатъчно да има един или два
университета в редица държави-членки, които са там горе, в близост до върха на дървото.
Трябва да модернизираме нашата университетска система на всички нива в ЕС и да избегнем
споменатия вид дублиране, като може би всеки университет досега е считал, че има
капацитета да създаде център за върхови постижения за всеки отделен факултет. Това е
невъзможно и икономически неефективно и е свързано с голяма разпокъсаност и дублиране
– точно това, което се опитваме да избегнем.

Но нека не забравяме обаче, че Комисията няма компетентности в тази област. Ето защо
онова, което можем да направим – и което членът на Комисията Василиу върши усърдно –
е да обясним на държавите-членки, че не можем да продължим да прилагаме политиките
от миналото. Трябва да се променим; трябва да решим кои са областите, в които ще имаме
– или определен университет ще има – център за върхови постижения, и трябва да въведем
реална програма за обща модернизация на университетите в целия Съюз.

Председател. −    Въпрос № 18, зададен от Ioannis A. Tsoukalas (H-000111/11)

Относно: Минимален контрол и голямо количество грешки в дейностите на Седма рамкова
програма за научноизследователска дейност

От отговора на Комисията в отговор на въпрос E-8013/2010 (1)  произтичат сериозни
въпроси относно ефективността на контрола върху Седма рамкова програма. До 31 август
2010 г. компетентните служби бяха извършили едва 118 проверки на 193 участващи, т.е.
на 0,42 % от участниците в Седма рамкова програма, докато за Шеста рамкова програма
равнището на проверките възлизаше на 5,7 %. Тези констатации са изключително тревожни,
тъй като беше счетено, че над 4 % от бюджета за дейности са били изразходени неправилно.
Ако тази тенденция се запази, не е изключено да бъдат изискани финансови корекции в
размер на повече от 2 милиарда евро за цялата Седма рамкова програма.

Въпросът към Европейската комисия е следният:

(1) Отговор от 25.11.2010 г.
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Какви са осъвременените данни за броя и констатациите на проверките, които тя е
осъществила във връзка с дейности по Седма рамкова програма? На какво се дължи огромното
количество грешки? Счита ли за задоволителни резултатите и за достатъчни усилията за
опростяване на правилата за управление на Седма рамкова програма? Какви ще бъдат нейните
незабавни действия за справяне с проблема?

Мойра Гейгън-Куин,    член на Комисията.  −  (EN) Ще се опитам да се съобразя с
преводачите.

Предварително условие за извършване на последваща одитна дейност е наличието на
достатъчно значим брой искания за възстановяване на разходи, представени от бенефициер.
За Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, или „7РП
2007-2013“, първият отчетен период настъпва 18 месеца след началото на проекта.

Вследствие на това броят на исканията за финансиране на разходи, налични за одитиране
по 7РП достигна критична маса едва през 2010 г. Освен това стратегията на Комисията за
контрол на научноизследователската дейност е разработена така, че да създаде разумна
степен на сигурност за законосъобразността и редовността на разходите за
научноизследователска дейност на многогодишна база за целия срок на изпълнение на
рамковата програма. Към 31 декември миналата година Комисията беше приключила 345
одити по 7РП, обхващащи 432 участия в проекти по 7РП. През същия период са предложени
финансови корекции, възлизащи на 4,482 милиона евро, поради грешки, в резултат на
извършване на одит на участия в 7РП на стойност 88.633.047 милиона евро.

Рамковите програми за научни изследвания се изпълняват предимно посредством
безвъзмездни помощи с поделяне на разходите въз основа на възстановяване на допустими
действителни разходи. Основният риск е, че бенефициерите включват недопустими разходи
в своите отчети за направени разходи. Рискът се увеличава от конфликта между критериите
за допустимост и обичайните практики за отчитане на разходите на определени бенефициери,
по-специално от изискването бенефициерите да разпределят разходите за персонал и
непреките разходи между проектите, като същевременно приспадат различни елементи,
считани за недопустими за съфинансиране от страна на ЕС.

С оглед на това през април 2010 г. Комисията излезе със съобщение, в което се представят
възможности за опростяване на правилата и процедурите за финансиране на научни
изследвания. С опростяването и разясняването на правилата и процедурите може да се
намали възможността за грешки и да се повиши сигурността за редовност на разходите, но
и да се улесни участието на изследователите в рамковите програми и постигането на целите
на политиката на ЕС за научни изследвания.

След като постигна пълен консенсус по редица аспекти, които все още можеха да се въведат
при действащата в момента обща правна рамка, на 24 януари тази година Комисията
предприе краткосрочни действия за опростяване, включващи конкретни мерки, които
влязоха в сила незабавно и със задна дата по отношение на проектите по 7РП.

Ioannis A. Tsoukalas (PPE).   – (EL) Г-жо председател, бих искал да благодаря на члена
на Комисията за подробния отговор; бих отбелязал обаче, че при извадка от 0,4 %, процентът
на грешките се покачва до 4 % или на 2 милиарда от 50 милиарда евро. Надявам се, че
моделът не е линеен и че когато се извършват 4 % одити, процентът на грешките не е 40.
Разбирам също, че е много трудно, от една страна, да искаме от Комисията да опрости
процедурите по управлението на 7РП и да предвиди опростяване на 8РП и същевременно
да настояваме за по-подробни одити. Създава се впечатлението, че тук има противоречие,
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но аз не смятам, че е така. Мисля, че тук има едно хубаво нещо: че всички ние се интересуваме
от научните изследвания и че знаем, че те са единствената надежда на Европа и на
държавите-членки.

Мойра Гейгън-Куин,    член на Комисията.  −  (EN) Г-жо председател, мисля, че нашата
цел трябва да бъде да опростяваме възможно най-много нещата за нашите заинтересовани
страни и да гарантираме – дотолкова, доколкото можем – възможността за пряко прилагане
от страна на бенефициерите на техните обичайни практики за отчитане на разходите за
персонал, като се избягва необходимостта да се прилага паралелна счетоводна система,
както трябваше да правят досега. Това очевидно води до усложняване и до риск от допускане
на грешки. В крайна сметка ние приемаме – мисля, че всички трябва да приемат – че
изследователите не се интересуват от участие в злоупотреби със средствата от ЕС. Те по-скоро
се интересуват от реалните, същински основни научни изследвания, които извършват, които
могат да доведат до чудесни иновации, които да можем да наблюдаваме в държавите не
само в цяла Европа, но всъщност в целия свят. Така че ние правим нещата възможно
най-малко сложни, възможно най-опростени заради заинтересованите страни.

Председател. −    Въпрос № 19, зададен от Silvia-Adriana Ticau (H-000114/11)

Относно: Участие на МСП в европейската изследователска и иновационна дейност

На 9 февруари 2011 г. Комисията лансира Зелена книга под заглавие „От предизвикателствата
към възможностите: към създаване на обща стратегическа рамка за финансирането на
изследователската и иновационна дейност в ЕС“. Така в резултат на обществени консултации
Комисията ще подготви обща стратегическа рамка, която да улесни както ориентирането
на дейностите към изследване и иновации, за да отговори на предизвикателствата на
съвременното общество, така и опростяване на процедурите за достъп до европейски средства
за изследвания и иновации, намаляване на срока за въвеждане на пазара на резултатите от
изследванията, и така също по-голямо участие на европейските предприятия в дейностите
за изследвания и иновации. В контекста на стратегията ЕС 2020, ЕС си постави за цел до
2020 г., насочените за дейностите за изследване и иновации средства да достигнат 3 % от
БВП. Понеже частният сектор се характеризира с ниско равнище на финансиране за
изследвания и иновации, бих искала да попитам Комисията какви мерки предвижда за
стимулиране на участието на този сектор във финансирането на европейските изследвания
и иновации? Какви мерки предвижда Комисията, за да подкрепи МСП да преодолеят
трудностите, срещнати при достъпа до европейски средства за иновации и финансиране.
Предвижда ли Комисията да задели квота от европейските средства единствено за МСП?

Мойра Гейгън-Куин,    член на Комисията.  −  (EN) Комисията се е ангажирала с улесняване
на достъпа на малките и средните предприятия до финансиране по линия на програмите
на ЕС за научноизследователска дейност и иновации и с подпомагането им в крайна сметка
да изнесат на пазара плодовете от своите иновации.

Това е приоритет за Комисията, както се посочва в съобщението относно „Съюза за иновации“,
прието на 6 октомври миналата година, в Акта за малките предприятия, приет през юни
2008 г., и в прегледа на Акта за малките предприятия, одобрен на 23 февруари тази година.

В допълнение, в Зелената книга „От предизвикателствата към възможностите: към създаване
на обща стратегическа рамка за финансирането на изследователската и иновационна дейност
в ЕС“ се определят ключовите въпроси за бъдещата подкрепа от страна на ЕС за
научноизследователската и иновационна дейност, включително редица конкретни въпроси
за това как по-добре да се удовлетворят потребностите на МСП.
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Обща цел на общата стратегическа рамка е да се направи по-просто и по-привлекателно
участието в програмите на ЕС, по-специално за МСП. За в бъдеще важни елементи, които
следва да се обмислят в тази връзка, са единна точка за достъп с общи
информационно-технологични платформи, правила с по-висока степен на стандартизация,
усъвършенстван набор от инструменти за финансиране, които обхващат цялата иновационна
верига, и по-прости и по-последователни процедури за получаване на финансиране.

След консултациите относно Зелената книга Комисията ще представи законодателните си
предложения за общата стратегическа рамка до края на тази година. Ние вече въведохме в
работните програми в последната Седма рамкова програма (7РП), редица мерки, насочени
конкретно към МСП, включително целеви бюджети. Предвижда се бюджетният дял за МСП
да се повиши от сегашните 14,3 % до над 15 %, каквато е целта, предвидена в
законодателството. МСП се нуждаят от подкрепа, която да е съвсем близо до тях. Улеснен
достъп до 7РП се осигурява от мрежата „Enterprise Europe Network“ – партньорство между
Комисията и почти 600 стопански организации на като търговско-промишлени камари,
занаятчийски камари, агенции за иновации и агенции за регионално развитие. По-точно,
въз основа на приетите насоки тази мрежа, заедно и в сътрудничество с националните точки
за контакт по 7РП, съдейства на МСП, като осигурява подкрепа чрез повишаване на
осведомеността, чрез изграждане на капацитет за участие в рамковата програма, чрез
ангажиране на нови МСП в предложенията, търсене на партньори, съвместни действия,
насочени към МСП, и чрез провеждане на консултации за включване в работните програми
на свързани с МСП теми за покани за предложения. Няколкостотин МСП успяха да
представят предложения по 7РП с подкрепата на мрежата.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (EN) Г-жо председател, МСП се натъкват на много трудности,
свързани с достъпа до европейски средства за научноизследователска и развойна дейности.
Те или не получават кредити, за да си осигурят частта за съфинансирането, или бюрокрацията
е прекалено голяма тежест за тях. Има ли Комисията някакви планове за разработка на
набор от общи и прости правила, за да се повиши участието на МСП в научноизследователски
програми на ЕС? Възнамерява ли Комисията да задели, да кажем, около 30 % от средствата
за научни изследвания на ЕС само за МСП?

Мойра Гейгън-Куин,    член на Комисията.  −  (EN) На 24 януари тази година бяха приети
три конкретни мерки, които незабавно влязоха в сила, засягащи управляването на
безвъзмездните средства от ЕС за научноизследователска дейност по линия на Седмата
рамкова програма (7РП), като всяка от тях е пряк отклик на опасения, изразявани
многократно от участници – и потенциални участници – в 7РП. С едната мярка се създава
възможност за по-голяма гъвкавост в начините на изчисляване на разходите за персонал. С
друга мярка се позволява на собствениците на малки и средни предприятия, чиито заплати
не са били официално отразявани в отчетите им, да получат фиксирани плащания, за да си
ги възстановят. И една нова ръководна група, съставена от висши служители, взети от всички
служби на Комисията, е ангажирана с отстраняване на несъответствията. Това е много важно
за прилагането на правилата, които вече са въведени.

Разработихме платформа за електронно обучение, насочена специално към МСП. Тя ще
бъде пусната онлайн тази година, като с нея се цели да се улесни достъпа на МСП до
научноизследователски и развойни проекти. При проучване на резултатите в нея тя ще
предлага безплатно онлайн обучение и персонализирана информация и, нещо много важно,
форум за общуване. Всички тези елементи, взети заедно, ще подобрят значително
положението на МСП и очевидно, при наличието на общата стратегическа рамка, не се
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съмнявам, че ще получим други много добри идеи за това какво още бихме могли да
направим, за да им помогнем.

Председател. −    Въпрос № 26, зададен от Bernd Posselt (H-000107/11)

Относно: Замърсяване на въздуха в германските градове

Каква е оценката на Комисията за състоянието на замърсяването на въздуха в германските
градове, например в Мюнхен, и какви мерки предлага?

Янез Поточник,    член на Комисията.  −  (EN) В директивите относно качеството на
атмосферния въздух се определят няколко пределно допустими стойности за няколко
замърсители с различни крайни срокове за постигането им. Освен че насърчава добрите
практики на заседанията на комитета по прилагането – наред с други форуми, Комисията
насочва усилията си към проверки на това дали действително е постигнато съответствие с
пределно допустимите стойности, предвидени в директивата.

От 1996 г. директивата съдържа изискване към държавите-членки да разработват и прилагат
обща стратегия, включваща дългосрочни и краткосрочни мерки. Последната категория е
особено подходяща за справяне със ситуации, при които има риск от превишаване на
пределно допустимите стойности, например на фините прахови частици до с размери до
10 микрона. Трябва да се изготвят планове още щом бъдат превишени пределно допустимите
стойности плюс допустимото отклонение, за да се покаже как ще се постигне съответствие
в необходимия срок.

Въпреки че плановете за качеството на въздуха трябва да бъдат съобщени на Комисията в
рамките на две години след измерването на превишената пределно допустима стойност,
компетентностите и отговорността за вземане на решение относно мерките, които трябва
да бъдат включени в плановете за качеството на въздуха, са изцяло прерогатив на
държавите-членки. Това е в съответствие с принципа на субсидиарността и потвърждава
факта, че националните и/или местните органи са в състояние най-добре да определят
най-ефективните и съобразени с особеностите мерки за справяне с високите нива на
концентрация в зоните, чието качество на въздуха следят.

При проверката на съответствието от страна на Комисията се набляга предимно на това дали
се съблюдават пределно допустимите стойности и по-малко на това как се спазват.
Последните данни за 2009 г., представени от Германия, потвърждават, че в 70 от 80-те
зони, в които се следи качеството на въздуха, продължава да се отчита превишаване на
пределно допустимите стойности на фините прахови частици. За повечето зони беше
разрешено удължаване на срока за постигане на съответствие до 11 юни тази година, защото
бяха съставили план за осигуряване на доброто качество на въздуха с ясен график и мерки,
показващи как ще се постигне съответствие крайния срок за преодоляване на превишенията.
Една от тези зони е Мюнхен. Удължаването на срока беше разрешено, при условие че
компетентните органи коригират плана за качество на въздуха така, че да включат в него
краткосрочни мерки, чрез които ефективно да се контролират и, при необходимост,
прекратяват дейностите, които увеличават риска от превишаване на пределно допустимите
стойности.

Що се отнася до NO2, Комисията очаква, че много държави-членки ще се сблъскат с
проблеми, подобни на тези с фините прахови частици. Превишенията, регистрирани преди
2010 г., с евентуално удължен срок до 2014 г. не съставляват нарушение на европейското
законодателство понастоящем, но привеждат в действие изискването за изготвяне на план
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за качеството на въздуха. Държавите-членки разполагат с време до края на септември 2011
г., за да изпратят данните за 2010 г.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Благодаря Ви, г-н Поточник, за много добрия и точен отговор.
Имам два кратки допълнителни въпроса. Първо, Комисията проверява ли дали отделните
държави-членки действително прилагат едни и същи критерии и правят измервания с
еднаква стриктност, или има разлики в това отношение? Второ, имате ли някакви конкретни
предложения за намаляването на замърсяването на въздуха – поне в градовете?

Янез Поточник,    член на Комисията.  −  (EN) Критериите за еднакви за всички страни.
Вярно е, че понякога поради географските условия на градове като Милано в Италия им е
по-трудно да достигнат същите критерии, отколкото на други градове. От първостепенно
значение е обаче на всички граждани в Европейския съюз да се гарантира еднакво ниво на
здравеопазване и защита. Такъв е проблемът в това отношение.

Разбира се, ако съществуват проблеми, които имат местна или регионална специфика, ние
обръщаме внимание на този аспект и се наистина се стремим да се справим с тези проблеми,
като си сътрудничим с органите, за да намерим подходящите решения. Стараем се винаги
да набелязваме цели и да намираме решения – за да сме стриктно полезни или полезно
стриктни, ако щете.

По отношение на втория въпрос, обикновено не даваме конкретни препоръки за който е да
било от градовете или регионите, просто защото считаме, че органите там са в много по-добра
позиция и са запознати с положението по-добре от нас. Действително проверяваме дали
има съответствие, но обикновено стандартизираният подход, който дава добри резултати,
е смесица от различни мерки, някои от които са по-краткосрочни, а други имат по-изявен
структурен характер.

Председател. −   Следващият въпрос е зададен от г-жа Kadenbach, която тази вечер ще
бъде сменена от г-н Arsenis.
Въпрос № 27, зададен от Karin Kadenbach (H-000116/11)

Относно: Стратегия на ЕС относно биоразнообразието

През 2010 г., Международната година на биоразнообразието, Европейският съвет прие
амбициозна визия за 2050 г. и цел за 2020 г. по отношение на запазването на
биоразнообразието в ЕС. Впоследствие съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие
световните правителства приеха амбициозна глобална визия и мисия за запазване на
биоразнообразието за 2020 г. и стратегически план, който поставя 20 трудни за постигане
цели.

Кога възнамерява Комисията да публикува Стратегия на ЕС за биоразнообразието, в която
да бъдат изложени амбициозните мерки, необходими за постигане на целите на ЕС и
глобалните цели в областта на запазването на биоразнообразието?

Може ли Комисията да потвърди, че новата стратегия няма да изисква по-нататъшни
отрицателни промени в консервационния статус на всички защитени местообитания и
видове в целия ЕС , както в зоните по „Натура 2000“, така и извън тях, до 2020 г., с оглед
възстановяване на благоприятния консервационен статус на всички местообитания и видове
до 2050 г.?

