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PIRMININKAVO: JERZY BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

(Posėdis pradėtas 9.05 val.)

2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų
(paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)

3. Europos Vadovų Tarybos išvados (2011 m. kovo 24–25 d.) (diskusijos)

Pirmininkas.   − Kitas klausimas – Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareiškimas dėl
Europos Vadovų Tarybos išvadų (2011 m. kovo 24–25 d.). Kalbės Europos Vadovų Tarybos
pirmininkas H. Van Rompuy.

Herman Van Rompuy,    Europos Vadovų Tarybos pirmininkas.  − Pone pirmininke, Europos
Komisijos pirmininke, gerbiamieji EP nariai, per 49 dienas man teko pirmininkauti trijuose
Europos Vadovų Tarybos susitikimuose ir euro zonos šalių valstybių ir vyriausybių vadovų
aukščiausiojo lygio susitikime. Šie faktai rodo, kad mūsų Europos Sąjunga susiduria su
dideliais ir skubaus atsako reikalaujančiais iššūkiais ir ekonomikos, ir diplomatijos fronte.
Tai taip pat aiškiai rodo, kad Europos Vadovų Tarybos susitikimai nėra tik pavieniai
renginiai: jie yra proceso dalis. Iš tikrųjų, susitikime, apie kurį šiandien jums kalbėsiu –
susitikime, įvykusiame kovo 24–25 d., – mes tinkamai patvirtinome per pastaruosius
metus parengtas ir aptartas ekonomines priemones, paspartinome mūsų veiksmus dėl
Libijoje vykstančių įvykių ir parodėme iniciatyvą pateikti mūsų atsaką į katastrofiškus
įvykius Japonijoje. Leiskite man paeiliui pakalbėti kiekvienu iš šių klausimų.

Dėl ekonominių klausimų tai patvirtinome išsamų priemonių rinkinį. Paskatinti pirmesnių
susitikimų, įskaitant kovo 11 d. įvykusį neoficialų euro zonos šalių vadovų aukščiausiojo
lygio susitikimą, sugebėjome sujungti beveik visas stipriąsias šio sumanymo puses. Žinoma,
kovos su krize priemonių ir procedūrų patvirtinimas savaime dar nereiškia, kad galėsime
iš karto įveikti krizę. Tam reikės atkaklumo ir ilgalaikių pastangų. Nekartosiu nuodugniai
visų sprendimų, kuriuos priėmėme. Juos rasite išvadose. Tačiau norėčiau apibendrinti šešis
svarbiausius klausimus.

Pirma, susitarėme dėl Sutarties pakeitimo, reikalingo siekiant užtikrinti visapusišką
nuolatinio stabilumo mechanizmo teisinį tikrumą. Parlamentas savo gruodžio mėn. 15 d.
rezoliucijoje paragino priimti nedidelį Sutarties pakeitimą, kuriuo būtų suteiktas tokio
mechanizmo teisinis pagrindas, o ne keisti Sutartį iš esmės. Pasekėme šiuo patarimu ir
nudžiugau, kai kovo 23 d. Parlamentas patvirtino pasiūlytą Sutarties pakeitimą didžiąja
balsų dauguma. Ypač džiaugiuosi, kad sugebėjome įtikinti Parlamentą nenuogąstauti dėl
kai kurių šiuo atžvilgiu keltų klausimų. Norėčiau padėkoti pranešėjams E. Brokui ir
R. Gualtieri už tai, kad taip glaudžiai su manimi bendradarbiavo siekiant šio rezultato.

Antra, pasiekėme išsamų susitarimą dėl būsimo stabilumo mechanizmo dydžio, taikymo
srities ir veikimo būdo ir dėl laikinos priemonės patobulinimo.
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Trečia, patvirtinome Tarybos poziciją dėl šešių pasiūlytų teisės aktų, susijusių su biudžeto
ir makroekonomine priežiūra, dėl kurių bus deramasi su Parlamentu. Žinau, kad įtemptai
šiuo klausimu dirbate. Aš tikrai buvau susitikęs su jūsų pranešėjais ir šiandien po pietų
susitiksiu su jūsų koordinatoriais. Visos suinteresuotosios šalys supranta būtinybę išspręsti
šį klausimą iki birželio mėn.

Ketvirta, pradėjome Europos semestrą. Tai praktika, padėsianti mums stebėti strategijos
„Europa 2020“ ir Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimą ir vykdyti makroekonominę
priežiūrą. Birželio mėn. Europos Vadovų Taryba padarys būtinas išvadas. Asmeniškai
pasirūpinsiu, kad šis klausimas neprasmegtų biurokratinio proceso smėlyje.

Penkta, susitarėme, kad netrukus turės būti atliktas bankų testavimas nepalankiausiomis
sąlygomis. Ši užduotis dvejopa: bankai privalo atlikti testavimą, o vyriausybės privalo būti
pasiruošusios išnagrinėti testavimo rezultatus.

Šešta, numatėme naujos kokybės ekonominį koordinavimą. Jį vadiname paktu „Euro plius“
dėl dviejų priežasčių: pirma, todėl, kad kalbama apie tai, ką euro zonos šalys norėtų padaryti
daugiau – jos dalijasi viena valiuta ir be ES įsipareigojimų ir susitarimų dar nori imtis
papildomos veiklos; antra, todėl, kad euro zona yra atvira ir kitoms šalims. Todėl
džiaugiuosi, kad šešios euro zonai nepriklausančios šalys jau paskelbė prisijungsiančios
prie pakto. Tai Danija, Lenkija, Latvija, Lietuva, Bulgarija ir Rumunija. Euro zona tebėra
atvira bet kuriai iš keturių likusių valstybių narių, kurios galės prie jos prisijungti vėliau.

Norėčiau dar kartą pasakyti, kad politinis įsipareigojimas dėl pakto „Euro plius“ papildo
visas kitas rinkinio priemones, kuriomis siekiama pagerinti valstybių narių ekonominės
veiklos rezultatus: stipresnį Stabilumo ir augimo paktą dėl biudžeto priežiūros, naują
makroekonominę priežiūrą ir labai svarbios strategijos „Europa 2020“ dėl struktūrinių
reformų siekiant ekonominio augimo tikslų įgyvendinimą. Įsipareigojimai dėl
konkurencingumo, valstybės finansų ir pensijų, užimtumo ir pan. turi virsti nacionalinėmis
reformomis ir stabilumo programomis. Jos taip pat bus vertinamos kasmet aukščiausiu
lygmeniu.

Turiu paskutinę pastabą dėl ekonomikos. Kai kas nuogąstauja, kad šis darbas susijęs su
gerovės valstybės ir socialinės apsaugos sistemos griovimu. Visiškai ne. Kaip sakiau
socialiniams partneriams trišaliame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime, šiuo
darbu siekiama išsaugoti šiuos pagrindinius Europos modelio aspektus. Norime užtikrinti,
kad mūsų valstybių narių ekonomika būtų pakankamai konkurencinga, kad galėtų būti
kuriamos darbo vietos ir išlaikyta visų mūsų piliečių gerovė. Būtent to siekiame savo darbu.
Taigi tai yra pagrindiniai elementai, sudarantys mūsų visuotinį ekonomikos priemonių
rinkinį, kuris padės mums įveikti krizę. Kaip sakiau, jie yra ilgo proceso, o ne vieno
susitikimo rezultatas.

Būtent 2010 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė patobulinti Europos
ekonomikos valdyseną ir įsteigė darbo grupę, kuriai turėjau garbės pirmininkauti. Praėjo
metai ir netrukus turėsime naujas taisykles, naujas priemones ir platesnio užmojo politikos
sritis. Tai buvo ir tebėra visų institucijų, įskaitant Parlamentą ir visas valstybes nares,
pastangos. Šis darbas ne visada lengvas, ne visada pavyksta išvengti dramų, bet mūsų
politinė valia nepalaužiama ir aiškiai suvokiame kryptį, kuria einame, taigi pasiekta ir svarių
rezultatų.
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Ne visos mūsų problemos jau įveiktos. Jos atsirado dėl praeities klaidų ir priemonių
neturėjimo ir Europos, ir nacionaliniu lygmeniu. Bet dabar turime galimybę jas išspręsti ir
jų nekartoti.

Dabar norėčiau pakalbėti apie padėtį Libijoje, kurią mes kovo 24–25 d., žinoma, aptarėme.
Parodėme bendrą ryžtą. Žinau, kad kai kurie iš jūsų turėjo abejonių, bet mes sunkiai dirbome
siekdami užtikrinti konkrečius rezultatus. Dviem savaitėmis anksčiau kovo 11 d. įvykusiame
neeiliniame Europos Vadovų Tarybos susitikime priėmėme aiškią poziciją dėl Libijos. Be
šitos aiškios Europos pozicijos tolesni veiksmai būtų neįmanomi. Nusprendėme, kad,
siekiant užtikrinti civilių gyventojų saugumą, valstybės narės galėtų apsvarstyti visas būtinas
priemones, kurių galės būti imtasi, jeigu bus akivaizdus poreikis, aiškus teisinis pagrindas
ir regiono parama.

Šios trys sąlygos netrukus buvo patenkintos. Poreikis tapo akivaizdus, kai režimas ėmėsi
smurto prieš savo žmones. Teisinis pagrindas buvo suteiktas, kai praėjus kelioms dienoms
po Europos Vadovų Tarybos susitikimo JT Saugumo Taryba priėmė svarbią rezoliuciją dėl
Libijos. Iš karto buvo gauta ir regioninė parama iš Arabų Lygos.

Veiksmai, kurių ėmėsi Europos, arabų ir Šiaurės Amerikos šalių koalicija įgyvendindama
JT rezoliuciją, padėjo apsaugoti Libijos civilius gyventojus. Išvengta masinio kraujo
praliejimo. Išgelbėta tūkstančiai gyvybių. Tai yra svarbiausias rezultatas ir jis vertas
didžiausio dėmesio, daug didesnio, nei sprendimų priėmimo procesas. Miškas svarbiau už
medžius.

Visi žinome, kad sprendimas imtis karinių veiksmų nebuvo lengvas. Visiškai suprantama,
kad yra klausimų ir abejonių. Tai visiškai įprasta, kai sprendžiami karo ir taikos klausimai.
Bet jokie sunkumai, kurių patyrėme dėl šio Libijos krizės aspekto, nė akimirkai neturėtų
paslėpti Europos Sąjungos laimėjimų. Nuo krizės pradžios Europos Sąjunga buvo priešakyje.
Ji pirmoji nustatė sankcijas, pirmoji nustatė draudimą keliauti režimo vadovams, pirmoji
įšaldė jų turtą ir pirmoji šio Parlamento reikalavimu pripažino Laikinąją pereinamojo
laikotarpio nacionalinę tarybą teisėta Libijos atstove derybose. Europos Sąjunga taip pat
koordinavo ES piliečių gelbėjimo veiklą ir teikė bei tebeteikia svarbią humanitarinę pagalbą.

Politiniai tikslai, kuriuos nustatėme kovo 11 d., lieka nepakitę. M. Gaddafi privalo
pasitraukti. Norime politinės pertvarkos, kuriai vadovautų patys Libijos žmonės ir kuri
būtų grindžiama plačiu politiniu dialogu. Esame pasiruošę padėti naujajai Libijai ir
ekonomikos srityje, ir steigiant naujas institucijas.

Įdėmiai stebime įvykius ir kitose šio regiono šalyse. Žinodami, kad aplinkybės kiekvienoje
šalyje yra skirtingos, reiškiame didžiausią rūpestį dėl padėties Sirijoje, Jemene ir Bahreine.
Griežtai smerkiame smurto eskalavimą ir remiame politines bei socialines reformas savo
pietinėse kaimyninėse šalyse. Mes taip pat turime pakeisti savo politiką ir šiandien vėliau
šį klausimą aptarsiu su keliais už šį regioną atsakingais EP nariais iš Parlamento užsienio
reikalų komiteto. Kalbant apie teigiamą pusę, atkreipėme dėmesį į sklandžią prieš dvi
savaites įvykusio konstitucinio referendumo Egipte eigą.