Освен настоящите обучения за съдии и документите с насоки, обявени по-рано от Комисията,
какви конкретни мерки се планират за подобряване на прилагането на екологичното
законодателство на ЕС? Има ли Комисията планове за създаване на формирование на ЕС за
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екологични инспекции и за приемане на законодателство относно екологични инспекции,
както призовава Парламентът?

Янез Поточник,    член на Комисията.  −  (EN) Комисията полага последните щрихи от
новата стратегия на ЕС за биоразнообразието, която ще осигури рамка за действие за справяне
със загубата на биоразнообразие през следващото десетилетие. Целта ни е тя да бъде приета
в началото на май. Тъй като проектът на стратегията е все още обект на вътрешни
консултации в рамките на Комисията, не съм в състояние да дам много подробности относно
съдържанието й. Мога обаче да ви уверя, че тя е в съответствие както с амбициозния мандат
на ЕС, определен от Съвета миналата година, така и с глобалните ангажименти, които ЕС
пое през октомври миналата година в Нагоя, в рамките на Конвенцията за биологичното
разнообразие.

Стратегията ще бъде разработена въз основа на шест подцели, насочени към разглеждането
на някои от основните движещи сили на законите за биоразнообразието и на различните
видове натиск, на които е подложено биоразнообразието: опазването на природата,
възстановяването и „зелената“ инфраструктура, селското стопанство и лесовъдството,
рибарството, инвазивните видове и приноса на Европейския съюз към глобалното
биоразнообразие.

От значителна полза за стратегията ще бъде изпълнението на действащото законодателство
на ЕС, включително ефективното и адекватно финансираното управление на мрежата „Натура
2000“. От съществено значение ще бъде също така да се обмисли по какъв начин реформите
в Общата селскостопанска политика и Oбщата политика в областта на рибарството, както
и бъдещата политика на сближаване могат да спомогнат за осигуряване на необходимата
подкрепа за тази стратегия. Водещата цел на ЕС до 2020 г. изисква прекратяване на загубата
на биоразнообразие и на влошаването на екосистемите и услугите, които те осигуряват.

Така че мога да ви уверя, че стратегията ще съдържа действия, насочени към постигането
на тази цел. Това ще включва действия, целящи ускоряване на изпълнението на директивите
за птиците и местообитанията и гарантиране на предприемането на значителни стъпки за
постигане на благоприятен консервационен статус за видовете и местообитанията от
европейско значение. Що се отнася до изпълнението и прилагането на екологичното
законодателство в по-общ план, Комисията възнамерява по-късно тази година да излезе с
ново съобщение по този въпрос. Целта не е да се заменят съответните съществуващи
съобщения, а по-скоро те да бъдат подобрени чрез акцентиране на цялостната обща структура
и база от знания, на която да се основава прилагането на тези достижения на европейското
право в екологичната сфера.

Във връзка с тази инициатива ще припомним подробно всички възможни варианти за
подобряване на способността за мониторинг и контрол на равнище на ЕС и на националните
системи за инспекция. Следва да се признае, че правната рамка на ЕС относно екологичната
инспекция вече беше подобрена през последните години, по-специално с приемането на
препоръката, предоставяща минимални критерии за екологичните инспекции в
държавите-членки, както и с включването на различни разпоредби в секторното екологично
законодателство.

Съобщението е все още в процес на изготвяне и точното съдържание все още не е договорено.
Ще проведем консултации със заинтересованите страни, включително с Парламента, с
помощта на съответните му комисии, така че членовете му да имат възможност да изразят
своите мнения и да допринесат за обсъждането.

233Разисквания на Европейския съюз -BG05-04-2011



Kriton Arsenis (S&D). -    (EN) Благодаря Ви, г-н член на Комисията, за подробния отговор.
С нетърпение очакваме да се запознаем с новата стратегия на ЕС за биоразнообразието и,
разбира се, Парламентът ще има много идеи, за които ще предоставим допълнителни
подробности.

Разглеждайки по-задълбочено темата, обсъдихме Нагоя и стратегията, бихте ли коментирал
какъв напредък отбелязваме в изпълнението на решенията от Нагоя, и по-специално на
протокола за достъп до генетични ресурси и споделяне на ползите? Какъв напредък е
постигнат? Какви са крайните срокове по този въпрос? Постигнали ли сме някакъв напредък
във връзка с морските защитени зони? Това се споменава специално в целите от Нагоя. Какъв
е напредъкът в това отношение?

Също така, споменахте, че ще бъдат положени усилия относно биоразнообразието в рамките
на Общата селскостопанска политика (ОСП), която е един от инструментите, с които
разполагаме за защита на биологичното разнообразие, но Парламентът призова и за защита
на пустошта и районите без пътища. Накрая, нужна ни е повече информация за териториите
по „Натура 2000“, особено за земеделските производители. Какво възнамерявате да направите
в това отношение?

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Бих искал просто да Ви задам един въпрос, г-н член на
Комисията. Дали вниманието Ви е насочено специално към защитата на природата и на
дивите животни и растенията, или сте загрижен и за старите домашни видове и полските
култури, чието разнообразие също е силно застрашено?

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). -    (EN) Има едно нещо, което искам да добавя. Говорим
за биоразнообразие. Един понастоящем спешен проблем е, че някои държави-членки – сред
които е и моята – се опитват да получат по-ниски планови показатели от Европейския съюз
във връзка със законодателството относно природата. Много бих искал да знам дали членът
на Комисията е съгласен, че можем да приемем по-ниски цели, или трябва да се придържаме
към настоящите.

Янез Поточник,    член на Комисията.  −  (EN) По отношение на Нагоя и напредъка ни,
нещата във връзка с протокола за достъп до генетични ресурси и споделяне на ползите се
развиват доста добре, така че проблеми няма. Има малки проблеми с превода, но ние се
движим по график по отношение на същината и вече планираме да започнем изготвянето
на законодателството, след подписването му, така че после да можем да преминем към
процеса на ратификация. Това отнема известно време, но не виждам някакви сериозни
пречки.

Що се отнася до морските защитени зони, там все още изоставаме. Опитваме се да придвижим
напред нещата и поради ангажиментите, които поехме в Нагоя, ще трябва да направим в
Европа повече, отколкото в момента – също и поради самата програма „Натура 2000“ и
ангажиментите, които поехме.

Относно финансирането на ОСП и „Натура 2000“, опитвам се да направя всичко възможно,
за да осигуря то да бъде много добре представено в първия стълб и в третия стълб и
биоразнообразието да получи необходимото внимание във бъдещата Обща селскостопанска
политика. Г-н Чолош, г-жа Хедегор и аз изготвихме съвместно писмо, което изпратихме до
последния Съвет на министрите по околна среда. С това писмо изразихме съгласието си по
проблемите и по посоката, в която желаем да поемем.

По въпроса, зададен от г-н Posselt, и цялата история със защитата по „Натура 2000“, в
момента, както е договорено, приблизително 18 % европейски земи под формата на така
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наречените територии по програмата „Натура 2000“ са защитени, освен това имаме две
директиви. Едната е Директивата за птиците, а другата е Директивата за местообитанията,
в които ясно е посочено какво е защитено, как, на какво ниво и така нататък. Така че по
същество това е доста широкообхватно законодателство и не засяга само конкретни
застрашени и изчезващи видове или някакви други видове. Искаме да действаме по такъв
начин, че да разполагаме с широка защита, но истината е, че много от видовете на
териториите на ЕС, които са определени като застрашени, са в доста лошо състояние, така
че определено ще трябва да направим повече.

По отношение на въпроса относно целите, отговорът е много прост. Понастоящем, не трябва
да се съсредоточаваме върху въпроса за занижаване на целите, а по-скоро трябва да се
концентрираме върху сериозния въпрос за изпълнението на „Натура 2000“, което означава
съставяне на планове за управление и запазване на достатъчно средства за финансиране.
При тези обстоятелства това няма да е лесно, но със сигурност е един вид финансиране за
бъдещето.

Председател. −    Въпрос № 28, зададен от Nikolaos Chountis (H-000122/11)

Относно: Обезвреждане на отпадъците в Гърция

В отговор E-3732/2010 (2)  „Комисията счита депото за отпадъци за крайно и
най-неприемливо решение за обезвреждане на отпадъците". В Гърция се насърчава
изграждането на 61 съфинансирани депа за отпадъци. Този факт е предизвикал лесно
разбираемата реакция на жителите на редица области (Левкими, Граматико и в най-голяма
степен Кератеа), които биват призовавани насилствено да приемат това „крайно и
най-неприемливо решение за обезвреждане на отпадъците”. Настояването на правителството
върху конкретната технология и методика за събиране и обезвреждане на отпадъците,
избрани от него, се свързват от печата, екологични организации, политическите партии и
от служители в органите на местното самоуправление с конкретни бизнес интереси и се
споменават в контекста на един нов политико-икономически скандал.

Въпросът към Европейската комисия е следният: Независимо от решенията на всяка държава,
счита ли, че е за предпочитане, от гледна точка на екологията и защитата на околната среда,
решението, предлагано от екологичните организации (WWF, Greenpeace, Μεσόγειος SOS
и др.), за сортиране при източника от домакинствата вместо за рециклиране с помощта на
съоръжения? Поема ли ангажимента да проучи на място тези предложения, като изпрати
делегация, която да обсъди въпроса с всички заинтересовани участници?

Янез Поточник,    член на Комисията.  −  (EN) В новата рамкова директива относно
отпадъците е определена йерархия от пет стъпки за обезвреждане на отпадъците.
Предотвратяването на отпадъците се счита за най-приемливия вариант, последвано от
сортирането на отпадъците за повторна употреба, рециклиране и други начини за
оползотворяване, включително оползотворяване за енергия, като депата за отпадъци
представляват краен вариант за обезвреждането на отпадъците. Възможни са отклонения
от йерархията за конкретните потоци на отпадъците.

Държави-членки, които се отклоняват от йерархията обаче, ще трябва да представят разумно
основание за това. Следователно изхвърлянето на отпадъци в депа, които са в дъното на
йерархията, трябва да се счита от държавите-членки за най-неприемливото решение за
обезвреждане на отпадъците.

(2) Отговор от 9.8.2010 г.
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Високата чистота на отпадъчни материали като хартия и стъкло е предпоставка за
използването на отпадъците за вторични суровини от преработващата промишленост. Ето
защо събирането на потоци на отпадъци, подлежащи на рециклиране при източника,
обикновено е най-приемливия метод за събиране на отпадъците. Съгласно рамковата
директива относно отпадъците до 2015 г. държавите-членки са задължени да въведат
разделно събиране за хартия, метал, пластмаса и стъкло. Тук отново държавите-членки
разполагат с известна гъвкавост, за да адаптират своите системи за събиране на отпадъци
към конкретните национални обстоятелства, най-вече в случаи, в които са налице напреднали
технологии за сортиране. При отсъствието на такива технологии обаче разделното събиране
при източника е най-евтиния и най-лесния метод за получаване на висококачествени
вторични суровини от отпадъците.

Гърция е изправена пред сериозни проблеми с незаконните депа за отпадъци и беше осъдена,
както знаете, от Съда през 2005 г., поради огромен брой незаконни депа за отпадъци, които
действаха на гръцка територия. Този въпрос все още не е решен. Въпреки всичко през
декември 2010 г. гръцките органи предоставиха план за действие, съгласно който всички
незаконни депа за отпадъци ще бъдат закрити до края на юни тази година. Комисията
приветства този план, включително изграждането на нови депа за отпадъци, при условие
че това е неизбежен краен вариант за поддържане на мрежа за изхвърляне на отпадъци,
която е съобразена със задължителните санитарни стандарти в съответствие с европейските
правни изисквания.

Изграждането на депа за отпадъци, отговарящи на стандартите на Директивата относно
депата за отпадъци на ЕС, вече представлява напредък в сравнение с практиката на
незаконното изхвърляне на отпадъците. Комисията призовава гръцките органи да завършат
планирането и изграждането на депа за отпадъци – програми, които вече печелят средства
от ЕС. Гърция обаче трябва постепенно да премине отвъд тези мерки и да изостави депата
за отпадъци, като преобладаващ вариант за обезвреждане на отпадъците и да предприеме
по-модерна политика на обезвреждане на отпадъците, основана на оползотворяването на
отпадъците и рециклирането им.

Според последната статистика на Евростат 82 % от битовите отпадъци в Гърция се изхвърлят
в депа, докато средната такава стойност за Европейския съюз е 38 %. Освен това
производителността на рециклиращият сектор е много ниска и само 17 % от битовите
отпадъци се рециклират.

Изпълнението на Директивата относно отпадъците е основен приоритет както за Комисията,
така и лично за мен. Ние ще следим националните политики относно отпадъците чрез
оценката на плановете за обезвреждане на отпадъците на държавите-членки. Ние очакваме
от Гърция актуализиран план за обезвреждане на отпадъците. Също така, ние внимателно
следим изпълнението на гръцкия план за действие и процеса по закриването на всички
незаконни депа за отпадъци, включително и плана за проектите, финансирани от ЕС.

Ще следим и употребата на средствата за финансиране от ЕС, за да гарантираме, че проектите,
които трябва да се финансират, отговарят на целите и изискванията, определени в
законодателството относно отпадъците. В случая на Гърция от съществено значение е да се
намали броят на депата за отпадъци и да се увеличи степента на рециклиране посредством
разделно събиране на отпадъците и материалите, подлежащи на рециклиране.

На правилното обезвреждане на отпадъците трябва да се гледа като на възможност, тъй
като то може да доведе до създаване на предприятия и работни места в цялата страна. От
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основно значение е също да се постигне ефективност на новите ресурси чрез прилагането
на най-добри практики.

Накрая, утре ще летя до Гърция, където ще съм на пълно двудневно посещение и ние, разбира
се, подробно ще обсъдим тези въпроси там.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Г-жо председател, последният коментар на г-н
члена на Комисията ми дава повод за надежда. Тъй като утре заминавате за Гърция, г-н член
на Комисията, трябва да посетите една област в близост до Атина, където продължава да
има ежедневни спречквания между гражданите и полицейските сили вече четири месеца,
като са налице наранявания и други инциденти, във връзка с депото за отпадъци, като се
има предвид, както Вие обяснихте, че трябва да закрием депата за отпадъци.

Въпросът е следният: ако това е най-неприемливото решение, защо приемате оценки на
въздействието върху околната среда, когато в множество депа, като това, което вероятно
ще посетите, отпадъците в крайна сметка остават на потоци. Това е скандално и вредата за
околната среда – ако не се намесите, ако не спрете този икономически скандал, тъй като
инсталациите се съфинансират от Европейския съюз – ще е неизбежна.

Моля Ви да се намесите незабавно, защото нещата не са толкова теоретични, колкото ги
описахте, но въпреки това Ви благодаря.

Янез Поточник,    член на Комисията.  −  (EN) Ще отида в местата близо до Атина. На
първия ден ще проведа разискване с три комисии от гръцкия парламент и ние със сигурност
ще обсъдим и този проблем. Наясно съм с това, както и със сериозността на проблема. Бих
могъл да Ви кажа защо фактически подкрепяме и дори съфинансираме някои от депата за
отпадъци, въпреки че смятаме, че този вариант е на най-ниското ниво от приемливи решения
в йерархията относно отпадъците.

Първото и несъмнено най-важно нещо, което трябва да се вземе предвид, разбира се, е
човешкото здраве, така че трябва да сме сигурни, че то е защитено с всички средства. Считам,
че е важно, че ние определено търсим и се опитваме да намерим най-добрите възможни
варианти, но понякога е необходимо просто да се действа постепенно.

От данните, които получавам от цяла Европа, виждам, че щом дадена страна започне сериозно
да събира разделно отпадъците си, разстоянието от много високи нива на рециклиране и
много ниски нива на депа за битови отпадъци е много кратко. Следователно разделното
събиране е основен елемент и когато се извършва добре, тогава нещата се движат бързо.
Понякога обаче, за съжаление, депото за отпадъци все още е единственият възможен вариант
и ако желаем да се грижим за здравето на човека в това отношение, ние просто трябва да
осигурим такова.

Председател. −   Въпросите, на които не беше отговорено поради липса на време, ще получат
писмен отговор (вж. приложението).

Времето за въпроси приключи.

(Заседанието, прекъснато в 20,20 ч., се възобновява в 21,00 ч.)
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: RAINER WIELAND
Заместник-председател

14. Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище
(разискване)

Председател.   − Следващата точка е докладът на г-жа Giannakou, от името на комисията
по конституционни въпроси, относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2004/2003 относно
статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (2010/2201(INI))
(A7-0062-2011).

Marietta Giannakou,    докладчик. – (EL) Г-н председател, днес Парламентът е призован
да обсъди доклада, който изготвих от името на комисията по конституционни въпроси
относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище от
Европейския парламент. Въпреки че има подобен регламент, европейските политически
партии нямат статут, който да е в съответствие с Договора от Лисабон и в миналото с Договора
за Европейския съюз, т.е. статута, определен в член 10, параграф 4 от Договора от Лисабон,
в който се говори за политически партии на европейско равнище, допринасящи за
формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите
на Съюза. Очевидно това не означава, че европейските партии ще функционират като
международни неправителствени организации на равнище на белгийската държава. Ето
защо комисията по конституционни въпроси, след като прие доклада на генералния секретар
относно финансирането на партиите и предложението му за създаване на статут, както и
предложението на Европейския парламент в предишния доклад от 2003 г. относно
необходимостта от такъв статут (като изключим факта, че по това време все още не беше
приет Договорът от Лисабон) и, накрая – решението на Бюрото от 10 януари, и след като
проведе внимателно изслушване на всички политически партии, председатели и секретари
на европейско равнище и видни професори по икономика и конституционно право, както
и изслушване на „Трансперънси интернешънъл“ (Transparency International) и Сметната
палата на ЕС, одобри настоящия доклад, в който Европейската комисия се призовава да
внесе съответно предложение, за да имаме действителен европейски статут за политическите
партии.

Разбира се, статутът ще се основава на известни посочени в доклада критерии: членове
трябва да бъдат национални партии в поне седем страни или региони, в които регионалните
органи на тези страни имат законодателни правомощия. Същевременно ще се прави
разграничение между признаването на европейските партии и тяхното финансиране. За да
получат финансиране, те трябва да имат избран поне един член на Европейския парламент.
Разбира се, физически лица, обикновени граждани, както и партии ще могат да станат
членове на тези партии.

Предложенията обхващат не само европейските политически партии, но и техните фондации.
В тях се призовава – и това е важно – за правен, политически и фискален статут на
европейските партии в рамките и под ръководството, разбира се, на европейския правен
статут и европейските закони по принцип.

След като обсъди задълбочено въпроса, комисията по конституционни въпроси изготви
настоящото предложение с малки различия, които, естествено, са отразени в измененията.
Като цяло стигна до заключението, че създаването на такъв статут ще доведе до укрепване
на демокрацията и по-силно присъствие на гражданите в европейските институции. Разбира
се, по отношение на финансирането, в предложението се предвижда 10 % от средствата да
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са от собствени ресурси, а донорите да имат възможност да правят дарения на стойност
25 000 евро, а не 12 000 евро, както е понастоящем. Благодаря Ви, г-н председател.
Естествено, надявам се, че пленарната зала ще гласува в подкрепа на доклада.

Марош Шефчович,    заместник-председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател,
благодаря за възможността да обсъдим доклада за европейските политически партии и
техните фондации. Бих искал също да благодаря на г-жа Giannakou за това, че изготви
настоящия доклад по собствена инициатива.

Ние в Комисията считаме, че докладът е много важен. Знаем, че европейските политически
партии играят съществена роля в европейската интеграция. По-специално, те гарантират,
че политическите въпроси се представят и обсъждат своевременно от европейска гледна
точка преди изборите за Европейски парламент, като по този начин се избягват ситуации,
при които на тези избори вземат връх чисто национални въпроси, както вероятно това се
случва много често. Поради това приветствам ориентирания към бъдещето тон на доклада
и очаквам с нетърпение обсъждането на съдържанието му тази вечер, както и в бъдеще.

Член 12 от Регламент (EО) 2004/2003 постановява Европейският парламент да публикува
най-късно до 15 февруари 2011 г. доклад за прилагането на настоящия регламент и за
финансираните дейности. Докладът посочва, когато е уместно, и евентуалните изменения,
които трябва да бъдат внесени в системата на финансиране. Както казах, приветстваме
доклада по собствена инициатива на г-жа Giannakou и резолюцията към него като
положителна стъпка, но трябва да се подчертае, че информацията за действителното
прилагане на настоящия регламент и финансираните дейности би могла да бъде по-точна
и пълна.

Във връзка с това и предвид гласуването от Парламента утре Комисията може да бъде
призована да действа чрез допълнително преразглеждане на Регламент (ЕО) 2004/2003 и
на Финансовия регламент или чрез ново законодателство. Ако Парламентът стигне до
заключението, че съществуващото законодателство изисква промени или че е необходимо
ново законодателство, Комисията ще разгледа задълбочено тези заключения, и, ако е
съгласна, ще предприеме необходимите инициативи.

Комисията също ще обмисли как Регламент (ЕО) 2004/2003 може да бъде усъвършенстван
допълнително в по-дългосрочен план с цел да се подкрепи развитието на по-силни и
истински транснационални политически партии и фондации на европейско равнище с
оглед на развитието на действително европейско политическо публично пространство.

По отношение на конкретния въпрос за правния статут на европейските политически партии,
съзнавам, че не за пръв път Парламентът отправя призив за такъв статут. Този въпрос е
разгледан доста подробно в поръчано от комисията по конституционни въпроси проучване
и считам, че самото проучване показва ясно, че създаването на такъв статут е свързано с
редица сложни конституционни, политически и практически проблеми. Ето защо въпросът
изисква наистина много внимателен и подробен анализ.

Същото може да се каже за някои други повдигнати в доклада проблеми. По отношение на
предложенията, които биха изисквали изменения на Финансовия регламент, Комисията
също счита, че е необходимо да се проведе по-широко обсъждане на законодателните
решения и момента на въвеждане на възможните промени.

В заключение, в доклада на г-жа Giannakou и резолюцията към него се поставят проблеми,
които са в основата на европейската интеграция и които поради това изискват цялото ни
внимание. Очаквам разискването по тези въпроси довечера, както и в бъдеще.
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Carlo Casini,    от името на групата PPE. – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, най-напред бих искал да изкажа искрените си благодарности на г-жа
Giannakou, тъй като тя свърши значима и интелигентна работа.

Когато говорим за политически партии, трябва да имаме предвид два проблема. Първо, в
моята страна партиите не са много на почит. Второ, когато се провеждат европейски избори,
се счита, че по принцип политическите партии преследват интересите на националната си
държава, а не интересите на Европа като цяло. Поради това общественото мнение не показва
положително отношение нито към партиите, нито към функцията им, свързана с
изграждането на Европа.

Ето защо трябва спешно да действаме. Както вече беше отбелязано, не само в Договора от
Лисабон, но и в много конституции, в почти всички европейски конституции, се счита, че
функцията на партиите е свързана с националния интерес и следователно е от решаващо
значение за създаването на демокрация и преследването на общите интереси. Важно е да се
подчертае, че говоря за конституциите, а не за обикновените закони, и че следователно
имам предвид основните структури на държавите и на Европейския съюз като цяло.

Ето защо е належащо да определим статут на партиите, които наистина имат европейски
облик, а не са алгебричен сбор от отделни национални формации, които нямат постоянна
европейска структура на местно равнище. По-скоро трябва да виждаме партии, които мислят
и действат в европейски контекст. Необходимостта, която описвам, става много
по-наложителна, ако наистина искаме да имаме единен европейски избирателен закон,
който, да се надяваме, може да доведе до единен европейски избирателен район, наред с
националните избирателни райони. Това ще повиши чувството за принадлежност на
отделния европейски гражданин към Европа.

Сега стигам до същността на моето изказване. Както беше вече подчертано – и благодаря
предварително на члена на Комисията – моята комисия работи много усърдно, като проведе
изслушвания и множество заседания, но се нуждаем от предложение, инициатива от
Европейската комисия, което да обединява европейските партии в рамките на правото на
Съюза с нова юридическа форма съгласно публичното право, с правосубектност, която е
валидна във всички държави-членки и с единна структура, която да им позволява да действат
като представители на европейския обществен интерес. Благодаря на г-жа Giannakou и на
члена на Комисията за техните обещания.

Enrique Guerrero Salom,    от името на групата S&D. – (ES) Г-н председател, г-н член
на Комисията, г-жо Giannakou, благодаря за изготвения от Вас доклад, който считам, че
ще бъде особено полезен за насърчаването на Комисията да отбележи напредък в създаването
на по-добра система за признаване и защита на европейските политически партии.

Европейската демокрация е истинска представителна демокрация. Конструкцията на
представителната демокрация остана стабилна от средата на XIX век насам, когато с
разширяване на избирателното право се осъществи обещанието на либералните революции
да дадат на хората представителство, за да могат да контролират собствените си съдби.
Представителната конструкция има стабилни основи, но от време на време се нуждае от
реформи и нови начини да се изразява по-качествено. Пример в това отношение е работата,
която Парламентът извърши във връзка с приемането на Гражданската инициатива.

Накратко, демокрацията никога не е оцелявала без свободно представителство и
представителството никога не е било свободно без плуралистична конкуренция. Именно
политическите партии дават възможност за съществуването на това плуралистично
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представителство. При демокрацията партиите изразяват плурализъм и са основните
инструменти на политическото участие: те допринасят за оформянето на общественото
мнение, предлагат алтернативи, както и обши и секторни правителствени програми,
координират и хармонизират социалните интереси и допринасят за комуникацията между
исканията на хората и управляващите.

Както правилно отбелязва един теоретик на политическите партии, партиите не са се развили,
за да съобщават потребностите на управляващите на народа, а за да съобщават стремежите
на гражданите на управляващите.

Сега на нас ни е необходимо това, което работи на национално равнище, да работи и на
европейско равнище. Ето защо става въпрос за осигуряване на рамка и на възможности за
европейските политически партии да изпълняват на европейско равнище функциите, които
изпълняват в национален мащаб. Най-важната предпоставка за постигането на тази цел е
партиите да имат правен статут и именно това се предлага в настоящия доклад: партии,
които имат териториално присъствие и които същевременно функционират при зачитане
на демократичните принципи, както и разграничение между признаването на партиите и
финансирането им, което изисква обществена подкрепа.

Накрая, очакваме Комисията да задейства механизма, за да се усъвършенства съществуващото
несъвършено положение с регулирането на политическите партии.

Станимир Илчев,    от името на групата ALDE . – Г-н председател, докладът на г-жа
Giannakou следва логиката на събития от последните години, които имаха за цел да повишат
политическия интерес на гражданите към политиката на Съюза.

Да се работи за регулиране на европейските партии днес означава да се работи за изграждане
на гражданско пространство без граници. В този смисъл докладът Giannakou е покана към
реформаторски настроените политици. Проекциите на този доклад са важни. Те ще доведат
до превръщане на европейските партии в реално средство за засилване на представителното
управление в Съюза.

Не случайно към този доклад бяха предложени почти 100 поправки и в резултат на общите
усилия се оформиха 7 компромисни варианта, подкрепени от всички парламентарни групи.
Мисля, че интересът към доклада в Комисията по конституционни въпроси беше стимулиран
от идеята европейската партийна система да стане още по-гъвкава, атрактивна и рационална,
а също така и адекватна на процесите в Европа чрез оформяне на общ политически правен
и фискален статут на европейските партии.

Не става дума за организационно изграждане на партиите по един унифициран стандарт, а
за следването на един по-общ модел. Основните разлики между партиите и фондациите
също остават в сила, но има нови възможности за повишен синхрон в техните дейности.

Докладът и очакваните следващи развития трябва да променят познатото статукво, според
което съществуващите в момента партии са просто организации на национални партии и
нямат пряка връзка с избирателите в държавите-членки. В контекста на тази амбиция се
препоръчва да започне разглеждане на условията за пряко индивидуално членство и участие
на физически лица във вътрешнопартийния живот и дори в партийния мениджмънт.

Няколко чувствителни въпроса намират в този доклад своето тълкуване. Така например
коректно се прокарва разграничение между критериите за учредяване на политическа
партия и критериите за нейното финансиране. Докладът следва да получи подкрепа, за да
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може комисията да започне създаването на нов раздел във Финансовия регламент, посветен
изключително на финансирането на европейските партии и фондации.

Gerald Häfner,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, госпожи и
господа, наличието на ясни правни разпоредби за политическите партии в Европа е важен
фактор за оформяне на европейското общество, за развитие на европейския политически
дебат, фактор, който способства за превръщане на европейските избори в наистина
европейски, с европейски кампании и аргументи, а не национални кампании и аргументи,
каквито предимно се срещат понастоящем. Поради това бих искал да изкажа най-искрените
си благодарности на г-жа Giannakou за нейния доклад, по който работихме заедно в тясно
сътрудничество. Първоначално не постигнахме съгласие по всички въпроси. Въпреки това
сме доволни да се присъединим към крайния резултат.

Бих искал да посоча няколко въпроса, които бяха особено важни за нас по време на
разискването. Един от тях се отнася до убеждението ни, че партии, които желаят да участват
в демократичния процес, трябва да бъдат демократични и по отношение на структурите
си. Това се отнася по-специално до избора на партийни органи, подбора на кандидати и
съставянето на листи, като това сега е включено в параграф 5. Считам, че това представлява
огромен напредък. Същото се отнася и до други въпроси, които няма да спомена тук.

Бих искал да се спра накратко на най-важния въпрос: изискването дадена партия да има
вече един член на Европейския парламент. Това първоначално се изискваше, за да се получи
признаване и финансиране на партията. Сега условието се отнася единствено до
финансирането. То беше много важно за нас, тъй като признаването и финансирането трябва
да бъдат много ясно разделени. Признаване означава, че трябва да има свободна конкуренция,
за да могат в Европа да се създават нови партии с нови теми и нови лица. То не следва да
бъде предмет на прекомерни ограничения. Когато става въпрос обаче за финансиране, то
може да се свързва, разбира се, с известно минимално равнище на изборен успех.
Следователно можем и да приемем този резултат, но бихме искали да изясним този въпрос
в по-голяма степен и поради това възнамеряваме да внесем изменение.

Daniel Hannan,    от името на групата ECR.  –  (EN) Г-н председател, демокрацията не
е само периодично право за поставяне на отметка върху избирателна бюлетина.
Демокрацията зависи също от връзката между управляващи и управлявани – сходство. За
да има функционираща демокрация, е необходим „demos“, необходимо е звено, с което се
идентифицираме, когато използваме думата „ние“. Ако извадим „demos“ от демокрация,
остава само думата „kratos“, силата на система, която трябва да налага с действието на закона
това, което може и да не иска в името на гражданския патриотизъм.

Не може да се създават институции на функциониращо представително управление по
бюрократично нареждане. Опитахме в Европейския съюз. Създадохме всички атрибути и
капани: Европейския парламент, политическите партии, изборите и т.н., но не може да се
накарат хората да се чувстват европейци по същия начин, както някой може да се чувства
норвежец, японец, французин, португалец или какъвто и да е.

Една партия трябва да се развива по естествен път, тъй като членовете й признават общност
на идентичност и общи интереси. Това не е нещо, което можем да постигнем с публично
финансиране или само с един подпис на някой бюрократ. И така, да бъдем ясни:
Европейските консерватори и реформисти (ECR) са против това законодателство, ние сме
против концепцията за транснационални партии. С някои от нашите членове учредители
формираме съюз от партии, но сме против единния статут. Обявяваме се против увеличението
на бюджета, което в настоящия икономически климат ми изглежда отпускане на огромни
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средства, и се противопоставям на идеята на моя сънародник и приятел Andrew Duff, че
тези транснационални партии следва да имат право да изразходват ефективно пари на ЕС
в национални кампании за референдуми.

Няма да създадете европейци, като изразходвате публични средства. Цялото злато, събрано
от всички национални хазни, не може да послужи за убеждаване на хората в една фалшива
идея.

Helmut Scholz,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-н председател, г-н Шефчович,
госпожи и господа, мога единствено да приветствам факта, че Европейският парламент
възприема сериозен и практичен подход към въпроса за демократизацията на европейския
процес на вземане на решения. Както показва докладът на г-жа Giannakou, подходът също
включва по-нататъшното развитие на европейските партии, които, въпреки че от много
години са ежедневна политическа реалност, досега не са били равни партньори и участници
по отношение на демократичното им влияние върху политиката на ЕС. Нуждаем се и от
политически парти на равнище на ЕС, които са здраво вкоренени в обществата, които
представляват и които могат да играят силна роля в изборите за Европейски парламент и в
установяването на европейска откритост въз основа на вътрешни демократични структури
и разпоредби.

По отношение на този конкретен доклад, трябва да кажа, че бих искал докладчикът да
покаже много по-голяма смелост, като използва правото на Парламента на инициатива, за
да направи истинска значителна стъпка в развитието на политическата система и на
партийната система в Европейския съюз. Това е стъпка, която много граждани очакват и
която ще ги насърчи да вземат участие. Биха могли да бъдат по-ясно разгледани
взаимносвързаните европейско и национално равнище на вземане на решения и отношенията
между политическите партии като общ прозрачен и отворен към влияние фактор.

Европейският парламент следва сега да отправи решителен призив към Комисията и Съвета
да поемат инициативата в това отношение. Ще очаквам конструктивно сътрудничество от
страна на Комисията и на Съвета.

John Stuart Agnew,    от името на групата EFD.  –  (EN) Г-н председател, това
законодателство ще позволи на ЕС да хвърля пари за кампании за референдуми, за да
гарантира, че купува правилния резултат от първи път, за промяна!

В бъдеще Обединеното кралство ще провежда всеки път референдум, когато ЕС предлага да
изземе правомощие от електората си. ЕС ужасно се страхува, че можем да дадем поредица
от грешни отговори. Ето защо възнамерява да изтегли пари от данъкоплатците в Обединеното
кралство, за да им втълпи своята версия за пътя на истинската справедливост.

Начело на законодателството е Andrew Duff, член на Европейския парламент, либерал
демократ от моя регион. Неотдавна подкрепата за неговата партия в Обединеното кралство
се срина – партия, която, разбира се, според институциите на ЕС няма никакъв шанс да
управлява Обединеното кралство. Никога ЕС не е показвал толкова ясно предизборните
машинации, заедно с презрението си към гласоподавателите в Обединеното кралство. Той
сее семената на собственото си унищожение, тъй като законодателството ще ни позволи да
финансираме кампания за референдум, който в моята страна се очаква от толкова много
хора много отдавна – референдум, който ни дава възможност сами да се откъснем изцяло
от неговия контрол.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Г-н председател, ще се съгласи ли с мен моят колега г-н
Agnew, че политическа партия, която приеме финансиране съгласно това законодателство,
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като единна европейска партия и която по-специално трябва да спазва програмата и
дейностите на ЕС и основополагащите принципите на европейското право, ще бъде партия,
която е загубила принципите си? Съгласен ли сте с мен, г-н Agnew?

John Stuart Agnew (EFD). -    (EN) Г-н председател, заявявам на г-жа Sinclaire, че ще
вземем, каквото можем от това, тъй като използваме парите на дявола, за да вършим работа
на Господа. Това е, което правим, и вие го знаете много добре.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Ще приемете ли принципа на европейското право все пак?

John Stuart Agnew (EFD). -    (EN) Не, разбира се, че няма. Затова сме тук.

Rafał Trzaskowski (PPE). -   (EN) Г-н председател, бих искал най-напред да благодаря на
нашия докладчик, г-жа Giannakou, и на Комисията за отличното им сътрудничество и за
отличния доклад.

Наистина ли сме в процес на създаване на европейски „demos“, както току-що каза
уважаемият ми колега, г-н Hannan? Не знам, не смея да отивам толкова далеч. Считам, че
това, което искаме да направим точно в този момент, е да укрепим зараждащото се европейско
публично пространство и по принцип да засилим дебата по европейски въпроси. Имам
предвид, че идеята в тази зала е да се доближат европейските граждани до обсъжданите тук
проблеми и след това, което може да е по-просто, да започнем да обсъждаме с тях
европейските теми.

Между другото, мога да говоря само за себе си – не съм бюрократ, а пряко избран член на
този Парламент.

Всъщност разискването има за цел да повиши популярността на европейските политически
партии, към които всички принадлежим, независимо дали сме от левицата, центъра или
десницата на този Парламент. Да ги извадим от сянката, тъй като в момента никой на
практика не знае какво правят, какъв е техният статут, дали създават някаква добавена
стойност – а ние в групата на Европейската народна партия (Християндемократи) считаме,
че те правят това, че възможността е на практика да представяме програми и в бъдеще по
време на европейските избори да обсъждаме европейски въпроси, а не всеки път да затъваме
в национална реторика.