Leiskite pasakyti keletą žodžių ir apie Dramblio Kaulo Kranto Respubliką. Ji nebuvo įtraukta
į pastarojo Europos Vadovų Tarybos susitikimo darbotvarkę, bet gruodžio mėn.
patvirtinome išvadas ir nuo tada įdėmiai sekame įvykius šioje šalyje. Pirma, kuo griežčiausiai
smerkiame smurtą, ypač smurtą prieš civilius gyventojus. Visos šalys turi liautis smurtauti.
Antra, dabartinė padėtis – akivaizdus nepagarbos demokratijai rezultatas. Demokratija –
tai ne tik rinkimai, tai ir jų rezultato paisymas. Tarptautinė bendruomenė pareiškė savo
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aiškią poziciją dėl praeitais metais Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje įvykusių prezidento
rinkimų rezultato. Mūsų pozicija turi būti nuosekli.

Galiausiai dėl Japonijos ir ją užgriuvusių tragedijų. Mes, Europos Vadovų Taryba, išreiškėme
savo prijautimą šiems Japonijos žmonėms ir solidarumą su jais ir pareiškėme savo užuojautą
tūkstančiams aukų. Turime jų nepamiršti, net jei mūsų dėmesį išlaiko kiti dramos Japonijoje
aspektai. Mes, kaip valstybių narių sąjunga, esame pasiruošę padėti visais mums prieinamais
būdais. Šiomis tragiškomis dienomis mes, kaip tikrieji Japonijos draugai, pabrėžiame
strateginę ES ir Japonijos santykių svarbą. Kaip žinome, šie įvykiai paveikė ne tik Japoniją,
todėl Europos Sąjunga daro išvadas iš visų pateiktų pamokų. Skiriame didelį dėmesį šių
įvykių poveikiui pasaulio ekonomikai ir branduoliniams aspektams. Tai didžiausias
prioritetas.

Todėl nusprendėme, kad turėtų būti skubiai įvertinta visų mūsų branduolinių elektrinių
sauga atliekant „testavimą nepalankiausiomis sąlygomis“ saugos srityje. Komisija pateiks
Europos Vadovų Tarybai šio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus iki šių
metų pabaigos. Komisija peržiūrės galiojančias ES taisykles dėl branduolinių įrenginių
saugos ir visais atvejais, kai bus būtina, pateiks pasiūlymų dėl patobulinimų. Europoje
norime aukščiausio branduolinės saugos standarto, nes pastangos užtikrinti branduolinę
saugą negali liautis prie mūsų sienų. Skatiname savo kaimynines šalis atlikti tokį patį
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir šiuo atžvilgiu jas remiame. Būtų geriausia įvertinti
visas pasaulyje veikiančias branduolines elektrines.

Pone pirmininke, gerbiamieji EP nariai, pateikiau jums savo apibendrinimą to, dėl ko
susitarėme šiame šių metų trečiajame Europos Vadovų Tarybos susitikime. Daugeliu šių
susitarimų paruošiama dirva tolesniam darbui šiame Parlamente, ar jis būtų atliekamas
vykdant teisėkūros procedūras, ar Parlamentui pasinaudojus savo bendra teise kruopščiai
nagrinėti bendrą užsienio ir saugumo politiką. Nekantriai laukiu išgirsti jūsų nuomones.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas. – (FR) Pone pirmininke, Europos Vadovų
Tarybos pirmininke, gerbiamieji EP nariai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas informavo
mus apie visus praeitos savaitės susitikime priimtus sprendimus. Norėčiau pasidalyti su
jumis savo nuomone apie šiuos sprendimus ir ypač pakalbėti su jumis apie kitus etapus.

Manau, teisinga teigti, kad kai kurie labai svarbūs sprendimai priimti siekiant didesnio euro
zonos finansinio stabilumo ir didesnio ekonominio koordinavimo. Tai tikras posūkio
taškas europinės ekonomikos valdysenos srityje, ypač atsižvelgiant į kelią, kurį nuėjome
prieš pasiekdami šį tašką.

Pagaliau paklojome tinkamus tvirtus pamatus ekonominiam savo ekonominės ir pinigų
sąjungos elementui. Manau, dabar ji turės stabilesnį pagrindą.

Dabar turime sistemą, kuri suteiks mums galimybę kartu reaguoti į bet kokias galimas
krizes. Ir, galiausiai, bet ne mažiau svarbu, vertindami šio Tarybos susitikimo rezultatus
neturėtume pamiršti, kad ši sistema atitinka Sutarčių nuostatas ir Bendrijos požiūrį.

Kaip visi žinome, tai nebuvo išvada, dėl kurios iš anksto nuspręsta. Komisija ypač stengėsi
pateikti bendrą atsaką į ekonomikos krizę ir 2020 m. Europos viziją. Komisija gavo
gyvybiškai svarbią paramą iš šio Parlamento ir norėtų dar kartą jums už tai padėkoti. Bendra
pozicija, kurią priėmė Parlamentas ir Komisija siekdami apginti Bendrijos požiūrį, buvo
pripažinta ir atliko svarbų vaidmenį siekiant rezultatų, kuriuos šiandien turime.
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Taigi dabar mūsų naujoji ekonominė architektūra didžia dalimi sukurta. Tačiau savaime
tai nėra garantija: politiniai vadovai dabar turės priimti keletą svarbių sprendimų, kad ji
galėtų būti įgyvendinta.

Pagal šią naują sistemą turėsime ryžtingai be jokių tolesnių vilkinimų įgyvendinti būtiną
valstybės finansų konsolidavimą ir struktūrinės reformos prioritetus augimui skatinti,
kuriuos ši Europos Vadovų Taryba patvirtino remdamasi Komisijos atlikta metine augimo
apžvalga.

Esu tikras, kad ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais veiksime taip pat ryžtingai, jei ne
ryžtingiau, kaip tai darėme iki šiol darniai ir suderintai nustatydami įvairius savo bendro
atsako į krizę elementus: Europos semestrą, paktą „Euro plius“, naują sustiprintą ekonomikos
valdysenos sistemą ir žingsnius, kurių ėmėmės vadovaudamiesi solidarumo ir atsakomybės
už euro zonos finansinį stabilumą principais.

Nenoriu slėpti, kad Komisija būtų norėjusi eiti toliau kai kuriose ekonomikos valdysenos
srityse, ypač dėl euro zonai skirto naujo finansinio stabilumo mechanizmo. Norėtume,
pvz., didesnio lankstumo. Vis dėlto manau, galime sakyti, kad mums pavyko užtikrinti
mechanizmą, įtvirtintą Sutartyje, kartu su stipriu Komisijos vaidmeniu ir Parlamento
vykdoma stebėsena. Rezultatas, kurį pasiekėme, yra svarbus ir Parlamentas, taip plačiai
parėmęs Sutarties pakeitimą, prie jo prisidėjo.

Gerbiamieji EP nariai, naujos valdymo struktūros elementai dabar turi būti paleisti į darbą
sprendžiant ekonomikos problemas. Tiesa tokia, kad mūsų padėtis tebėra sudėtinga.
Kamuolys dabar labiau valstybių narių aikštelės pusėje. Jos turės įgyvendinti savo
nacionalines reformų programas ir savo stabilumo arba konvergencijos programas.

Komisija lauks iš kiekvienos valstybės narės konkrečių plataus užmojo pasiūlymų, kurie
leistų kartu judėti pirmyn siekiant svarbiausių strategijos „Europa 2020“ tikslų: daugiau
darbo vietų, daugiau investicijų į švietimą, mokymą, mokslinius tyrimus ir inovacijas ir
drąsesnio požiūrio į kovą su skurdu ir socialine atskirtimi.

Taip pat laukiame, kad valstybės narės pateiktų priemones, kurių jos ketina imtis siekdamos
pašalinti tebesamus makroekonominius netolygumus, padidinti konkurencingumą ir
užimtumą skatinantį augimą.

Gavę šiuos dokumentus galėsime parengti kiekvienai valstybei narei skirtą savo nuomonės
ir rekomendacijų projektą, kad šie projektai galėtų būti patvirtinti iki birželio mėn. Europos
Vadovų Tarybos susitikimo, kuriuo bus užbaigtas pats pirmasis Europos semestras.

Norėčiau pabrėžti, kad mes visi dalijamės bendra atsakomybe, ir labai svarbu, kad visi
visapusiškai įsipareigotume už strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą. Strategija „Europa
2020“ išlieka pagrindiniu Europos reformų, kuriomis siekiama skatinti augimą ir užimtumą,
pagrindu. Šiuo atžvilgiu galima būtų paminėti Europos Vadovų Tarybos išvadų 6 skirsnį.
Jame labai aiškiai išdėstyta ši mintis: „Vykdant šią politiką ir siekiant užtikrinti visuotinę
atsakomybę, bus glaudžiai bendradarbiaujama su Europos Parlamentu, kitomis ES
institucijomis ir patariamaisiais organais (Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,
Regionų komitetu), visapusiškai dalyvaujant nacionaliniams parlamentams, socialiniams
partneriams, regionams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams.“ Noriu pabrėžti šią
mintį, nes, kaip jums žinoma, vienas iš labiausiai kritikuotų Lisabonos strategijos aspektų
susijęs būtent su atsakomybės už Europos ekonomikos reformų programą nebuvimu.
Tikiuosi, šį kartą darysime išvadas iš pamokų, kurių galės būti pateikta įgyvendinant šį
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procesą, ir tikrai sunkiai dirbsime siekdami augimo, skatinančio užimtumą ir Europos, ir
nacionaliniu lygmeniu.

Dėl ekonomikos valdysenos reformos tai dabar Parlamentas turės judėti į priekį siekdamas
galutinio pasiūlytų šešių teisės aktų rinkinio patvirtinimo ir tikiuosi, kad mes kuo skubiau
pasieksime išskirtinį rezultatą. Tai gyvybiškai svarbu, jeigu norime įgyvendinti visą
valdysenos sistemą.

Taigi manau, kad yra daug priežasčių būti patenkintiems dėl paskutinio Europos Vadovų
Tarybos susitikimo rezultatų, taip pat daug priežasčių toliau sunkiai dirbti, nes ekonominė
aplinka tebėra sudėtinga ir nenuspėjama, ypač socialinių aspektų, kurie mums visiems
labai rūpi, požiūriu.

Per ateinančias kelias savaites Komisija taip pat pateiks savo pasiūlymų dėl Bendrosios
rinkos akto. Džiaugiuosi, kad Taryba skyrė tiek daug laiko diskusijoms dėl bendrosios
rinkos ateities ir pabrėžė labai svarbų bendrosios rinkos vaidmenį skatinant augimą,
užimtumą ir konkurencingumą atkreipdama dėmesį, be kitų dalykų, į tai, kad ypač svarbu
sumažinti MVĮ tenkančią reguliavimo naštą.

Norime išlaisvinti bendrosios rinkos potencialą skatinti augimą. Šiuo atžvilgiu taip pat
norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės finansų konsolidavimas savaime nėra galutinis
tikslas, bet būdas skatinti tinkamą ir tvarų augimą ir darbo vietų kūrimąsi.

Kadangi kalbame apie tinkamą augimą, svarbu pabrėžti, kad Europos Vadovų Taryba taip
pat pateikė savo nuomonę dėl galimybės nustatyti tarptautinių finansinių sandorių mokestį.
Patvirtinau Komisijos ketinimą pateikti keletą pasiūlymų dėl finansų sektoriaus
apmokestinimo. Manome, kad visi sektoriai iš tikrųjų turėtų prisidėti prie pastangų įveikti
krizę.

Gerbiamieji EP nariai, kaip žinote, Taryba taip pat aptarė padėtį pietinėse Viduržemio jūros
regiono šalyse ir pirmiausia Libijoje. Tarybos pirmininkas pateikė mums labai išsamų
pranešimą. Tik norėčiau paminėti, kad vakar buvau susitikęs su Tuniso ministru pirmininku.
Pakartojau, kad remiame demokratinę revoliuciją ir esame pasirengę padėti Tuniso
žmonėms siekti laisvės, teisingumo ir socialinio teisingumo. Šiuo atžvilgiu taip pat
paminėjau migracijos kausimą, kurį Tunisas ir ES turi kartu spręsti konstruktyvia ir tikros
partnerystės dvasia, nes tai partnerystė, kurią pasiūlėme siekdami demokratijos ir bendros
gerovės ir kurią Europos Vadovų Taryba labai teigiamai priėmė.