Този доклад е положителен в три отношения. Първо, създава известен баланс между
оперативния орган в политическите групи и ясната връзка с това, което правим тук в тази
зала – в Европейския парламент. Второ, допринася за организационното сближаване между
европейските политически партии и европейските фондации, което е похвално, и, трето,
засилва контрола и изяснява финансирането на европейските политически партии, което
считам, че трябва да бъде нашата обща цел.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Г-н председател, когато погледнем историята
на европейската интеграция и настоящата структура и функциониране на ЕС, бихме могли
да кажем, че ЕС може да се разглежда не само като група от държави, а по-скоро като
политическа арена с потенциал за създаване на истинска европейска общественост.
Политическите партии на европейско равнище съществуват отдавна. Те не са просто
федерации от национални партии. Те имат своя програма, европейска програма, и са
неразривна част от европейския политически живот. Укрепването на политическите партии
на европейско равнище засилва основано на участието управление в ЕС, а по този начин и
демокрацията.
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Поради тези съображения приветствам представеното предложение за реформа на статута
и финансирането на политическите партии на равнище на ЕС и бих искала да благодаря
лично на Вас, г-н заместник-председател на Комисията, за Вашето сътрудничество.

Сега е много важно политическите партии да получат общ и единен правен статут. Трябва
да премахнем различията между системата за политическите партии и прилаганите към
европейските институции правила. Това е възможно чрез въвеждане на общ политически,
правен и фискален статут на политическите партии на европейско равнище. Би било
целесъобразно да се обмисли дали правото за учредяване на такава партия следва да се
ограничава до политически партии, които действат на национално или регионално равнище.

Въпросът за системата на финансиране е също важен. Системата за одобряване на
финансирането на политическите партии на европейско равнище следва да се опрости. За
да се поддържа прозрачност, следва да е възможно извършването на финансови проверки.
Прозрачната и безопасна среда за работа и финансиране на европейските политически
партии е стъпка, която също е желана и се приветства от гражданите на държавите-членки
на ЕС. Тя може да им помогне в ежедневния им живот. Статутът на европейските политически
партии представлява значителен напредък към по-голямо взаимодействие с гражданите,
повече демокрация и повишен обществен интерес към европейските въпроси.

Andrew Duff (ALDE). -    (EN) Г-н председател, националните политически партии
понастоящем не успяват да подкрепят европейската интеграция по демократичен и ефикасен
начин. Това е много сериозен проблем. Трябва да се запълни тази пропаст и за да се свържат
гражданите и европейските правомощия, които се упражняват в Парламента и Съвета, е
необходима основна демократична сила. Дойде времето на европейските политически
партии не като заместители на националните политически партии, а като допълнение към
тях, за да се състезават и конкурират помежду си за подкрепа на идеи и за кандидати.

Развитието на европейските политически партии е критична връзка за успеха на
предложението за транснационална листа, което този Парламент ще разгледа следващия
месец. Настоятелно призовавам Парламента да подкрепи доклада Giannakou с голяма
смелост и оптимизъм за бъдещето на постнационалната демокрация.

François Alfonsi (Verts/ALE).   – (FR) Г-н председател, създаването на европейските
политически партии беше важна стъпка към по-демократична Европа, която да е в състояние
да изразява желанията на гражданите си.

Докладът на г-жа Giannakou е разработен в правилната посока – към опростяване и
улесняване на дейността на европейските политически партии и на техните фондации. Той
ще облекчи тежестта на изискванията за получаване на публично финансиране и ще разшири
възможностите за използване на финансирането. Подкрепяме по-специално възможността
фондациите да работят също и извън територията на ЕС.

Въпреки това, заедно с този общ подход, който насърчава и разширява разпоредбите,
подкрепящи по-силна европейска демокрация, една от мерките е насочена в противоположна
посока и ограничава свободата на европейските политически партии. Сред критериите за
признаване на съществуването на европейска политическа партия в държава-членка в
регламента се посочва изискване партията да има избрани представители в регионален
парламент със законодателни правомощия.

Моята партия е специфична за Корсика. Тя е член на Европейския свободен алианс (ALE),
който е европейска политическа партия от самото начало. В Корсика получихме 26 % от
гласовете и имаме голяма група членове в регионалното събрание на Корсика. Въпреки това,
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тъй като Франция отказва да предостави на корсиканското събрание законодателни
правомощия, дори нашата партия да постигне мнозинство на острова, тя няма да бъде взета
предвид в полза на ALE. Тази разпоредба не трябва да бъде приета. Искахме да привлечем
вниманието ви върху този въпрос.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Г-н председател, европейските политически партии
са ново явление в европейската политика, но заедно със засилването на интеграцията и
увеличаване на субсидиите, започват да играят все по-важна роля. Политическите партии
и фондациите станаха участници в политическия живот на ЕС и като такива следва да се
подчиняват на съответни регламенти, чрез които се предотвратяват злоупотреби. В някои
случаи обаче наднационалните структури се стремят към упражняване на твърде голямо
влияние върху политиката в суверенни държави-членки. Например загрижен съм от
обявената намеса на европейски политически партии по вътрешни въпроси. Като полски
политик не мога да приема ситуация, при която една или няколко европейски политически
партии ще организират кампания за референдум в моята страна например, като използват
средства от ЕС, за да постигнат конкретен резултат, например при референдум относно
присъединяването на страната ми към еврозоната. Подобни опасения може би изпитват
политици в други страни, например във Великобритания.

Обявявам се и против исканията за увеличаване на средствата за европейските политически
партии, като се използват пари от джоба на данъкоплатците. Това е още по-реално, тъй като
правителството в моята страна намали наполовина субсидиите за националните политически
партии и възпрепятства опозицията да достигне до обществеността. Нека най-напред да
подкрепим националните партии, а след това международните. В крайна сметка
Европейският съюз е Европа на националните държави.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Г-н председател, току-що отбелязахте, че съм закъснял
да задам въпрос с вдигане на синя карта, но не съм. Още докато г-н Duff говореше, ясно
показах, че искам да говоря. Мога ли все още да използвам синята си карта, или ще
продължите разискването? Бих искал да задам въпрос на г-н Duff относно това, което щеше
да каже, когато започна да говори за транснационалната листа. Не знаех, че обсъждаме тази
тема и исках да му задам въпрос във връзка с нея.

Председател. −   Г-н van der Stoep, що се отнася до мен, можете да зададете въпроса си.

Daniël van der Stoep (NI).    (Ораторът задава въпрос чрез вдигане на синя карта съгласно
член 149, параграф 8 от Правилника за дейността). – (NL) Опасенията ми относно
транснационалната листа, с която г-н Duff започна доклада си – доклад, който скоро ще
обсъждаме – произтичат не толкова от факта, че ще бъде съставена транснационална листа.
Очевидно вече съм изцяло против тази идея. Проблемът е по-скоро в това, че само партии
могат да участват в листата, докато въпросът, който разискваме тук, е европейските
политически партии, което означава партии, които действат в най-малко седем
държави-членки.

Моята партия е партия, която отстоява интересите на Нидерландия. Следователно партиите
в другите държави-членки, които защитават интересите на своите страни, не се интересуват
много от нашите интереси. Те са добре дошли да проявят такъв интерес, но като правите
това, вие изключвате цял кръг от партии, които не са в състояние да се състезават за
изискваните 25 места. Това силно ме безпокои. Не знам как точно си го представяте или
как точно възнамерявате да участвате. Бихте ли могли да опростите нещата в това отношение?
Във всеки случай се чувстваме до голяма степен изключени.
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Andrew Duff (ALDE). -    (EN) Г-н председател, предложението, което популяризирам,
се състои в съставянето на транснационална листа от най-малко една трета от
държавите-членки. Това не е толкова много. Ако г-н Van der Stoep не може да привлече
колеги с политически сходства от шест други държави-членки, препоръчвам да преразгледа
валидността и надеждността на политическите си убеждения.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Г-н председател, най-напред бих искал да
заявя, че съм ревностен поддръжник на политическите партии на национално, европейско,
а също и на международно равнище. Политическата партия не е просто партийният апарат
– тя е много повече от това. Едно от наистина значимите предизвикателства, пред което сме
изправени, е фактът, че политическите партии отразяват във все по-малка степен населението
като цяло. Доказателство за това, наред с другото, е загубата на членове от политическите
партии. Много страни решиха да компенсират това, като увеличиха държавните субсидии
за партиите. Въпреки това по-високите държавни субсидии не са гаранция за по-тясна връзка
между ръководството и апарата на партиите, от една страна, и партийните членове, от друга
страна. Точно обратното – колкото е по-голям рискът от развитие на независим
бюрократичен апарат, толкова по-независим във финансово отношение става партийният
апарат от членовете. Поради това трябва да кажа, че съм скептичен към идеята да се одобряват
европейски партии от ЕС и да се подкрепят със средства от него. Не че имам нещо против
европейските партии. Те следва да се развиват политически, организационно и финансово
отдолу нагоре. Ако това не е възможно, вероятно няма достатъчно подкрепа. Няма пряк
път към демокрацията, дори и когато става въпрос за създаване на европейски партии.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Г-н председател, най-напред бих искал да поздравя
нашия докладчик, г-жа Giannakou, за нейния балансиран и точен доклад. Считам, че
развитието на политически партии с европейска ориентация, които са повече от национални
изразители, ще има ключово значение за активизиране на общественото мнение в Съюза и
повишаване на заинтересоваността на европейските граждани да участват в общи партии.

Живеем във времена, когато, както всички знаем, е модерно да се очернят политиците и
политическите партии, към които принадлежат, тъй като европейските граждани се чувстват
отчуждени от политическите, икономическите и гражданските развития. Ето защо в този
критичен момент докладът на г-жа Giannakou ще спомогне за подобряване на облика на
политическите партии и ще подкрепи обединението на Европа и реформите, необходими
за създаването на Европа с равноправни граждани, с общ политически, правен и фискален
статут и с възможности за растеж.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Г-н председател, по-рано днес говорих в тази зала за моя
избирателен район, Уест Мидландс, и за икономическите трудности, които преживява. Едно
от последните неща, които хората искат, е да се изразходват още пари за политици – те имат
вече толкова много политици, включително членове на ЕП, които прахосват парите им.

Това, което правим сега, е стъпка, и Европа желае да хвърлим тези пари, за да направим тази
нова стъпка по пътя към свръхдържава. Тя има своя Парламент, своя председател и своя
съветник по външните работи и сега иска политическите партии да вървят с всичко това.
Защото това, което иска, е нация, наречена Европейски съюз. Браво! Това ли иска Европа?
Иска ли да купи пътя си към властта?

Мария Неделчева (PPE).   – (FR) Г-н председател, в нашите демокрации има парламенти,
които са гласът на гражданите, а има и политически партии и техните фондации, които
формират мненията и са мозъчни тръстове и лидери на разискванията. Парламентите са
двигателите на демокрацията, а политическите партии са горивото.
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Тук, в нашия Парламент, непрекъснато се оплакваме, че гражданите не се интересуват от
Европейския съюз. Отбелязваме със съжаление процента на негласувалите на европейските
избори и гласувалите с „не“ на референдумите. Ако искаме действителна европейска
демокрация, трябва да погледнем сериозно на мястото, което искаме да дадем на
европейските политически партии в европейското пространство, което се опитваме да
изградим.

Вече постигнахме много с Договора от Лисабон и Европейската гражданска инициатива.
Сега трябва да дадем на европейските политически партии ресурсите, от които се нуждаят,
за да постигнат амбициите си. Моля да отбележите, че не считам, че тези ресурси следва да
позволят на големите партии да се превърнат в непоклатими хегемонии. Малките
организации следва също да имат възможност да участват в дебата. Това е важно, за да се
борим с отрицателния образ на партиите сред гражданите и да ги убедим, че партиите не
са отхвърлени от демокрацията.

Считам, че за да укрепим европейското публично пространство, което се опитваме да
създадем, е важно да установим ясни условия за финансиране и прозрачно управление на
финансирането. Инициативата трябва да е приобщаваща, така че по-големите партии да не
се облагодетелстват за сметка на по-малките и обратното.

Друг въпрос, на който искам да се спра, е свързан с приемствеността, която ще създадем
между европейското, националното и регионалното равнище. Европейският статут, който
ще въведем, трябва да позволи съвместимост с всички национални правни рамки в тази
област, за да се гарантира, че се постига на практика сцепление между различните нива.

Накрая, трябва да погледнем много внимателно какво се казва в параграф 23 от доклада,
тъй като в по-широк смисъл трябва да мислим за връзките, които европейските партии
трябва да са в състояние да създават с други партии в останалата част на света, тъй като
глобализираният свят, в който живеем днес, изисква политиците, които вземат решения,
да предлагат заедно решения на проблемите.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Г-н председател, значението на ролята на европейските
политически партии, е записано в Договора от Лисабон, който има за цел да създаде
ефективно европейско политическо пространство. Нашите политици са длъжни да насърчават
гражданите да се интересуват от Европейския съюз, да го направят по-разбираем и
по-достъпен и да ги приобщят към процеса на вземане на решения. За тази цел обаче е
необходимо да се регулира дейността на европейските политически партии и фондации по
ясен и еднообразен начин и да се гарантира, че вътрешното функциониране на тези партии
е демократично. Тези политически партии, като фактори, способстващи за демокрацията,
трябва да имат единен правен и фискален статут, който би гарантирал, че европейските
граждани разбират по-добре политическите партии и са по-добре представлявани. Особено
важно е вътрешните управителни органи на политическите партии да се основават на
прозрачни принципи, за да се гарантира демократичният избор на всички партийни органи
и демократичните процеси на вземане на решения.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Г-н председател, много малко от нашите граждани
знаят за съществуването на европейските партии и фондации. Досега те просто бяха
представителни организации на своите членове – национални партии, учредени съгласно
националните закони, предимно белгийските закони в този случай.

Какво правят европейските партии? Те обсъждат европейски проблеми, провеждат партийни
конференции и играят необходима роля в реформирането на избирателната система на
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Европейския парламент. Съгласно Договора от Лисабон от тях се изисква да подпомагат
установяването на европейска демокрация – политически форум на европейско равнище.

Докладът по собствена инициатива, който ще бъде гласуван утре, призовава Комисията да
реформира правното основание за тези европейски партии. В бъдеще те ще се основават на
европейски правен статут и ще имат европейска правосубектност. Като либерали проведохме
кампания, за да гарантираме, че се прави ясно разграничаване между признаването на
европейска партия и правото на финансиране, тъй като се наблюдаваше известна алчност.
Освен това е важно европейските партии да следват демократични принципи в своята
вътрешна дейност, нещо, което не може да се приеме за даденост.

Geoffrey Van Orden (ECR). -    (EN) Г-н председател, в повечето от нашите страни вълната
на общественото мнение се движи в една посока, но е странно как Европейският съюз и
Парламентът се стремят да плуват в различна посока. Няма искания от страна на нашите
граждани за транснационални политици. Парламентът сега иска да похарчи още повече
публични средства, когато се налага нашите национални правителства да намалят публичните
разходи.

Г-н председател, говоря в качеството си на председател на „New Direction“ (Нова посока)
– Фондацията за европейска реформа. Според мен е неприемливо разходите на политическите
фондации да се увеличават с над 30 % годишно. През 2009 г. бяха изразходвани 6,3 милиона
евро, а през 2012 г. тази цифра ще бъде удвоена на 12,3 милиона евро. Някои биха могли
да попитат защо, ако сте против това увеличение, вашата фондация приема финансирането?
Ами, отговорът на този въпрос е просто, че средствата, които не приемаме, се разпределят
сред другите политически групи, така че бихме финансирали дейността на нашите
политически опоненти. Трябва да намерим начин да връщаме парите в националните хазни.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Г-н председател, госпожи и господа, мисля, че
Европейският съюз в момента е подложен на изпитание чрез криза на демокрацията и криза
на доверието, както и икономическа криза. Прилаганите политики пораждат гняв и
разочарование сред нашите граждани, а процедурите за вземане на решения обезсмислят
участието им в изборите, както показаха последните европейски избори. Ето защо, при
определени предварителни условия, европейските политически партии, със специфичните
им политически атрибути, могат да спомогнат за повишаване на активността на обществото
в търсене на решения в полза на хората, които не са силни във финансово отношение.
Следователно правилата за политическо и правно признаване и необходимото финансиране
трябва да улеснят действията им, за да разработват свободно своите политики и алтернативни
предложения – тъй като това е същността на демокрацията – и те не трябва да се влияят от
външни политически или икономически ограничения. Ето защо имам резерви по някои
въпроси в доклада, тъй като те биха могли да бъдат използвани като ограничения върху
свободната и независима организация и действията на политическите партии.

Функционирането, действията и организацията на партиите трябва да бъдат въпрос на
свободния им избор, а не да зависят от политически доминиращи отношения.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Г-н председател, в доклада относно прилагането на регламент
относно статута и финансирането на политически партии на европейско равнище се оценява
опитът от прилагането на този законов акт в управлението на политически субекти с широк
европейски обхват.

Освен че прави оценка и на настоящата ситуация г-жа Giannakou е решила да формулира
и редица предложения за подобряване на настоящата правна среда.
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Може би най-значителната промяна ще бъде преобразуването на формата на статута от
настоящия, равносилен на белгийска неправителствена организация, на общ и единен
европейски статут на политически партии.

Втората значителна промяна ще бъде определянето на дела на собствените финансови
средства на 10 % от общия бюджет на политическите партии.

С оглед на факта, че през 2012 г. европейските политически партии и техните фондации
следва да получат повече от 30 милиона евро от Европейския парламент, трябва да
гарантираме максимална прозрачност в управлението на това финансиране. Промени, като
споменатите по-горе, могат да бъдат подкрепени в интерес на по-нататъшното подобряване
на политическата работа в ЕС.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Г-н председател, нидерландската Партия на свободата
(PVV) е в този Парламент, за да представлява нидерландския народ. Ние сме тук, защото
считаме, че Европейският съюз, в настоящия си вид, не служи на интересите на Нидерландия.
Не сме срещу Европейския съюз, а само искаме той да се ограничи до икономическо
сътрудничество. За нас, г-н председател, европейският политически съюз е следователно
напълно немислим. Правомощията трябва да останат в държавите-членки, тъй като само
те могат да определят най-доброто за своите граждани. Европейските политически партии
няма да създадат никаква добавена стойност за благополучието на гражданите на
Европейския съюз или на Нидерландия.

Г-н председател, разпоредбата от Договора от Лисабон, в която се казва, цитирам, че
политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско
политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза, е абсурдно и
без връзка с действителността твърдение. То не интересува гражданите, и то съвсем
основателно. Между 2004 г. и 2010 г. европейските партии са получили европейски
субсидии в размер на 67 милиона евро. Напълно безсмислено е да се пилеят парите на
данъкоплатците. По определение една политическа партия трябва да може да функционира
без субсидии, като това включва и европейските политически партии. Това са групи със
специални интереси, които никой не познава, никой не наблюдава и изобщо не се нуждаем
от тях.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Г-н председател, основният въпрос, повдигнат в
доклада относно финансирането на европейските партии и политиките за учредяването им,
е създаването на единен статут на европейските партии в съответствие с евро-обединяващото
законодателство.

Европейският съюз – със законодателството си, което определя единна структура и реда и
условията за функционирането на европейските партии и се намества във вътрешната им
дейност, техните устави и политически програми под претекст, че се облекчава режимът за
финансиране, отваря кутията на Пандора с икономически и в по-широк смисъл политически
санкции срещу политически партии под формата на задушаващ контрол от страна на ЕС
върху тяхната дейност и действия, натиск върху националните политически партии да се
интегрират в по-пълна степен в политиката на Европейския съюз, насочена срещу
обикновените хора, атака срещу партиите, които поставят под въпрос политиката, насочена
срещу обикновените хора, стратегията на ЕС и господството на капитала. Тук не става въпрос
за парламентарна координация, а за европейски партии като идеологически и политически
средства на Европейския съюз за манипулиране на движението на работниците и
обикновените хора.
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Поради това ще гласуваме против доклада относно статута и финансирането на политическите
партии на европейско равнище и на техните фондации.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, прозрачното финансиране на европейските
политически партии е основно средство за подкрепа на демократичните ценности. Нуждаем
се от европейско пространство, където европейските политически партии ще бъдат активни,
а гражданите ще бъдат в центъра на вниманието на Европейския съюз. Приемането на
европейски правен статут е стъпка към усъвършенстване на регулаторната рамка на
европейските партии.

В случая на моята страна имаме действащ Закон № 334 от 2006 г., преразгледан през 2010 г.
Въпреки това общественият дебат се води за това дали няма да бъде по-целесъобразно
финансирането на общинските и парламентарните кандидати да се предоставя от държавния
бюджет. Предложеният за всеки кандидат таван е приблизително 11 600 евро. С приемането
на тези регламенти за разходите ще се премахнат подкупите при избори и незаконното
финансиране. Партиите би трябвало да имат преди всичко компетентни кандидати, а не
хора, които популяризират собствената си кампания.

Diane Dodds (NI). -    (EN) Г-н председател, разискването тази вечер е симптоматично за
всичко това, което не е правилно в програмата „повече Европа“. Бях просто смаяна, докато
слушах разискването,и разбрах колко много то е далеч от въпросите за обикновените
граждани. Г-н Duff съвсем правилно отбеляза, че следва да се преодолее пропастта между
европейските правомощия и отделните граждани. Това е абсолютно правилно, но пропастта
не може да бъде преодоляна, като се развиват европейски партии и, както отбеляза друг
оратор по време на разискването, като се предоставят на тези партии средства, които
съответстват на амбициите им.

Призовавам г-н Duff да отиде до избирателния си район в събота и неделя и да се опита да
продаде тези мнения на групи от местната общност, чието финансиране беше намалено
поради мерките за строги икономии, наложени от неговото коалиционно правителство във
Великобритания. Пропастта ще бъде преодоляна обаче, като се даде възможност на хората
да кажат какво мислят за Договора от Лисабон, за засиления федерализъм, за бюрокрацията,
която идва от тези институции.

Марош Шефчович,    заместник-председател на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, в
началото на заключителните си бележки бих искал още веднъж да благодаря на г-жа
Giannakou за нейния доклад, тъй като считам, че настоящото разискване доказа много
ясно, че изразената в доклада й загриженост и повдигнатите въпроси са основателни, тъй
като са в основата на европейската интеграция и демократичната й същност.

Обменът на мнения категорично показа колко чувствителни са тези въпроси. Ето защо, ако
утре Парламентът одобри предложената законодателна резолюция, Комисията ще изпълни
ангажимента си, произтичащ от рамковото споразумение, и ще отговори на резолюцията
в тримесечен срок.

Въпреки това, както мнозина от вас са почувствали по време на разискването, ясно е, че това
ще бъде много чувствителна, сложна, политическа и правна задача, тъй като е свързана с
много въпроси, които са изключително чувствителни както в правно, така и в политическо
отношение. Предварителният ни анализ на статута на европейските политически партии е
в тази насока, но, разбира се, сега трябва да проучим много внимателно правното основание,
възможната правна форма и, както сега виждаме, най-вероятно ще ни трябва отделен правен
акт по този въпрос. Това се дължи на факта, че преразглеждането на регламента от
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2003-2004 г. просто няма да бъде достатъчно, защото е насочено към въпроса за
финансирането, а не към въпроса за статута на политическите групи. Така че това ще бъде
едната страна, която трябва да разгледаме много внимателно.

Няколко оратори повдигаха въпроса за изменението на Финансовия регламент. Тук също
трябва да разгледаме много внимателно изискванията, обхвата и, естествено, много
старателно отбелязахме призивите в доклада за по-голяма гъвкавост. Както вече знаете, през
2007 г. предприехме някои стъпки и ще разгледаме много внимателно предложенията.
Въпреки това съвсем ясно е, че може да се окаже много трудно да се постигне съгласие по
промените и въвеждането им в настоящото преразглеждане на Финансовия регламент и
правилата за прилагането му.

Разбира се, Парламентът е законодател и може да повдигне този въпрос в настоящия
междуинституционален процес, ако желае това. Благодаря още веднъж, г-н председател, и,
разбира се, с нетърпение очакваме разискването, което ще последва, след като бъде приета
резолюцията и Комисията изготви отговора си.

Marietta Giannakou,    докладчик. – (EL) Г-н председател, бих искала да благодаря на
члена на Комисията особено за това, което каза, и за поетите от него ангажименти, както и
на моите колеги, които подкрепиха настоящия доклад.

Първо, считам, че е важно да повторя, че по отношение на процедурата за финансиране
партиите няма да се стремят към повече средства и че изменението на регламента от 2007
г. доведе до повече прозрачност, както призна и самата „Трансперънси интернешънъл“
(Transparency International). Второ, редно е партиите да се стремят към европейски статут
и да приведат статута си в съответствие с европейското законодателство, а това, разбира се,
има за цел да удовлетвори гражданите.

Накрая, създаването на безопасна и прозрачна среда за функционирането и финансирането
на европейските политически партии е напълно демократичен акт. Нуждаем се от европейско
пространство на активни политически партии, които ще поставят гражданите в центъра на
Съюза и ще им помагат в ежедневния им живот. Това означава по-голямо участие, повече
демокрация и в крайна сметка повече Европа.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе на 6 април от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 142)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    в писмена фирма. – (RO) Европейският съюз е подложен
на непрекъсната критика заради липсата на демокрация. За да се постигне истинска
демокрация, трябва да имаме европейско политическо пространство в истинския смисъл
на думата, а политическите партии на европейско равнище са ключов инструмент за
осъществяването на тази цел. Предложенията за преразглеждане на регламента относно
статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище, съдържащи се
в настоящия доклад, са стъпка към рационализиране на начина им на работа. Считам, че
те могат да изпълняват ролята си много по-добре, ако имат единен политически и правен
статут, основаващ се на европейското право. Съществуващата система, при която тези партии
имат правосубектност съгласно националното законодателство, не предлага условия, които
благоприятстват в най-голяма степен гарантирането на ефективна комуникация между тези
партии и избирателите в 27-те държави-членки. Въвеждането на европейски статут ще
помогне на политическите партии на европейско равнище да се приспособят към всяка
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реформа на изборната система за европейските избори, която понастоящем се обсъжда.
Освен това приветствам инициативата за улесняване на участието на европейски политически
партии в кампании за референдуми, свързани с европейски въпроси на равнище на
държавите-членки. В повечето случаи при тези референдуми преобладават чисто вътрешни
проблеми. Участието на европейските партии ще спомогне за пренасочване на разискванията
към действителните въпроси на референдумите.

Algirdas Saudargas (PPE),    в писмена форма.  –  (LT) Обсъжданията относно начина, по
който да засилим ролята на европейските политически партии чрез развитие на демокрацията
в Европа и формиране на общественото мнение, са много актуални. Въпреки че Парламентът
придобива все повече правомощия, не се наблюдава намаляване на демократичния му
дефицит поради непрекъснато намаляващата избирателна активност по време на изборите
за Европейски парламент. Политическите партии на европейско равнище са основни
инструменти на парламентарната демокрация, тъй като повишават европейската политическа
информираност, насърчават интереса към европейските въпроси и изразяват волята на
гражданите на Европейския съюз. Поради това съм напълно съгласен с докладчика, че е
необходимо да се затвърди положението на политическите партии на европейско равнище
и да се изготви ясен и единен правен статут и модел за тяхното финансиране. Такива партии
не следва да останат чуждестранни субекти. Понастоящем ролята на европейските
политически партии в обществената сфера е доста ограничена. Те са само представителни
организации на националните партии и не са в пряк контакт с избирателите. Новият правен
статут на тези партии в Европейския съюз ще гарантира организационно единство и
предоставя възможност за по-ефективно изпълнение на функциите си. Бих искал да
подчертая, че трябва да продължим да се стремим към създаване на безопасна и прозрачна
среда за финансирането на партиите. То не следва да се основава единствено върху
безвъзмездни средства. Трябва да насърчаваме и финансиране от собствените ни ресурси,
което е признак за жизнеспособността на една партия.

Anna Záborská (PPE),    в писмена форма. – (SK) Не бих искала да съм член на политическа
партия, основана на посочените във внесения доклад принципи. Очаква се тези партии да
станат представители на „европейския обществен интерес“, но ако попитате двама произволно
избрани членове на този Парламент какво означава това, всеки ще ви даде различен отговор.
Кой ще определи този интерес? Парламентът? Комисията? Членовете не са предложени от
институциите на ЕС, а са избрани от гражданите на държавите-членки. Мой дълг е да
представлявам действителните граждани, а не това, което институциите на ЕС считат, че е
„европейският обществен интерес“. Не съм съгласна и европейските партии да действат на
регионално и национално равнище. Те просто нямат мандат за това. Ако започнат да правят
това, ще влезнат в конфликт с партиите, с чиито гласове всички сме били избрани. Аз съм
лоялна към моите избиратели, а не към една европейска политическа партия. Това се нарича
свободен мандат. Поради това изцяло отхвърлям представената в настоящия доклад
философия за свръхпартии. Това е пореден опит на социалните евроинженери, които са
обсебени до такава степен от утопичната свръхдържава, че пренебрегват здравия разум. Ако
се вслушат в здравия разум, ще разберат, че упоритото утвърждаване на такива предложения
ще разруши основите на европейската интеграция. Поради това като ревностна европейка
трябва да гласувам против доклада.

15. Споразумение за партньорство в сектора рибарство между Европейската
общност и Съюза Коморски острови - Финансови мерки на Общността за
прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право -
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Рибарство — Преходни технически мерки - Внос от Гренландия в Европейския
съюз на рибни продукти (разискване)

Председател.   – Следващата точка е общото разискване относно:

– доклада (A7-0056/2011) на г-н Capoulas Santos от името на комисията по рибно
стопанство относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за
определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в
Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза
Коморски острови

(15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) и

– доклада (A7-0017/2011) на г-н Ferreira от името на комисията по рибно стопанство
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на регламент (EО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови
мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на
морското право

(COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD)) и

–  д о к л а д а
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0024&language=DE"
\t "_blank" ) на г-жа Grelier от името на комисията по рибно стопанство относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от
1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.

(COM(2010)0488 - C7-0282/2010 - 2010/0255(COD)) и

–  д о к л а д а
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0057&language=DE"
\t "_blank" ) на г-жа Fraga Estévez от името на комисията по рибно стопанство относно
предложението за решение на Съвета за определяне на правилата за внос от Гренландия в
Европейския съюз на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести,
морски коремоноги и странични продукти от тях (COM(2010)0176 - 2010/0097(CNS)).

Luis Manuel Capoulas Santos,    докладчик. − (PT) Г-н председател, г-жо член на Комисията,
госпожи и господа, външното измерение на общата политика по рибарство (ОПР) придобива
особено значение, тъй като вече няма гаранции, че потребностите ни от рибни продукти
могат да бъдат удовлетворени само на базата на нашите рибни ресурси. Европейската рибна
промишленост може да осигури само 40 % от продуктите, необходими за удовлетворяване
на потребностите ни.

През 2009 г. внесохме рибни продукти на стойност 15,5 милиарда евро, а изнесохме такива
продукти само за 2,5 милиарда евро, което означава, че без двустранни споразумения с
трети страни ще трябва да спрем 3000 кораба и да загубим 40 000 работни места. От друга
страна, външното измерение на ОПР има положителни страни и за нашите партньори.

За разлика от много наши международни конкуренти, Европейският съюз не се ограничава
до това да разменя риба срещу пари. Ценностите, които изповядваме, са в основата на
сключваните споразумения както по отношение на правата на човека, така и на запазването
на устойчивостта на ресурсите. Съгласно Договора, изключителните компетенции на Съюза
по отношение на опазването на биологичните ресурси обхващат и управлението на
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риболовните дейности на корабите на ЕС извън териториалните води на ЕС. Основна цел
на дейностите в рамките на външното измерение на ОПР е да се разшири международното
прилагане на принципите за устойчиво и отговорно рибарство. Както вече споменах, намалява
актуалността на другите цели, които ръководят външното измерение на ОПР – поддържане
на присъствието на кораби от ЕС на международно ниво и гарантиране на снабдяването на
пазара на ЕС от тези кораби.

В този контекст трябва да се разглежда обсъжданият днес мой доклад относно
споразумението за партньорство в сектора рибарство със Съюза Коморски острови.
Споразумението дава права на достъп до коморски води на 70 европейски кораба в замяна
на финансово обезщетение в размер около 600 000 евро на година. Приблизително
половината от тази сума трябва да бъде насочена за развитие на сектора рибарство, от който
зависят около 30 000 от 800 000 жители на страната; трябва да помним също, че страната
практически не разполага с други ресурси.

Споразумението предвижда механизми за контролиране на улова, наемане на местни
екипажи и включва разпоредба за прекратяване или преразглеждане, ако има случаи на
нарушаване на правата на човека. Трябва да имаме предвид, че в тази малка страна, получила
независимостта си от Франция през 1975 г., вече е имало няколко преврата.

В тази светлина предлагам споразумението да бъде одобрено, като искам да насоча
вниманието ви към препоръките в моя доклад и по-специално към тези, отнасящи се до
необходимостта от значително подобряване на мерките за оценка на резултатите.

Бих желал да се възползвам от оставащата минута, за да спомена един аспект на друг доклад,
този на г-жа Grelier, с който не съм съгласен и във връзка с който съвместно с други колеги
внесохме проект за изменение. Имам предвид изменението, по силата на което забраненият
с решение на Комисията от 1 октомври 2010 г. улов на мерлуза и морски дявол с тройни
мрежи ще може да продължи в зони 8, 9 и 10 край португалския бряг, тъй като считам, че
това има неблагоприятно въздействие върху някои популации акули, улавяни с тях, въпреки
че няма проведени научни изследвания, които да проверят това твърдение.

При тези обстоятелства споменатото изменение предлага това решение да се отмени до
2012 г., за да може компетентните португалски органи да проведат научни изследвания,
които да покажат дали решението е оправдано или не. Тази позиция се подкрепя и от
Европейския икономически и социален комитет, поради което призовавам Парламента да
одобри нашето изменение, за да бъдем безпристрастни.

João Ferreira,    докладчик. – (PT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, този
регламент — регламент (ЕО) № 861/2006 — установява финансови мерки на Общността
за прилагането на общата политика по рибарство (ОПР) и в областта на морското право.
Той представлява важен финансов инструмент на Европейския съюз в областта на
рибарството. Заедно с Европейския фонд за рибно стопанство, той е основен инструмент за
прилагане на ОПР.

От приемането на регламента през 2006 г. някои елементи на свързаното с него допълващо
законодателство постепенно бяха изменени, поради което сега изменяме регламента, за да
осигурим съответствие между всички елементи на законодателната рамка. Комисията също
счита, че в някои случаи натрупаният опит показва необходимостта от неголямо адаптиране
на разпоредбите на регламента, за да отговарят по-пълно на потребностите. Поради това
предлаганото изменение е с ограничен обхват, като на практика се запазват целите и
структурата на оригиналния регламент.
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Запазвайки ограничения обхват на изменението, ние считаме, че е полезно да предложим
и някои допълнителни изменения, които, макар и твърде специфични, ще способстват за
подобряване на съответствието на този законодателен акт с най-новите промени в сектора
и с перспективите за неговото бъдещо развитие. Разискванията, проведени преди и по време
на изготвянето на доклада, бяха от голямо значение за крайния резултат, също както и
мненията и предложенията на докладчиците в сянка и други колеги, които искам да спомена
тук и да им благодаря за техния принос.

От включените в доклада предложения за изменения бих споменал, inter alia, предложението
за запазване на дейностите на крайбрежния риболов, както и възможността за финансиране
не само на закупуването, но и на разработването от държавите-членки на нови технологии
за рибното стопанство, например оборудване, програмно осигуряване и компютърни мрежи,
които да осигурят възможност за проектиране, управление, проверка, анализ и разработване
на методи за вземане на проби, както и за обмен на данни, свързани с риболовните дейности.

В областта на аквакултурите бих посочил възможността за финансиране на събирането,
управлението и използването на екологични данни в допълнение към финансираните
отпреди социално-икономически данни, като така се подкрепя контролирането и
оценяването на околната среда и здравето в сектора и се повишава неговата устойчивост.

Сега бих искал да насоча вниманието ви към трите допълнителни изменения, които
предлагаме към доклада. Понастоящем във все по-голяма степен се признава, че управлението
на рибарството трябва да се основава на актуално и задълбочено научно познаване на
състоянието на ресурсите. Това е задължително условие за развитие на устойчиво рибарство.
Поради това предлагаме да се създаде възможност за увеличаване на равнищата на
съфинансиране, предвидени в областта на събирането, управлението и използването на
основни и допълнителни научни данни за състоянието на рибните запаси. Предложението
е таванът да се увеличи от 50 % на 60 %.

По отношение на контролните дейности също предлагаме подобно увеличение на
максималното възможно равнище на съфинансиране от ЕС, като се запазват вече
предоставените на Комисията правомощия да финансира определени мерки в по-голяма
степен. Предложенията се вместват в рамката, според която държавите-членки и техните
контролиращи органи имат и ще продължат да имат централна роля за въвеждане и
прилагане на мерките за контрол в техни води.