Yra dar vienas klausimas, kurį Europos Vadovų Taryba sprendė – krizė Japonijoje, ypač
padėtis branduolinės energetikos sektoriuje.

Vakar taip pat įvyko gana svarbus mano pokalbis telefonu su Japonijos ministru pirmininku,
kuris padėkojo už Europos Sąjungos veiksmus. Pakartojau, kad esame solidarūs su Japonija,
ir pasakiau jam, kad ir toliau teiksime savo pagalbą Japonijai. Taip pat aptarėme
branduolinės energetikos klausimą. Ministras pirmininkas N. Kan informavo mane apie
padėtį Japonijoje ir naujausius įvykius branduolinės saugos srityje ir davė ženklą, kad yra
pasiruošęs su mumis bendradarbiauti srityje, susijusioje su darbu, kuris turi būti atliktas
siekiant užtikrinti branduolinę saugą Europoje ir visose kitose pasaulio dalyse.

Branduolinės energetikos klausimai neabejotinai kelia vis didesnį visuomenės rūpestį.
Turime spręsti šiuos nerimą keliančius klausimus ir užtikrinti kuo didesnę branduolinę
saugą. Be to, mūsų veiksmai turi būti visiškai skaidrūs. Todėl turi būti atliktas Europos
branduolinių elektrinių testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kurio rezultatai bus
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paviešinti. Taryba taip pat paprašė Komisijos ir Europos branduolinės saugos ir atliekų
tvarkymo aukšto lygio grupės apsispręsti dėl šio testavimo, kurį turės atlikti nepriklausomos
nacionalinės institucijos, apimties ir praktinių klausimų. Komisija taip pat išnagrinės
branduolinių elektrinių saugos reguliavimo sistemą ir iki metų pabaigos pateiks pasiūlymų
dėl galimų būtinų jos patobulinimų.

Pone pirmininke, gerbiamieji EP nariai, turime pateisinti piliečių viltis dėl mūsų gebėjimo
veikti išvien bendram Europos labui. Būtent to Komisija siekia savo kasdieniame darbe
žinodama, kad gali pasikliauti Parlamento parama. Tai darysime ir toliau ir visapusiškai
vykdysime savo naujas pareigas.

Joseph Daul,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, Europos Vadovų Tarybos
pirmininke, Komisijos pirmininke, ponios ir ponai, paskutiniame Europos Vadovų Tarybos
susitikime priimtais sprendimais mūsų šalys nukreiptos tinkamu keliu. Padidinusios
Solidarumo fondo pajėgumą ir nusprendusios padaryti jį nuolatine priemone, 27 valstybės
narės dar kartą parodė, kad yra įsipareigojusios apsaugoti eurą ir teikia svarbos finansiškai
stabilesnių šalių solidarumui su šalimis, patiriančiomis laikinų sunkumų.

Sprendimas patvirtinti euro zonos šalių paktą dėl euro, prie kurio taip pat prisijungia kai
kurios euro zonai nepriklausančios valstybės narės, byloja apie Europos vadovų politinę
valią padaryti išvadas iš finansų krizės pateiktų pamokų.

Tai, kad turime bendrą valiutą, verčia mus rinktis darnesnius sprendimus ekonomikos ir
socialinėje srityse. Laikai, kai šalys galėjo nustatyti netipišką mokesčių normą ar ypatingas
socialines normas pirma nepasitarusios su savo socialiniais partneriais, jau seniai praėjo.
To priežastis paprasta: visos šalys turėtų gauti naudos iš euro zonos partnerių solidarumo.

Tačiau mūsų piliečiai pritars šiam solidarumui tik tuo atveju, jeigu manys, kad visos šalys
deda vienodas pastangas valstybinių fondų valdymo srityje. Šiuo atžvilgiu paktas dėl euro
yra svarbus žingsnis pirmyn siekiant mūsų šalių ekonomikos konvergencijos. Mano frakcija
tvirtai jį remia, bet reikalauja – ir aš nesiliausiu to reikalavęs, – kad jis būtų įgyvendinamas
taikant Bendrijos metodą ir remiant Komisijai, pone Komisijos pirmininke. Imatės tinkamų
žingsnių, atlikote tam tikrą tinkamą darbą, bet taikant Bendrijos metodą ir remiant Komisijai
turi būti padaryta daugiau. Būtent taip sukursime Europą. Ponios ir ponai, žinote, koks
užsispyręs galiu būti, ir tai kartosiu čia tiek kartų, kiek būtina, kad nė vienas to nepamirštų.

Europa skiriasi nuo likusio pasaulio savo socialinės rinkos ekonomikos modeliu, kuriuo
mūsų piliečiai visiškai pagrįstai didžiuojasi ir kuris yra grindžiamas solidarumo principu,
bet globalizacijos sąlygomis jį sudėtinga išlaikyti. Šiuo atžvilgiu svarbu žinoti, kaip užtikrinti
tvarią šio modelio ateitį randant aukso vidurį tarp valstybės, per daug globojančios savo
piliečius, kurią remia socialistai ir kuri, kaip pamatėme, privedė mus beveik prie bankroto,
ir pernelyg didelio liberalizmo, kurio keliamus pavojus mums parodė finansų krizė.

Kad tai galėtų būti pasiekta, reikia trijų dalykų. Pirma, visos šalys turi sumažinti savo
biudžeto deficitą, antra, jos turi patvirtinti panašias biudžetines, fiskalines ir socialines
taisykles ir, trečia, jos turi kartu investuoti į inovacijas siekdamos skatinti augimą, kurio
tempas šiandien akivaizdžiai netinkamas. Mes iš tikrųjų galėsime išsaugoti ir išplėtoti savo
modelį tik tuo atveju, jeigu investuosime į augimo sektorius: į švarią energiją,
nanotechnologijas, biotechnologijas ir kt. Atsižvelgiant į mūsų ribotas finansines manevro
galimybes, tinkamiausias būdas susidoroti su augimo iššūkiu ir pasiekti masto ekonomiją
– veikti išvien dalijantis įgūdžiais ir kapitalu. Be didelių investicijų į inovacijas ir tikrai
europinio plano nebūsime pajėgūs konkuruoti su savo varžovais.
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Ponios ir ponai, tuo metu, kai prieš dešimt dienų vyko mūsų valstybių ar vyriausybių
vadovų susitikimas, Fukušimos elektrinė tebekėlė visuotinį rūpestį ir Libijos sukilėliai
tebelaukė iš Europos tvirtų veiksmų. Šiais klausimais mūsų šalys ir Europos Sąjunga parodė
didelį atsakomybės jausmą.