Измененията са резултат от опита за постигане на компромис, като се имат предвид
възраженията на различни групи срещу първоначалното предложение за таван от 75 %. Те
се подкрепят от нашата група, Конфедеративната група на Европейската обединена левица
– Северна зелена левица, и от редица колеги от други политически групи, което говори за
тяхното значение и за консенсуса, който според мен обединява тези членове на Парламента
и би могъл да ги обедини и при гласуването.

Estelle Grelier,    докладчик. − (FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и
господа, бих искала първо да благодаря на колегите си за ангажираното и конструктивно
участие в работата на Комисията по рибно стопанство по настоящия доклад относно
преходните технически мерки. Докладът предизвика оживени разисквания поради огромното
значение на техническите мерки, които ще повлияят върху начина на работа на рибарите
и сектора като цяло чрез определяне на разрешените методи за риболов в зоните, попадащи
в приложното поле на регламента с цел да се предпазят младите екземпляри и да се
възстановят ресурсите — цел, която всички, и най-вече рибарите, споделят.
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Предметът на настоящия доклад е деликатен и спорен и това личи от трудностите, които
Комисията среща от 2008 г. при опитите си да постигне споразумение със Съвета относно
бъдещето на техническите мерки. При това тогава само тези две институции участваха в
процедурата.

Понастоящем техническите мерки се определят от остарял регламент, изменян с поредица
преходни мерки и продължен до 30 юни 2011 г., тъй като не беше постигнато съгласие
със Съвета относно предложението на Комисията от 2008 г. за нов регламент, което целеше
да се опрости и изясни съществуващото законодателство, за да се гарантира по-ефикасно
прилагане на правилата и да се вземат под внимание местните особености на рибарството.

Сега наближава новият краен срок, но положението е коренно различно. Според Договора
от Лисабон по-голямата част от въпросите в областта на рибарството се решават по
обикновената законодателна процедура, в която Парламентът има важна роля като
съзаконодател. Парламентът е твърдо решен да изпълни функциите си за сближаване на
гледните точки на рибарите и политиците в ЕС. Като член на Парламента, избран от
пристанищен град, винаги ме е поразявало недоверието на рибарския отрасъл и
дистанцирането му от общата политика по рибарство (ОПР), докато селските стопани
определено се чувстват в по-голяма степен част от общата селскостопанска политика.

От друга страна, рибарството е в криза. Расте чувството за неудовлетвореност. Най-трудният
проблем е да се постигне баланс между икономическата стабилност на сектора, която е
гаранция за прилични приходи на рибарите, и устойчивостта и възобновяването на рибните
ресурси.

И накрая, срокът на действие на регламента изтича в момент, когато започват преговорите
за реформа на общата политика по рибарство. Реформата трябва да установи ясна рамка,
която включва рибарите, потребителите и гражданите. Тя трябва да ангажира целия сектор
в извършването на научни анализи, които да бъдат основа при определяне на квотите и
следователно степента на активност на сектора.

Необходимостта от нова рамка предполага, че Комисията ще изготви конкретно предложение
за бъдещите технически мерки, но засега и тя, и Съветът като че ли си спестяват това усилие.
Новото предложение трябва да гарантира съответствието между техническите мерки и
практическия опит чрез консултации с работещите в сектора. То трябва също така да
съответства на новия регламент и рамката на новата ОПР, по-специално по отношение на
регионалните варианти на мерките. То трябва да гарантира ясно разпределение на
правомощията между Комисията и държавите-членки, което е фактор, съдействащ за
разбирането и приемането на тази политика на ЕС.

В светлината на тези факти и проблеми предлагам да одобрим искането на Комисията за
удължаване на срока до 31 декември 2012 г., без съществено да изменяме текущите
технически мерки, освен добавянето на разрешения размер на окото на мрежите за улов на
капрова риба. Ясно ми е, че това предложение е отстъпка към Комисията, че се повдигат
много въпроси и съществува силно желание за промени в сектора, който е разочарован, че
решаването на този важен проблем се отлага. Поради това съм включила две изисквания за
нашето одобрение: искане за оценка на въздействието на действащите досега технически
мерки, което е важно за тяхното ефективно адаптиране и искане за действителни консултации
с всички заинтересувани страни, най-вече самите рибари, при изготвяне на новия регламент.

В заключение искам да насоча вниманието ви към факта, че новото предложение на
Комисията трябва да се изготви в срок, който позволява новият регламент да влезе в сила
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от 1 януари 2013 г., когато влиза в сила и новата ОПР. Много е важно Комисията веднага
да започне работа по това предложение. Би било неразумно да се одобрява следващо
продължаване на срока на сегашния регламент след изтичане на настоящото 18-месечно
удължение. Техническите мерки, за които се отнася моят доклад, са преходни и са одобрени
само като такива.

Carmen Fraga Estévez,    докладчик. − (ES) Г-н председател, трябва да започна, като още
един път изкажа съжаленията си за усложненията, с които се сблъска настоящият доклад
поради нежеланието на Съвета и Комисията да приемат правомощията на Парламента за
съвместно вземане на решения.

Предложението е Гренландия, като една от отвъдморските страни и територии, да изнася
по същите правила, както държавите-членки на Европейския съюз. Това би било от полза
както за Гренландия, 87 % от чиито рибни продукти се изнасят за Европейския съюз, така
и за Съюза и по-специално за Дания, която получава по-голямата част от този износ.

Едно от условията за включване на Гренландия в споразуменията за внос на единния пазар
е тя да приеме правилата на ЕС в областта на здравето, което не представлява никакъв
проблем.

Въпреки че търговията с рибни продукти се подчинява на общата организация на пазара,
Комисията използва необходимостта от спазване на правилата в областта на здравето като
извинение и внесе предложението си с правно основание член 203 от Договора, което за
нас означава обикновена и проста процедура за консултация.

Комисията по рибно стопанство и правната служба посочиха от самото начало тази аномалия.
Но тъй като тя не представлява проблем по отношение на съдържанието, и като имаме
предвид значението на въпроса за Гренландия, ние допуснахме докладът да се разгледа
съгласно процедурата за консултации. Представете си изненадата ни, когато малко преди
да гласуваме текста и без предупреждение Съветът прие съвсем различно предложение, с
многобройни изменения, целящи да се замъгли ясната връзка с общата организация на
пазара и така да се избегне съвместното вземане на решение. Тъй като Парламентът, както
казах, вече беше приел без проблеми текста чрез процедурата за консултации, тази маневра
беше непредизвикана.

Въпреки това, тъй като имахме работа с нов текст и беше ясно, че намерението на Съвета е
да подкопае правомощията на Парламента, решихме този път да използваме напълно тези
правомощия и поискахме официално становище от комисията по правни въпроси.

Изразената в становището позиция на комисията по правни въпроси — цитирам текста —
е: „целта на предложението за решение е да изиска Гренландия да транспонира правилата
на ЕС в областта на здравето като условие за прилагането на правилата на вътрешния пазар
на ЕС, свързани с рибното стопанство“, както се уточнява в член 3 от предложението, което
гарантира, че правилата на споразумението съответстват на действащите в Съюза правила
в областта на здравето на животните, безопасността на храните и общата организация на
пазара на рибни продукти.

Комисията по правни въпроси единодушно реши, че правно основание за предложението
трябва да съставляват член 204 и член 43, параграф 2 от Договора, както и Протокол №34,
който урежда специалните условия и процедури за продукти, обхванати от общата
организация на пазара на рибни продукти в Гренландия. Поради това, в качеството си на
докладчик, съставих ново предложение за доклад, като промених правното основание. Сега
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внасяме този доклад с предложение утре да бъде приет и, по отношение на Парламента,
това е първо четене.

Всичко, което остава да направя, е да кажа на Комисията и на Съвета — чиито представители
мисля отсъстват — че сега имат възможност да поправят и приемат новото правно основание
и поради това да считат настоящото четене за първо, както ще направим ние утре. Проблемът
е правното основание, а не съдържанието.

Предлагам при решаване на проблема да имаме предвид бъдещето.

Мария Даманаки,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, бих искала да благодаря
на докладчиците за извършената от тях работа. Сега ми позволете да коментирам докладите
един по един, като се опитвам да се съсредоточа върху същината, за да спестим време.

По отношение на споразумението между Европейския съюз и Съюза Коморски острови бих
желала да благодаря на г-н Capoulas Santos за работата му като докладчик и със задоволство
да отбележа силната подкрепа от страна на комисията по рибно стопанство като цяло за
същината на предложението.

Както е известно на всички в залата, стремежът на ЕС е да продължава да развива отговорно
и устойчиво рибарство във водите на своите партньори, в това число от Индийския океан.
Много важно е да се поддържат двустранните отношения с държавите от този район и в
случая конкретно с Коморските острови, във връзка с участието на Европейския съюз в
регионалните организации в областта на рибарството, например Комисията по рибата тон
в Индийския океан.

Нашето присъствие там е необходимо, поради което споразумението е важно. Понастоящем
Европейският съюз поддържа активни споразумения за партньорство в областта на
рибарството с четири държави от Индийския океан — Сейшелските острови, Мадагаскар,
Мозамбик и това, което обсъждаме сега със Съюза Коморски острови. Искам да подчертая,
че за Комисията и Европейския съюз е много важно да постигнат споразумение с Коморските
острови, тъй като то ще играе важна роля по отношение на присъствието на наши кораби
в региона.

Необходимо е също да се укрепи диалогът по секторната политика, за да се стимулира
провеждането в този регион на отговорна политика по рибарство.

Позволете ми да кажа няколко думи относно исканията към Комисията, изложени от
докладчика в заключението към доклада. Искам да декларирам, че Комисията винаги
информира подробно Парламента на всички етапи от преговорите и сключването на
международни споразумения. Това е наистина нашето желание — да предоставяме всичката
налична информация, но трябва да действаме и в съответствие със задълженията от рамковото
споразумение.

На практика службите на Комисията спазват това задължение вече повече от една година.
Комисията изпраща на Парламента същата информация, както на Съвета, и по същото време.
Аз имам ангажимента да предоставям колкото е възможно по-рано предварителни и
последващи оценки на нашите споразумения. Ще приведа само един пример: предвид
утрешното гласуване на резолюцията относно споразумението за партньорство в областта
на рибарството с Мавритания, службите на Комисията организираха предсрочното
завършване на доклада за оценка на това споразумение, така че членовете на Парламента
да гласуват, след като са се запознали с доклада.
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По отношение на участието на членове на Парламента като наблюдатели на международни
срещи, трябва да подчертая, че рамковото споразумение се отнася до многостранни
международни конференции и срещи. Същевременно ние възнамеряваме да продължим
установената успешна практика за участие в двустранни преговори. При това решението за
включване на членове на Парламента като наблюдатели в делегациите на ЕС се взема от
колегията на членовете на Комисията отделно във всеки случай, като се преценяват правните,
дипломатически и технически възможности съобразно с рамковото споразумение. Бих
искала обаче да подчертая, че моето лично отношение и това на службите е много
положително и бих желала да улесня участието ви.

Сега преминавам към втория доклад относно финансовите мерки на Общността за
прилагането на общата политика по рибарство и отново искам да благодаря на Комисията
по рибно стопанство и на докладчика, г-н Ferreira, за работата им по това предложение.
Благодарение на техните усилия разполагаме с текст, който е приемлив и за Съвета. Щастлива
съм да заявя, че текстът е приемлив и за Комисията, което означава, че по този въпрос
сътрудничеството между трите институции е било отлично. След успешната неофициална
тристранна среща, проведена на 2 март, беше постигнат консенсус по спорните въпроси и
Комисията се надява да получи одобрение на първо четене по това предложение. Надявам
се да направим това успешно.

Искам да припомня, че предложението подобрява ефикасността на регламента относно
така наречения втори финансов инструмент. Регламентът урежда разходите във връзка с
международните отношения, управлението, събирането на данни, научната информация,
контрола и прилагането. Измененията целят да се осигури съответствие между регламента
и другите елементи на законодателната рамка. Те представляват ограничени преработки и
изяснения на разпоредбите на регламента. Поради това приканвам Парламента да одобри
това предложение.

Сега ще премина към третия доклад относно преходните технически мерки, за който горещо
благодаря на докладчика, г-жа Grelier. Целта на предложението е да се продължат
действащите преходни технически мерки до края на 2012 г. При това се предполага, че
реформираната обща политика по рибарство ще влезе в сила от 1 януари следващата година.
Надявам се успешно да постигнем тази цел. Като предлагам това продължаване, искам да
избягна започването на сложни обсъждания по техническите мерки, които да попречат на
реформата. Комисията подкрепя изменението, прието от комисията по рибно стопанство
относно границите за размера на окото на мрежите за капрова риба, което има научна
обосновка. Известно ми е безпокойството на някои членове на Парламента и някои
държави-членки, които настояват за допълнителни изменения. Не бихме могли да ги
приемем, защото все още не са преминали научна проверка или учените все още не са
получили пълна информация от държавите-членки, за да ги оценят.

Накрая бих желала да кажа няколко думи за доклада относно вноса на рибни продукти от
Гренландия и да благодаря на председателя на комисията по рибно стопанство г-жа Fraga
за извършената от нея работа. Искам да подчертая, че предлаганите от Комисията мерки са
по повод на отдавнашно искане от страна на Гренландия. Предложението цели да се опростят
съответните санитарни мерки и лицензионни процедури, като Гренландия се включи в
единния пазар на рибни продукти и странични продукти от тях.

Това напълно съответства на задължението ни по споразумението от 2006 г. да съдействаме
за развитието на Гренландия и да си сътрудничим в областта на безопасността на храните.
Комисията със задоволство отбелязва, че всички засегнати страни — държавите-членки в
Съвета с единодушие, Гренландия, Европейският парламент и националните парламенти
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на държавите-членки — са готови да изпълнят това задължение и да подкрепят
предложението.

Нека бъде ясно, че за Комисията отношенията с Гренландия са изключително важни и
считам, че всички разбират защо. Те са политически приоритет и поради това се надявам
обсъждането на правното основание на предложението да не подложи на риск приемането
на тези важни мерки.

Разбирам много добре загрижеността на г-жа Fraga относно правното основание на
предложението и правомощията на Европейския парламент. Мога да заявя, че Комисията
няма да пречи на постигането на прагматично решение. Въпреки че продължаваме да сме
убедени в правилността на правното основание на нашето предложение, ние бихме приели —
искам да изясня това — ако Съветът възприеме позицията на Парламента. Бихме се съгласили
с това. Сега Съветът трябва да прецени вариантите и да придвижи въпроса в съответствие с
разпоредбите на Договора. Надявам се много бързо да решим проблема, за да избегнем
въздействие върху отношенията ни с Гренландия. Това е най-важно за нас, поради което
искам тук да заявя, че желая да улесня извършената от г-жа Fraga работа за намиране на
решение.

В заключение искам да благодаря на комисията по рибно стопанство и на всички докладчици
за извършената работа. Съжалявам, че говорих толкова продължително, но трябваше да
коментирам четири доклада.

François Alfonsi,    докладчик по становището на комисията по бюджети. – (FR) Г-н
председател, становището на комисията по бюджети беше поискано във връзка с доклада
относно споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейския съюз и
Съюза Коморски острови. Комисията одобри споразумението.

Преди всичко обаче комисията е на мнение, че гласуването в Парламента по този доклад
не е от особено значение, тъй като споразумението вече е подписано. Неголемият размер
на изразходваните в случая средства намалява последствията от този проблем, но в бъдеще
бихме искали да имаме възможност да изразим становището си преди подписването на
подобни споразумения.

На второ място, комисията счита, че съдържанието на тези споразумения трябва да се
анализира по-внимателно от гледна точка на мерките, предвидени за контролиране на
действителния улов и опазване на рибните ресурси, като се има предвид натискът от страна
на комисията по рибно стопанство, а също и за да се гарантира, че предвидените в
споразуменията мерки за местно развитие се прилагат на практика по подходящ начин.
Поради това комисията по бюджети възнамерява да предложи скорошно провеждане на
задълбочена работна среща по въпроса с комисията по рибно стопанство.

Jarosław Leszek Wałęsa,    от името на групата PPE. – (PL) Г-н председател, госпожи и
господа, на днешното заседание обсъждаме четири доклада и бих искал да започна с
благодарност към всички докладчици за извършената работа и към Европейската комисия
за сътрудничеството. Първо искам да кажа няколко думи относно доклада на г-жа Grelier,
който представлява компромис, постигнат между политическите групи и Европейската
комисия. Подкрепям версията на доклада, която е приета и гласувана от комисията по рибно
стопанство. В резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон Европейската комисия
оттегли през 2010 г. предложението си за регламент на Съвета относно запазването на
рибните ресурси чрез технически мерки, като възнамеряваше да състави нов план. Новият
план трябваше да съответства на разпоредбите на Договора и да отчита реформата на общата
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политика по рибарство. Проектът трябваше да бъде представен през третото тримесечие на
2011 г. За съжаление, изглежда Комисията няма да успее да подготви в срок проекта за
регламент и, което е по-лошо, няма да има финансовите средства да го промени. Това не
предвещава нищо добро. Като гласуваме утре за продължаване на срока на преходния
регламент ние поемаме ангажимент към рибарите да работим по новия регламент, който
трябва окончателно да систематизира всички разпоредби, уреждащи позволените методи
и места за риболов.

Насърчително е, че според последната информация, Комисията най-вероятно ще пожелае
да прехвърли част от правомощията по отношение на техническите мерки обратно на
държавите-членки. Това е много положителна стъпка към децентрализация. Техническите
мерки, прилагани в отделните водни басейни, се различават поради местните условия.
Системата за управление на рибарството трябва да изостави традиционния подход отгоре
надолу и вместо това да наблегне върху принципа на регионализиране, който позволява да
се отчитат преобладаващите условия в отделните водни басейни. Поради това трябва да
кажем твърдо „не“ на всички опити да се приеме универсален и общ модел за управление
на рибарството и да поискаме да се отдаде нужното внимание на специфичните
характеристики на различните европейски морски басейни. Индивидуалният подход ще
ни насочи по правилния път за постигане на устойчиво управление на рибарството.
Благодаря.

Ulrike Rodust,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, г-жо Даманаки,
госпожи и господа, отново откриваме в дневния ред цял пакет от политики в областта на
рибарството. В качеството си на координатор с удовлетворение отбелязвам, че сме постигнали
компромис със Съвета и Комисията по два регламента. Имам предвид докладите на г-жа
Grelier относно техническите мерки и на г-н Ferreira относно втория финансов инструмент.
Ще можем да гласуваме и в подкрепа на споразумението за партньорство в сектора рибарство
със Съюза Коморски острови, без да скривам факта, че бих желала да видя фундаментални
промени в споразуменията за партньорство в рамките на реформата на общата политика по
рибарство.