Mes iš tikrųjų pasiūlėme Japonijai savo ekspertų žinias branduolinės energijos srityje
nepaprastai sudėtingomis ir tai šaliai bei visai tarptautinei bendruomenei nerimą
keliančiomis aplinkybėmis. Nėra abejonių, kad ateityje bus kalbama apie laikotarpį prieš
avariją Fukušimos branduolinėje elektrinėje ir laikotarpį po jos. Nors to, deja, dar nėra,
mano frakcija nori, kad laikotarpis po avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje būtų
apmąstymų ir veiklos – pirmiausia siekiant užtikrinti, kad taisyklės, kuriomis
reglamentuojama branduolinė sauga, būtų smarkiai sugriežtintos ir, antra, kad būtų
sustiprintos mūsų pastangos švarios energijos srityje – laikotarpis. Pritariu jūsų požiūriui
į Dramblio Kaulo Kranto Respubliką, pone Tarybos pirmininke.

Galiausiai dėl Viduržemio jūros regiono. Palankiai vertinu tai, kad Europos Vadovų Taryba
dar kartą paragino pulkininką M. Gaddafi atsisakyti valdžios ir leisti šiai šaliai atverti naują
savo istorijos puslapį. Noriu, kad visos šalys sueitų kartu ir aptartų kaimynystės politiką,
skirtą pietinėms kaimyninėms šalims, kuri būtų tokio pat plataus užmojo ir tokia pat
sėkminga, kaip ir rytinėms kaimyninėms šalims skirta politika, kurią sugebėjome įgyvendinti
praeito amžiaus paskutiniame dešimtmetyje.

(Plojimai)

Martin Schulz,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, įdėmiai klausantis H. Van
Rompuy ir J. M. Barroso kalbų man prisiminė garsi vokiečių daina, kurioje skamba apytikriai
tokia mintis: „Duodama komanda „visi ant denio“, bet laivas skęsta.“ Nėra problemos –
viskas puiku. Įveikėme visus sunkumus visiškai patenkindami visus.

Aš, pvz., negaliu suprasti jūsų pranešimų dėl Europos Vadovų Tarybos. Visiškai suprantu,
kad nenorėjote čia kalbėti apie neigiamus dalykus. Jeigu būčiau Europos Vadovų Tarybos
pirmininkas, turbūt taip pat norėčiau pateikti šį nuolatinį Vienos kongresą pačiomis
gražiausiomis spalvomis.

Minėjote Libiją, tačiau nieko nepasakėte apie tai, kad dviejų didžiausių Europos šalių
vyriausybių nuomonės šiuo klausimu išsiskiria. Tarp Prancūzijos ir Vokietijos dėl Libijos
nėra jokio sutarimo. Tai, kad Europos Sąjungoje vienas iš svarbiausių tarptautinių klausimų
vertinamas skirtingai, rodo, kad ne viskas yra kontroliuojama. Pone H .Van Rompuy, mums
būtų geriau, jeigu turėtume šio Tarybos susitikimo rezultatus 2010 m. Jeigu būtume norėję
užkirsti kelią ydingam praeitų metų ratui, ypač problemoms euro zonoje, būtume ėmęsi
priemonių ir jas įgyvendinę jau 2010 m. pavasarį.

Turime savęs paklausti, kodėl nesiėmėme šių priemonių 2010 m. pavasarį? Taip yra todėl,
kad Europos Vadovų Taryboje, institucijoje, kuriai vadovaujate, ne Bendrijos metodas, ne
Bendrijos dvasia ir ne bendri tikslai lemia tai, dėl ko yra diskutuojama ir sutariama, bet
veikiau nacionaliniai taktiniai interesai galiausiai atlieka svarbesnį vaidmenį, o ne bendri
Europos interesai. Tai yra konkreti Europos problema.

Būčiau norėjęs išgirsti iš jūsų, pone J. M. Barroso, kai ką, kas paaiškintų, pvz., kodėl partija,
kuriai priklausote ir kadaise vadovavote ir kuri padarė jus Portugalijos ministru pirmininku,
dabar lėmė Portugalijos vyriausybės, įgyvendinusios būtent tas priemones, kurių reikalavote
jūs ir šalia jūsų sėdintis Komisijos narys, žlugimą.
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(Plojimai)

Negalime kaltinti jūsų už tai, pagaliau jau nesate šios partijos vadovas. Tačiau tikėjausi,
kad Komisijos vadovas padarys aiškų pareiškimą dėl apgaulės ir gudravimo nacionaliniu
politiniu lygmeniu ir dėl neigiamo tokio elgesio poveikio Europos Sąjungai – pagaliau
Portugalijos vyriausybės žlugimas įvyko tiksliai tuo metu, kai vyriausybė pasiryžo padaryti
būtent tai, kas buvo reikalaujama iš jos pagal stabilumo sistemą. Taip jokiu būdu
nepasieksime Europos pažangos.

Kas man kelia didelį nerimą ir ko nė vienas iš jūsų nepaminėjo, yra tai, kad prieš Europos
Vadovų Tarybos susitikimus visada susiduriame su lygiai tokiu pačiu scenarijumi. Vos tik
valstybių ar vyriausybių vadovams pagaliau pavyksta susitarti savo išvadų projekte dėl
euro ar konkrečios euro zonos valstybės narės stabilizavimo priemonės, kai kredito reitingų
agentūros Londone ar Niujorke sumažina šios šalies reitingą ir rezultatas visada būna tas
pats – kyla prieš eurą nukreiptų spekuliacijų banga. Kada pagaliau turėsime drąsos pasakyti,
kad Europa daugiau nepakęs šių spekuliantų diktato?