От друга страна, между институциите съществуват действителни проблеми по отношение
на Гренландия, като не се зачитат правомощията на Парламента. Фактът, че сътрудничеството
между институциите все още е на толкова ниско ниво, постепенно ме нервира. Това е въпрос,
който вече многократно съм повдигала. Правя го и днес. Проблемът с плановете за управление
трябва спешно да намери решение. Ще приканя унгарското председателство на Съвета
активно да търси решение. Фактът, че тук днес няма представител на Съвета, ясно показва
липсата на уважение в Съвета към Парламента. Намирам това за недопустимо.

Един последен коментар към доклада на г-жа Grelier. Знам, че някои колеги са огорчени,
тъй като не беше възможно да се включат исканите от тях изменения. Но считам, че е
достойно за съжаление да принуждаваме нашите рибари да прилагат остарели технически
мерки. Вината в този случай е в Съвета, който не можа да приеме нов регламент. Като
Парламент ние носим голяма отговорност, поради което трябва и да действаме отговорно,
като продължим срока на действие на регламента без да въвеждаме изменения.

Pat the Cope Gallagher,    от името на групата ALDE.  –  (EN) Г-н председател, искам
да поздравя всички докладчици във връзка с представянето на техните доклади, като поради
липса на време ще огранича изказването си върху доклада на г-жа Grelier.

Съществуващият регламент относно техническите мерки създава значителни проблеми пред
малките крайбрежни кораби, извършващи риболов край бреговете на Ирландия, а всъщност
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и край западните брегове на Шотландия. Като политици не можем да си позволим да седим
и чакаме реформата на общата политика по рибарство, когато от нас очакват нов регламент.
Парламентът има възможност да действа сега и аз призовавам всички политически групи
да подкрепят напълно реалистичните изменения, които бяха предложени.

Малките кораби, които споменах, с дължина до 15 метра, са лишени от възможността да
печелят и, което е още по-важно, са принудени да плават в опасни води. Ние ги принуждаваме
да се отдалечават на 80 километра от брега, за да извършват риболов извън зоната, затворена
за възстановяване на ресурсите от треска. Предложените от мен изменения се отнасят до
употребата на заплитащи мрежи. Те се използват от малките крайбрежни кораби за улов
на черупчести и рядко на акула край северозападните брегове. Заплитащите мрежи не се
използват за улов на треска, не се използват за улов на меджид или пикша и няма да имат
въздействие върху тези видове, поради което измененията, ако бъдат приети, ще позволят
на малките кораби в тези райони да оцелеят. Не е добре да казваме, че не искаме за започваме
дискусия. Ние сме тук точно за това.

Що се отнася до капровата риба, това е нов вид риболов. Разработен е основно от рибарите
в моята страна. През месец декември Съветът установи ограничение за общия допустим
улов, от който на Ирландия се предоставят 67 %, и се радвам да чуя от г-жа члена на
Комисията, че то е научно обосновано. В действащия регламент не се споменава капровата
риба, поради което съм удовлетворен, че комисията реши да приеме моите изменения и да
използва предложението на Европейската комисия като възможност да въведе подходящия
размер на окото на мрежите (от 32 до 54) и да избегне необходимостта от приемане на ново
законодателство, което би отнело твърде много време.

В заключение призовавам всички колеги да помислят за

(Председателят отнема думата на оратора)

Isabella Lövin,    от името на групата Verts/ALE. – (SV) Г-н председател, бих искала да
благодаря на всички докладчици за конструктивната им работа. В изказването си обаче ще
се съсредоточа върху споразумението за партньорство в сектора рибарство със Съюза
Коморски острови.

Ако някога ми се наложи да си припомня защо ние от групата на Зелените/Европейски
свободен алианс досега сме гласували против споразуменията в областта на рибарството,
трябва само да взема една от оценките и да прочета споразумението със Съюза Коморски
острови, което предстои да гласуваме. ЕС има споразумение с тази бедна държава от 1998 г.
Според оценката, Съюзът Коморски острови е получил по споразумението 2,7 милиона
евро за периода от 2005 до 2009 г. В споразумението е посочено, че 60 % от средствата
трябва да се използват за поддържане на местното рибарство, контролиране и научна оценка
на рибните ресурси.

Според оценката тази развиваща се държава все още няма нито едно функциониращо
рибарско пристанище, нито един кораб на бреговата охрана, нито един самолет на бреговата
охрана и не провежда научни изследвания в областта на рибарството. Секторът рибарство
на тази държава все още е напълно неразвит.

И така, Съюзът Коморски острови получава 2,7 милиона евро, за да допусне корабите на
ЕС в свои води. Ние, данъкоплатците, осигуряваме 65 % от тази сума, а
корабособствениците — 35 %. Според оценката въпросните кораби, повечето от които са
предназначени за улов на риба тон, за същия период са уловили риба на стойност
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13,7 милиона евро. Това е много добър бизнес за корабособствениците, но в оценката се
твърди, че цялата така наречена добавена стойност е получена от ЕС.

На корабите не са наемани като членове на екипажите граждани на Коморските острови.
Цялата преработка на рибата е извършвана другаде, например на Сейшелските острови.
Съгласна съм с г-жа члена на Комисията, че е добре ЕС да има присъствие в Комисията по
рибата тон в Индийския океан (IOTC), но имам един въпрос към Комисията.

Как Комисията възнамерява да осигури по-добро изпълнение на това споразумение по
сравнение с предшестващите? Например, как ще убедим корабите на ЕС да наемат граждани
на Коморските острови и как Комисията ще гарантира, че споразумението наистина спомага
за развитието на Коморските острови и сумата, предназначена за развитие на Коморските
острови, не е просто пожелание, а действително е изпълнена със съдържание?

Marek Józef Gróbarczyk,    от името на групата ECR. – (PL) Г-н председател, бих желал
да започна с искрена благодарност и поздравления към всички докладчици за положените
от тях усилия при изготвяне на докладите. Тези доклади са ключов фактор за изпълнението
на общата политика по рибарство.

Същевременно трябва да обърнем внимание на различията между Европейския парламент
и Европейската комисия по отношение на международните споразумения. Практика е
Европейската комисия да бъде недопустимо потайна, когато договаря споразумения с трети
страни, противно на разпоредбите на Договора от Лисабон, които предвиждат по-голямо
участие на Парламента при изготвянето на нормативни актове. Това противоречи на
принципа на прозрачност и ограничава ролята на Парламента, който все пак има
контролираща функция. Влиянието върху процеса на преговори ще позволи на колегите
правилно да изпълняват мандата си на членове на Европейския парламент.

Г-жо член на Комисията, искам да призова за по-значима роля на членовете на Европейския
парламент в процеса на преговорите, тъй като сегашната система, според която представител
на Европейската комисия издава общ доклад за преговорите, е неадекватна.

Derek Roland Clark,    от името на групата EFD.  –  (EN) Г-н председател, след 30 години
най-сетне се захващаме с деструктивната практика на изхвърлянията. Риболовният флот в
Гримзби се състои от няколко десетки кораба, докато преди време наброяваше стотина.
Преди две години рибарите от Западна Шотландия предложиха план за опазване на бялата
риба, но докато те чакат, ресурсите продължават да намаляват. Предлага се регионален
подход — защо не? Нали ЕС разделя територията на региони.

Много по-лошо е подновяването на разрешителните на европейските кораби да обират
водите на Коморските острови — и това ще бъде наистина обир, тъй като местните рибари
не могат да се състезават с превъзхождащите ги траулери на ЕС. Същото се е случвало и на
други в този регион. Изненадани ли са присъстващите в залата, че лишените от препитание
сомалийски рибари възкресиха този древен порок, пиратството?

Видяха ли колегите преди пет години по телевизията как стотици жители на Западна Сахара
се опитват да намерят убежище на Канарските острови? Разрешителните на ЕС за техните
води току-що бяха подновени и те вече знаеха какво ще се случи. Мнозина загинаха при
този нещастен и отчаян опит да пропътуват 800 мили с рибарски лодки, неподходящи за
плаване в открито море. Но ЕС не го е грижа, че чрез действията си ограбва хората от
най-слабо развитите държави, за което заслужава да бъде осъден.
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Diane Dodds (NI). -    (EN) Г-н председател, един от докладчиците говори за недоверието
на рибарите към общата политика по рибарство. В това няма нищо чудно, тъй като сегашната
обща политика по рибарство унищожи рибарските флотилии, но не увеличи рибните запаси.
Според мен, колкото по-бързо предадем политиката по рибарство обратно на
държавите-членки, толкова по-добре. Наясно съм, че е малко вероятно това да стане в близко
бъдеще, поради което искам да направя някои забележки на това наше общо разискване
по въпросите на рибарството.

Първо, относно установяването на финансови мерки на Общността за прилагането на общата
политика по рибарство. Считам, че след като ЕС има възможност да се намесва в нашето
рибно стопанство, тази намеса трябва да има подходящо финансиране. Но докато търсим
да осигурим финансиране от мащаба на предвиденото за управление на общата
селскостопанска политика, трябва да помним, че заинтересованите — и особено рибарите —
се борят, за да се справят с многочислените действащи правила и разпоредби, малко от
които са били обсъждани с тях.

Все по-често чувам от различни морски среди, че целият сектор едва се справя с този
конкретен проблем.

Alain Cadec (PPE).   – (FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа,
отначало искам искрено да ви напомня: Парламентът има едно седалище и то е Страсбург.

Бих искал да поздравя г-н Ferreira за доклада му относно финансовите мерки на Общността
за прилагането на общата политика по рибарство и в областта на морското право.
Предложените от Комисията и Парламента изменения на регламента определят каква част
от инвестициите на ЕС ще могат да се насочват за финансиране на изследователски проекти.
Те ще приведат регламента в съответствие с промените на законодателната рамка на ЕС в
областта на събирането, управлението и употребата на данни.

Специално подкрепям възможностите за финансиране на научноизследователската дейност
в областта на рибарството и аквакултурите. Вече ще имаме възможност да проучим степента
на зависимост на Европейския съюз от вноса от трети страни. Както знаете, 60 % от пазара
ни разчита на вноса и този дял непрекъснато нараства. Много е важно да засилим подкрепата
си за европейските производители, вместо да увеличаваме търговската си откритост във
всички направления, което вреди на европейското производство.

Бих искал също да благодаря на г-жа Grelier за нейния доклад. Техническите мерки са
изключително деликатна тема и те трябва да бъдат променени колкото е възможно по-скоро,
след като получим пакета от предложения на Комисията относно реформата на общата
политика по рибарство. Докладът, който ще приемем утре, позволява да бъде продължен
срокът на действие на преходните технически мерки в сектора рибарство. Това продължение
ще ни позволи да избегнем законовия вакуум след 30 юни тази година и ще даде възможност
на рибарите да продължават да работят до реформирането на ОПР. То ще позволи също
задълбочено да анализираме въздействието на всички действащи технически мерки. Наистина
не би било разумно сега да приемаме съществени изменения на този доклад, тъй като това
би удължило законодателната процедура и ще предизвика продължителни обсъждания в
Съвета.

Накрая, искам да поздравя г-н Capoulas Santos за доклада му относно споразумението за
партньорство в сектора рибарство с Коморските острови и колегата г-жа Fraga Estévez за
доклада относно Гренландия.

265Разисквания на Европейския съюз -BG05-04-2011



Ole Christensen (S&D).   – (DA) Г-н председател, бих искал да започна с благодарност
към докладчиците за работата им по препоръките и трите доклада. Утре ще гласуваме
споразумението за внос от Гренландия, за което съм докладчик в сянка на групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Радвам се,
че се отърсваме от тромавата и скъпа бюрокрация, като същевременно напълно изпълняваме
изискванията на ЕС относно безопасността на храните. Споразумението ще даде на
Гренландия добра възможност да продава рибните си продукти по правилата на вътрешния
пазар, ако тези продукти отговарят на изискванията на ЕС относно здравето и безопасността.
Рибата от Гренландия понастоящем се проверява от датските органи по безопасност на
храните — един път в Гренландия и после отново, когато се изнася за ЕС. Това е скъпо
дублиране на дейности, което за щастие споразумението ще премахне. Всички ще имат
полза от това споразумение, но е ясно, че го чакахме твърде дълго. От друга страна, за
Парламента беше важно напълно да изясни правните основания и ние се надяваме, че
Комисията и Съветът ще ни подкрепят.

Предстои ни да гласуваме и споразумението за партньорство в сектора рибарство със Съюза
Коморски острови. По принцип имам много положително отношение към устойчивите
споразумения в областта на рибарството, които гарантират устойчивост на рибните запаси,
устойчивост за рибарите от местното население и устойчивост за рибарите от ЕС, които се
възползват от тези споразумения. За съжаление, споразумението със Съюза Коморски острови
не е така устойчиво, както бих искал, тъй като не съдържа таван за броя кораби от ЕС, на
които ще е разрешено да извършват риболов. Когато се изпълни съгласуваната годишна
квота от 4850 тона, всеки допълнителен тон ще струва 65 евро.

Тенденцията да не се поставя таван за броя кораби от ЕС, които могат да ловят риба във
водите на трети страни, е вредна и неправилна. За нас не е добре да следваме различна
политика на рибарство в зависимост от това дали сме в наши води или във водите на трета
страна. Бих искал също да приканя да гарантираме в по-голяма степен, че средствата, които
ЕС плаща на трети страни за сключване на споразумения в сектора рибарство, са действително
предназначени за полезни за местното население цели.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Г-н председател, г-жо Даманаки, госпожи и господа,
радвам се, че Парламентът най-после ще гласува по тези въпроси и бих искала да поздравя
докладчиците за извършената от тях работа.

Изменението на регламента на Съвета относно финансовите мерки в Общността е един от
главните инструменти, които са ни необходими за изпълнение на общата политика по
рибарство. Това е вярно най-вече за международните отношения в областта на рибарството,
събирането на данни и научните изследвания. Системите за контролиране и изпълнение
на общата политика по рибарство са от особено значение.

Докладчикът положи много усилия да убеди колегите си в Парламента, че е необходимо
да се увеличи прагът за съфинансиране до 75 %. Ние не можахме да се съгласим с това
желание. Действащият регламент е изпитан на практика и освен това допуска някои
изключения. Държавите-членки вече ползват тази възможност да си набавят финансиране
и други мерки не са необходими.

Важно е измененията на регламента да разчистят пътя пред съгласуваната законодателна
рамка.

Ian Hudghton (Verts/ALE). -    (EN) Г-н председател, бих казал, че докладът на г-жа Grelier
прави твърде много отстъпки пред Комисията. По западните брегове на Шотландия рибарите
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трудно разбират защо Комисията казва, че иска да премахне изхвърлянията, а в същото
време отхвърля измененията на техническите мерки.

Комисията предпочита вместо това да продължи поне с още 18 месеца действащите
технически мерки, които са причина за изхвърляния, включително на пикша. Комисията
предпочита още 18 месеца да са в сила така наречените временни мерки, които не успяват
да поддържат ресурсите. Още 18 месеца да изхвърляме мъртва риба обратно в морето.
Приканвам колегите утре при гласуването да подкрепят всички изменения, като се надявам
те да бъдат приети и, ако това се случи, разчитам Комисията да промени отношението си и
да се възползва от предоставящата се възможност да действа сега по отношение на
изхвърлянията, а не само да говори за действия някога в бъдещето.

Struan Stevenson (ECR). -    (EN) Г-н председател, предложих изменение на регламента
за техническите мерки, за да се опитам да отстраня аномалията край западните брегове на
Шотландия, която колегата Ian Hudghton току-що описа.

Като добронамерен опит да се съхранят ресурсите от бяла риба в този район, в края на
2009 г. Комисията въведе за срок от 12 месеца временни правила за състава на улова, но те
вече бяха продължени с една година чрез универсално споразумение, което продължи с
12 месеца всички технически мерки на ЕС. Сега Комисията иска отново да продължи срока
на действие на правилата до края на 2012 г., докато подготви нова рамка за техническите
мерки чрез пакета за реформи на общата политика по рибарство.

Незаплануваните последствия от това са, че временният регламент, въведен само за срок от
една година, ще се прилага в течение на поне три години, а през това време обстоятелствата
край западните брегове на Шотландия коренно се промениха и сега принуждават нашите
рибари да изхвърлят мъртва в морето добра и прясна пикша. Надявам се утре Парламентът
да подкрепи моите предложения за изменения.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, искам
да поздравя и четиримата докладчици, но ще съсредоточа изказването си само върху два от
обсъжданите доклади. През 2008 г. поради невъзможността да се постигне съгласие относно
проект за регламент, предназначен да опрости и изясни регламента на ЕС относно опазването
на рибните ресурси, беше приет сега действащият регламент, който въведе съвкупност от
преходни мерки, първоначално за периода от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г. Сегашното
предложение удължава този срок с още 18 месеца, т.е. до 1 януари 2013 г., когато се очаква
нов регламент относно техническите мерки в рамките на реформираната обща политика
по рибарство (ОПР).

Важно е законодателната рамка в областта на рибарството да се поддържа през преходния
период, като интересите на рибарите се защитават без да се забравя основната цел за развитие
на устойчиво рибно стопанство. Сегашното намерение да не се продължи използването на
тройни мрежи и да се забрани употребата им на дълбочини от 200 до 600 метра от
1 октомври 2010 г. не е добър пример за постигане на споменатата цел. Действащата забрана
за този метод за риболов, който се практикува от десетилетия от част от малките риболовни
кораби на Португалия за устойчива експлоатация на видове като морски дявол и мерлуза,
беше тежък икономически и социален удар върху сектора и за рибарските общности, които
най-силно зависят от експлоатацията на тези ресурси.

Поради това моля да подкрепите приемането на предложението, което аз и колегите г-н
Capoulas Santos и г-н Ferreira внесохме и което цели само да гарантира, че това, което беше
законно преди 1 октомври 2010 г., ще остане такова до 2013
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Бих искала да коментирам и проекта за регламент за установяване на финансови мерки на
Общността за прилагане на ОПР и в областта на морското право: докладът на г-н Ferreira.
Заедно с Европейския фонд за рибно стопанство, той е най-важният финансов инструмент
за рибното стопанство, който осигурява финансиране в областта на международните
отношения, управлението, събирането на данни и мнения и контрола на изпълнението на
ОПР.