(Plojimai)

Ką pasakysime dėl bankų? Pone J. M. Barroso, man labai malonu girdėti jus sakant, kad
turite pasiūlymą dėl finansinių sandorių mokesčio. Šiuo metu Europos Centrinis Bankas
skolina pinigus taikydamas 1 proc. palūkanų normą tiems patiems bankams, kurie paskui
skolina šiuos pinigus valstybėms narėms taikydami 10 proc. palūkanų normą. Niekas
nesikeičia: tie, dėl kurių krizė kilo, ir toliau pelnosi iš jos. Todėl mums reikia finansinių
sandorių mokesčio, kad galėtume būti tikri, jog šie bankai prisiims dalį atsakomybės už
šią finansų krizę.

Pone J. M. Barroso, minėjote strategiją „Europa 2020“ – kad reikia daugiau darbo vietų,
investicijų, mokslinių tyrimų ir mokymo ir daugiau pastangų aplinkos apsaugos srityje –
visa tai skamba tiesiog puikiai, išskyrus tai, kad visa tai numatoma pasiekti panaudojant
vis mažiau viešųjų investicijų. Strategija „Europa 2020“ ir Lisabonos procesas yra labai
teigiami sumanymai, tačiau jie žlugs, jeigu siekdami Europos ekonomikos plėtros mes tik
vienašališkai mažinsime biudžetus. Turime drąsiai apsispręsti dėl viešųjų investicijų.
Pažiūrėkite, kiek investuojama besiformuojančios ekonomikos šalyse. Pažiūrėkite, koks
viešųjų investicijų lygis Indijoje. Pažiūrėkite, kiek investuojama Brazilijoje. Pažiūrėkite, kas
daroma kituose žemynuose ir kiek ten investuojama valstybės fondų lėšų.

Europa pražūtingai mažina viešąsias investicijas, todėl turėtume paskelbti būdą siekti mūsų
tikslų, būtent strategijos „Europa 2020“ tikslų, teisiškai privalomu ekonomikos valdysenai
skirto šešių priemonių rinkinio pagrindu. Tuomet vyriausybės galiausiai įsipareigos padaryti
tai, ką garsiai žadėjo padaryti tik siekdamos užkirsti kelią plėtrai jų biudžetų ir pačios ES
biudžeto mažinimo sąskaita. Todėl, pone J. M. Barroso, tikiuosi, kad jūs ir ypač jūsų
Komisijos narys J. Lewandowski, atsakingas už biudžetą, parengsite atsakingą ir plataus
užmojo ES biudžeto projektą, kuriuo iš tikrųjų būtų skatinami ES reikalaujami pokyčiai.

Guy Verhofstadt,    ALDE frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti
H. Van Rompuy už šį pranešimą dėl Tarybos, bet būkime atviri: nemanau, kad krizė baigėsi,
ir nemanau, kad priemonėmis, kurių imamės dabar, ją galima įveikti. Mus netrukus ištiks
didžiulė audra.

Tai, ką iki šiol Europos Sąjungoje padarėme – priėmėme ir taikėme laikinas priemones,
kurios galbūt yra būtinos, bet iš tikrųjų nepadės įveikti krizės. Skyrėme 110 mlrd. EUR
Graikijai ir 67 mlrd. EUR Airijai, neskaitant 24 mlrd. EUR, skirtų Airijos bankams, kuriuos
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ką tik nusprendėme suteikti. Šiuo metu turime 67 mlrd. EUR vyriausybės obligacijomis,
kurias nupirko ECB. Galiu pasakyti jums, kad jis tai ir toliau darys, nes skubios pagalbos
fondo priemonės negali būti platinamos antrinėse rinkose. Tai reiškia, kad ECB ir toliau
tai darys. Be to, ECB gavo 100 mlrd. EUR garantiją, skirtą Europos bankų likvidumui
užtikrinti. Iš viso susidaro 400 mlrd. EUR, kuriuos pastaraisiais mėnesiais investavome
siekdami įveikti šią krizę. Ši suma tris kartus didesnė už Europos Sąjungos biudžeto vertę!
O blogiausia dar ateityje. Ketvirtadienį Europoje bus veikiausiai padidintos palūkanų
normos (nuo 1 proc. iki 1,25 proc.), o tai gali pabloginti padėtį. Kovoti su infliacija būtina,
kita vertus, padėtis dėl to blogėja.

Taigi padėtis tokia: investavome 400 mlrd. EUR. O ar krizę įveikėme? Ne, krizės neįveikėme.
Tai, ko mums būtinai reikia – iš tikrųjų drąsus ir nuodugnus požiūris, bet šiuo metu jo
neturime. Šiuo atžvilgiu norėčiau pacituoti Nyderlandų nacionalinio banko vadovo Nouto
Wellinko mintis, kurias jis išdėstė prieš keletą dienų paskelbtame savo metiniame pranešime.
Vertindamas mūsų ir Tarybos pastarosiomis savaitėmis priimtų sprendimų rezultatą jis
pasakė tris dalykus. Jis teigia, kad biudžeto sudarymo taisyklės yra nepakankamai griežtos,
ekonomikos valdysenos priemonių rinkinys yra pernelyg mažas ir eurui skirtas paktas iš
tikrųjų yra per silpnas, nes nėra numatyta jo įgyvendinimo mechanizmo. Tai sakau ne aš,
aš cituoju Noutą Wellinką, Nyderlandų nacionalinio banko vadovą, kuris kartoja būtent
tai, ką praeitą savaitę pasakė J. C. Trichet. Trečias dalykas, kurį jis minėjo, yra tai, kad
finansinė priežiūra vykdoma pernelyg nacionaliniu pagrindu.

Manau, Nout Wellink yra teisus. Galime net paminėti ir daug kitų elementų, pirmiausia
EFSF ir ESM. Nuolatiniai ir laikini gelbėjimo fondai negali duoti rezultatų, nes jų atžvilgiu
galioja vieningo sprendimo taisyklė. Jeigu šią taisyklę ir toliau taikysime, tai reikš, kad nuo
dabar visą euro zoną valdys euroskeptiškai nusiteikusios vyriausybės ir politinės partijos.