От тази гледна точка бих искала да изразя пълната си подкрепа за внесените в тази зала
предложения на докладчика за увеличаване на възможността за съфинансиране до 60 % в
областта на събирането, управлението и използването на основни данни, както и по
отношение на събирането, управлението и използването на допълнителни данни. Всеобщото
и нарастващо разбиране, че е важно управляването на рибното стопанство да се извършва
въз основа на актуални и задълбочени знания за състоянието на рибните ресурси, обосновава
приемането на предложенията на докладчика и на доклада като цяло.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Г-н председател, г-жо член на Комисията, бих искала
да поздравя четиримата докладчици за отличната работа. Ще фокусирам изказването си
върху два от докладите поради тяхното значение.

Единият доклад е относно споразумението със Съюза Коморски острови. Това е споразумение
в областта на рибарството между Европейския съюз и държава в Югоизточна Африка —
споменавам това, за да знаем къде в пространството се намираме — където 60 % от
населението живее под прага на бедност и единствените му приходи са от туризма или
държавната помощ.

Споразумението позволява да ловим рибата, която имат в повече. Повтарям: рибата, която
е в повече. То предвижда и компенсация, за да може държавата да се развива, да подобрява
инфраструктурата и собствените си възможности. Споразумението създава рамка за
партньорство според критериите за устойчиво и отговорно рибарство, което запазва
биологичните ресурси. Трябва да имаме предвид, че там има и мигриращи видове, например
тон, и че всяка година по научни критерии се определят ресурсите за следващата година.
Споразумението улеснява научните изследвания и присъствието на наблюдатели на корабите,
както и запазването на рибните ресурси в региона, който представлява крайбрежна зона,
за да се развива местното рибарство.

Протоколът е много полезен поради осигуряването на достъп за европейски рибарски кораби
до региона, помощта за развитие, намаляването на безработицата и повишаването на
икономическите перспективи. Но той има и друг много важен елемент: спира трети страни
да извършват риболов, освен ако не гарантират по подходящ начин запазването на околната
среда. Трети страни експлоатират 75 % от рибните ресурси на региона.

Поради това считаме, че споразумението не само помага на Съюза Коморски острови, но и
съдейства за опазване на околната среда.

Специално внимание трябва да обърнем и на важния доклад на г-жа Grelier относно
регламента, установяващ технически мерки, чийто срок изтича след три месеца и за който
се иска продължаване на срока до декември 2012 г., защото в противен случай ще възникне
законов вакуум, законова несигурност и недобро опазване на морските ресурси.

Бихме искали да подчертаем и оценката на приложената декларация, която призовава
Комисията да приеме някои изменения: технически мерки, предлагани от държавите-членки.
Проблемът с мрежите вече беше споменат; става дума и за въпроса с дълбочината. Той засяга
някои видове риболов и ние считаме, че Комисията трябва да го отчете поради значението
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му за рибните ресурси. Става дума за зони 8, 9 и 10; важно е проявяващите се недостатъци
в приложението на регламента да се преодолеят, поради влиянието им не само върху
рибарството, но и върху местните популации.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-н председател, ще гласувам в подкрепа на
споразумението, защото то е полезно за европейския рибарски флот. От него ще се възползват
общо 70 кораба, с 12 повече спрямо предходното споразумение, които ще имат поне по
един местен член на екипажа.

Споразумението е полезно за Коморските острови, за тяхното население и за производствения
им сектор по редица причини. Първо, то е полезно, защото докладът подкрепя
сътрудничеството чрез местно развитие, а финансовата компенсация се насочва в региона.
Второ, то е полезно, защото насърчава правителствата в региона да спазват правата на човека,
което е ключово условие за поддържане на споразумението. Трето, то е полезно, защото
подкрепя практикуваните там местни форми на рибарство и гарантира, че 8500-те жители
на Коморските острови, които се прехранват по този начин, ще имат своите места за риболов:
европейските кораби няма да могат да извършват риболов на по-малко от 10 морски мили
от всеки остров.

И накрая, то е полезно, защото развива устойчивото рибарство в региона, включва механизъм
за обективен анализ на рибните ресурси и създава механизъм за научно сътрудничество за
целта.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-н председател, радвам се, че имам възможност да кажа няколко
думи по темата от името на моята група, а без съмнение рибарството е противоречива тема,
една от най-спорните пред Парламента. В моята страна има стара поговорка, че колкото
хора — толкова мнения, и това е вярно за рибарите и рибарството. Ето защо е трудно ние,
членовете на Парламента, да сме единодушни по темата, но, от друга страна, трябва да
правим всичко възможно.

(EN) По отношение на Гренландия считам, че г-жа членът на Комисията направи добре
балансиран обзор на положението. Очевидно има проблеми в доверието между Европейския
парламент и Съвета, но както тя каза, ще се намери прагматично решение, което разбира се
е желателно. Това е важно от гледна точка на Европейския съюз. Също толкова, а маже би
и по-важно е от гледна точка на Гренландия — държава, която почти изцяло зависи от
европейския пазар за своята риба и, разбира се, чиято икономика почти изцяло зависи от
рибата.

Това, което можем да кажем относно Гренландия, е, че внасяната от там риба ще може да
се проверява и ще бъде с най-високо качество — за разлика от голяма част от рибата,
постъпваща от огромните рибни ферми в Югоизточна Азия, чието качество не може да се
проверява и всъщност мнозина считат, че идва от замърсени води.

Предстои ни много работа, особено във връзка с това, че г-жа членът на Комисията днес
следобед във времето за въпроси обрисува доста мрачна картина на устойчивостта на рибните
ресурси и крайбрежните общности в бъдеще. Поради това трябва да се разработи основна
политика относно аквакултурите в Европа, като част от бъдещата ОПР. Междувременно,
подкрепям предложенията и приемам думите на г-жа члена на Комисията за това, какво
ще се случи.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Г-н председател, г-жо член на Комисията,
госпожи и господа, и аз бих искал да поздравя четиримата докладчици. Преди да коментирам
докладите на г-н Ferreira и г-жа Fraga Estévez, бих искал да изразя подкрепата си за доклада
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на г-н Capoulas Santos, който препоръчва да одобрим протокола, определящ възможностите
за риболов и финансовите аспекти, предвидени в споразумението за партньорство със Съюза
Коморски острови, и ни напомня, че Парламентът трябва активно да участва в този процес.

Съгласен съм и с фундаменталните аспекти на доклада на г-жа Grelier относно техническите
мерки. Призовавам Комисията да ускори оценката на въздействието и да даде приоритет
на изготвянето на проект за регламент относно тези мерки, който да бъде приет колкото
може по-рано: по възможност преди 2013 г.

Докладът на г-н Ferreira изменя регламент (ЕО) № 861/2006 относно финансовите мерки
на Общността — един от инструментите за прилагане на общата политика по рибарство,
заедно с Европейския фонд за рибно стопанство (ЕФРС). Докладът пояснява неговото
приложно поле и го приспособява към реалните потребности на общата политика по
рибарство в условията на действащия нов Договор от Лисабон, поради което го оценявам
положително.

От друга страна, подобно на докладчика и като имам предвид, че едно от основните
изисквания за постигане на устойчиво рибарство е наличието на актуални и точни данни
за рибните ресурси, съжалявам, че не беше възможно да се повиши нивото на съфинансиране
по отношение на събирането, управлението и използването на данни.

Докладът на г-жа Fraga Estévez засяга установяването на правила за здравето на животните
и безопасността на храните при вноса от Гренландия или трети страни на някои рибни
продукти и странични продукти от тях.

Правилата засягат около 90 % от този износ на Гренландия, който през 2007 г. е
251 милиона евро. Съществува широк консенсус относно прилагането на правилата за
търговия в рамките на Европейския съюз, с който Гренландия е асоциирана, по отношение
на вноса на тези продукти. Това разширява единния пазар на рибни продукти и на странични
продукти от тях.

Ясно е, че няма единно мнение какво трябва да бъде правното основание и поради това
приветстваме решението на Комисията да улесни постигането на съгласие. Парламентът
следва становището на своята правна служба, становището на комисията по правни въпроси
и позицията, поддържана от комисията по рибно стопанство.

Надяваме се тези въпроси да намерят решение и Гренландия да получи предимството, на
което има право и което заслужава, както и да се постигне законодателно споразумение.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Г-н председател, бих искала да поздравя
четиримата докладчици за извършената от тях значителна работа по този пакет мерки в
областта на рибарството.

Бих искала да подчертая, че финансовите мерки на Общността за изпълнение на общата
политика по рибарство са важен финансов инструмент на Европейския съюз за този сектор
и трябва непрекъснато да се приспособяват към потребностите на гражданите, имащи
отношение към него, при строго отчитане на актуалните проблеми. Финансовите средства,
необходими за изпълнение на общата политика по рибарство, включват също средства за
области като международни отношения, управление, събиране на данни, научна
информация, системи за управление и провеждане на тази политика.

Считам, че управлението на рибното стопанство трябва да се основава на актуални и точни
научни данни относно рибните ресурси. Точно това ще позволи постигане на по-добро
съответствие между разпоредбите на регламента и действителните потребности.
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Мария Даманаки,    член на Комисията.  −  (EN) Г-н председател, бих искала да дам кратки
обяснения относно вашите забележки.

По отношение на обсъжданията на споразуменията за партньорство в сектора рибарство се
опитваме, в рамките на предложението ни за реформи, да осигурим добро изпълнение на
тези споразумения в областта на рибарството, в полза на местното население. До изготвянето
на ново предложение за новото поколение споразумения в сектора рибарство се опитахме
да подобрим съществуващото положение. Опитваме се да осигурим изпълнението на
споразумението с Коморските острови и да направим всичко, което можем, за местното
население.

По отношение на споменатите проблеми във връзка с Парламента и предоставяната на
членовете му информация относно споразуменията, Комисията предава всичката
информация — дори и поверителната — на членовете на Парламента и ще продължи да
прави това и в бъдеще.

Във връзка с техническите мерки и доклада на г-жа Grelier мога да разбера силната ви
загриженост, тъй като сега продължаваме действащия регламент. Налага ни се да го направим,
защото трябва да изчакаме провеждането на реформата, но разбирам защо ни приканвате
да вземем мерки и да имаме нов регламент преди края на 2013 г. Това, което мога да кажа —
тъй като не искам да ви давам обещания, които не мога да изпълня — е, че ще направим
всичко по силите си да ускорим процедурата за нов регламент и за изпълнение на основния
регламент относно реформата, за да дадем на държавите-членки известни правомощия по
отношение на техническите мерки.

Относно следващата точка — финансовия регламент — се надявам да постигнем одобрение
на първо четене, тъй като това би било много полезно за изпълнението на регламента в
бъдеще.

Що се отнася до случая с Гренландия, бих искала да повторя, че ние желаем да намерим
решение във връзка с правното основание на предложението. За Комисията е от голямо
значение да работи по този въпрос, тъй като добрите взаимоотношения с Гренландия са за
нас абсолютен политически приоритет. Отново ще подчертая, че Комисията ще улеснява
и ще търси компромис със Съвета.

Luis Manuel Capoulas Santos,    докладчик. − (PT) Г-н председател, искам накратко да
изразя благодарността си за направените коментари и ще преминем към същината на моята
тема. Знаем, че някои не особено съществени аспекти на споразуменията за партньорство
трябва да се поправят.

Оценявам позицията на г-жа члена на Комисията, включително личното й отношение към
участието на членове на Европейския парламент и се надявам че тази нейна лична позиция
може да повлияе на институционалната позиция на Комисията, за да постигнем целта, към
която се стремим.

João Ferreira,    докладчик. − (PT) Г-н председател, и аз бих искал да изразя благодарността
си за направените коментари и за забележителната издръжливост, която всички демонстрират
в този час. Искам, във връзка с коментарите към доклада относно финансовите мерки, да
кажа, че предлаганите от нас изменения не нарушават консенсуса, постигнат досега в
тристранните разговори. Вярвам, че може да се придвижим още малко напред, като запазим
консенсуса и във връзка с това съм благодарен на членовете на Парламента, които се изказаха
в подкрепа на предлаганите изменения.
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Считам, както заявиха и някои колеги, че да не се приемат тези изменения би било израз
на необяснима непоследователност от страна на Европейския съюз, който, от една страна,
желае засилено участие в някои области, на които придава нарастващо значение, а от друга,
се съпротивлява да предостави средствата, необходими за признаване на практика на това
нарастващо значение.

По отношение на доклада относно преходните технически мерки бих искал да напомня,
както направиха и някои от изказалите се, за подкрепяните от мен и още двама колеги
изменения, предназначени да отстранят дискриминацията без научна обосновка, като
подчертавам, че няма научна обосновка за дискриминацията спрямо някои португалски
малки риболовни кораби, които използват тройни мрежи. През изминалото време тези
кораби доказаха способността си да експлоатират по устойчив начин въпросните ресурси —
писия и мерлуза. Тъй като липсват надеждни научни основания, които да оправдават
забраната, тя поначало не е трябвало да бъде налагана, особено в светлината на значителните
отрицателни икономически и социални последствия от нея.

Г-н председател, по тези причини в заключение искам да кажа, че ние подкрепяме и
предложенията, направени от колегите от Ирландия и Шотландия във връзка с този доклад.

Estelle Grelier,    докладчик. – (DE) Г-н председател, ще се постарая да говоря по-бавно –
обещавам.

(FR) Г-н председател, бих искала да благодаря на колегите за общо положителните коментари
по доклада, които са отражение на разискванията по време на заседанията на комисията
по рибно стопанство.

Споделям гледната точка на г-жа члена на Комисията, която приема изменението,
определящо размера на окото на мрежите за улов на капрова риба и не се съгласява с
конкретните искания за изменения на определени технически мерки, тъй като те не са
обосновани с оценки на въздействието върху съответните кораби и екосистеми или защото
държавите-членки не са предоставили необходимите научни данни. Всички тези мерки са
взаимно обвързани и не са били оценявани.

Бих искала да подчертая, както тази вечер направиха и другите изказали се, че Комисията
трябва спешно и колкото е възможно по-скоро да извърши оценка на действащите мерки
и въз основа на тази оценка да изготви ново предложение, което да бъде разгледано
едновременно с реформата на общата политика по рибарство, а не след това. Исках да
привлека вниманието Ви към този проблем, г-жо член на Комисията, и отбелязвам
готовността Ви да ускорите изготвянето на предложението.

В заключение още веднъж ще спомена значението на съвместната работа на институциите
на ЕС със сектора рибарство за събиране и обмен на научни данни. Считам, че това е нужната
база за нова, справедлива и наистина обща политика по рибарство, която да разполага с
достатъчно средства — това е важен момент — и да съгласува икономическите потребности
с устойчивостта на сектора в интерес на всички: рибарската общност, потребителите и
гражданите.

Carmen Fraga Estévez,    докладчик. − (ES) Г-н председател, бих искала специално за
благодаря на г-жа члена на Комисията за отговора й на моя въпрос, в който заяви, че е готова
да приеме промяната на правното основание; надявам се, че Съветът ще направи същото
като нея.
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Разбира се, аз обмислях възможността да поискам докладът да бъде върнат в комисията
преди окончателното гласуване, но промених мнението си и разбрах, че това само
допълнително ще забави приемането на предложението, което според мен е полезно за
Гренландия и за Европейския съюз и би било добре повече да не се отлага.

Надявам се, че Съветът ще подкрепи становището на комисията по рибно стопанство, което
е напълно обосновано, и ще се стигне да решение, тъй като единственият проблем е правното
основание, а не съдържанието.

Във всички случаи съм доволна, че постигнахме този резултат; разбира се, винаги съществува
възможността да се обърнем към Съда на ЕО, ако решим, че е необходимо да продължим
да се занимаваме с този въпрос. Утре ние ще проявим добра воля и ще изкажем становището
си, като се надяваме Съветът да реагира и да го разглежда като първо четене от Парламента,
както вече обясних.

Поради това благодаря на г-жа члена на Комисията за готовността й прямо да ни сътрудничи
по въпроса и на всички мои колеги, които работиха по доклада и го подкрепиха. Всичко,
което остава, е да се надяваме, че Съветът ще подкрепи обоснованото ни, както вече казах,
решение, поддържано не само от комисията по правни въпроси, но и от правната служба
на Европейския парламент.

Председател. −   Общото разискване по четирите доклада относно рибното стопанство
приключи.

Гласуването по четирите доклада ще се състои на 6 април от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

Jim Higgins (PPE),    в писмена форма.  –  (EN) По отношение на доклада на г-жа Grelier
не гласувах съобразно становището на моята група по четири изменения — изменение 4,
изменение 5CP, изменение 6 и изменение 3. Разочарован съм, че те не бяха приети.
Независимо от това, при окончателното гласуване подкрепих доклада, за да осигуря защита
на ирландския улов на капрова риба и за да съществува законодателна сигурност по въпроса,
вместо да се чака до 2013 г.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    в писмена форма.  –  (FI) Реформата на общата политика по
рибарство на Съюза е една от най-важните задачи на този Парламент. Както знаем,
политиката по рибарство на ЕС от доста време и основателно е подложена на значителна
критика. Има много въпроси, свързани с прекомерния риболов, риболова във водите на
развиващи се страни и държавната помощ за рибарството, които трябва бързо да намерят
решение.

Докладът на г-н Ferreira относно финансовите мерки на Общността, който е пред нас днес,
е посветен на ключови въпроси във връзка с реформата на политиката по рибарство. Това
са събирането на данни, изследователската дейност, вътрешното сътрудничество и системите
за управление на рибарството и за контрол на изпълнението на общата политика по
рибарство. Важно е също да се гарантира приоритет на хармонизирането на политиката по
рибарство най-вече с политиката в областта на морската среда, за което също са необходими
средства.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Общата политика по рибарство (ОПР)
обединява поредица от мерки на ЕС за гарантиране на устойчивост и конкурентоспособност
на европейския рибарски сектор. В рамките на реформата на ОПР основните приоритети
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са повишаването на нейната ефективност за по-пълно гарантиране на икономическата
жизнеспособност на европейските риболовни флотилии, запазването на рибните ресурси,
връзката с морската политика и качеството на храните, предлагани на потребителите.
Приетите днес от Парламента мерки, например анализа на техническите мерки и
адаптирането на съществуващото законодателство за отчитане на научните данни, са в
унисон с тези приоритети. Устойчивостта и конкурентоспособността на сектора трябва да
са балансирани. Рибарството е неотменна част от икономическото и социално развитие на
крайбрежните общности, тъй като спомага за активирането им и повишава дейностите в
свързаните с него сектори. Например в най-външните региони на Съюза, които представляват
най-голямата изключителна икономическа зона на Европейския съюз, секторът рибарство
има основна роля в местната икономическа активност, поради което трябва с приоритет да
се гарантират неговата устойчивост и развитие.

16. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

17. Закриване на заседанието

(Заседанието се закрива в 23,20 ч.)
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