Galiausiai – ir tai yra mano mintis, kurią šiandien noriu išsakyti – dar turime sutvarkyti
Europos bankus. Problema neišspręsta ir ekonomikos gaivinimas Europoje neprasidės,
jeigu nesiimsime pirmiausia spręsti šios problemos. Bankai ne tik turi savo portfeliuose
senų produktų nuo finansų krizės laikų, bet dabar dar ir papildė juos obligacijomis iš
probleminių šalių, kurių reitingai kas dieną ar bent kas savaitę krinta.

Prašau, kad J. M. Barroso ir J. C. Trichet kuo skubiau pateiktų visuotinį atsaką į šią problemą,
t. y. Stabilumo paktą – ir Parlamentas šiuo klausimu dirba – ir ekonomikos valdysenos
priemones. Ar turime tikrą ekonomikos valdyseną? Tai, ką dabar turime, yra
tarpvyriausybinis požiūris be sankcijų mechanizmo ir jis nebus veiksmingas. Jis nebuvo
veiksmingas praeityje ir nebus veiksmingas ateityje. Privalome pateikti pasiūlymą dėl
gelbėjimo fondams taikomos vieningo sprendimo taisyklės panaikinimo, nes ji negali būti
veiksminga. Mes, tiesą sakant, suteikiame visą galią šalims ir partijoms, kurios yra
nusiteikusios prieš sistemą.

Galiausiai turime pasiūlyti Europos bankininkystės sektoriui skirtą planą. Negalėsime
atgaivinti ekonomikos, jeigu prieš tai nepasiūlysite europinio bankų sutvarkymo
mechanizmo. Visi žinome, kad tai kainuos. Turime atkurti Europos bankų kapitalą, finansų
investicijas Europoje – kaip reikalauja M. Schulz – ir kartu kompensuoti nuvertėjusius kai
kurių mūsų valstybių narių valstybės finansus. Kaip tai padarysime? Iš kur gausime lėšų?
Vienintelis būdas rasti lėšų ir jį žinome – sukurti tikrą Europos obligacijų rinką. Tik sukūrę
Europos obligacijų rinką galėsime įveikti krizę.

Norėčiau pasakyti J. M. Barroso, kad dabar atėjo laikas jam pateikti pasiūlymus. Laikas bėga
ir siekiant išspręsti problemas vien pakto dėl euro nepakanka.
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Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, Europos Vadovų
Tarybos pirmininke, Komisijos pirmininke, ponios ir ponai, turiu prisipažinti, pone
H. Van Rompuy, kad M. Schulz pacitavo jums vokiečių dainelę. Tiesioginis jos atitikmuo
prancūzų kalba skamba taip: „Tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de
problème.“

Turiu pasakyti, kad esu labai nustebęs dėl to, kaip padėtis čia pateikta. Neturėtume būti
laikomi kvailiais. Net jei mums ir patinka klausytis jūsų, mes kartkartėmis vis dėlto skaitome
laikraščius, taigi žinome, kas atsitiko šioje Taryboje. Nepasakokite mums gražių
nereikšmingų istorijų. Žinome, kokios yra problemos. Mes čia laiko nešvaistome.

Norėčiau jums ir J. M. Barroso pasakyti vieną dalyką. Nuolat kalbate apie būtinybę užtikrinti
„stabilumą, augimą, užimtumą, konkurencingumą“. Taip, tai tiesa. Bet ar žinote, kaip tai
atrodo mūsų piliečiams? Tai, ką jie patiria, yra nelygybė, neteisingumo jausmas ir
nesaugumas. Būtent taip jie jaučiasi. Jeigu Europos Sąjunga nepakeis savo metodų,
nepasistengs sureaguoti į šį neteisingumo jausmą, šį nelygybės jausmą ar nelygybės tikrovę,
nesaugumo tikrovę, girdėdami žodį „konkurencingumas“ žmonės manys, kad jiems vėl
ketinama smogti.

Būtent tai yra tikroji mūsų problema, nes matydami bankų gelbėjimo mechanizmus, kurie,
galėčiau pridurti, yra būtini, piliečiai manys, kad bankams jie tikrai naudingi. Pažiūrėkite,
kokį pelną bankai uždirba. Pažiūrėkite, kokios didžiulės sumos bankininkams išmokamos
vokuose. Žmonės sakys: „Tai visiška beprotybė! Visi šie pinigai išleisti, bet kentės būtent
piliečiai ir nacionaliniai biudžetai, nes nelygybė toliau didėja.“ Visi pastarųjų metų statistiniai
duomenys rodo, kad nelygybė didėja. Jeigu nespręsime šios problemos, piliečiai nuo mūsų
nusisuks pakurstydami antieuropinių kraštutinių dešiniųjų nuostatų plitimą visoje Europoje.
O taip pasielgti jie turėtų svarių priežasčių, nes nesugebame reaguoti į šį jų patiriamą
nelygybės, neteisingumo ir nesaugumo jausmą. Taigi jeigu į tai nereaguosime, mūsų
sumanymai nepavyks.

Dėl Europos obligacijų, kurias minėjo G. Verhofstadt. Tai, ką turime pasakyti piliečiams
ir ką turime mobilizuoti, iš tikrųjų yra gynybos fondas, bet jeigu neturime jokio investicijų
fondo, jeigu negalime pateikti jokių tikrų įrodymų, bylojančių apie mūsų norą padaryti
taip, kad mechanizmas vėl veiktų – todėl Europos obligacijų mums reikia ne tik gynybai,
bet ir investicijoms, – na, jeigu neisime tuo keliu, piliečiai nesupras nieko ir ypač šios
politikos.

Taigi kai kas turi būti pasakyta: dėl nelygybės, kodėl neįmanoma šiandien Europoje priimti
kai kurių socialinių priemonių, kurios piliečiams iš tikrųjų suprantamos. Pvz., kodėl
neįmanoma nustatyti minimalaus darbo užmokesčio visoje Europoje, nebūtinai to paties
lygio, bet tiesiog pateikti minimalaus darbo užmokesčio sąvokos. Neįtikėtina, kad tokioje
šalyje kaip Vokietija, kurioje tiek daug kalbama apie ekonomikos pusiausvyros atkūrimą,
apie šią problemą visai neužsimenama ir nekalbama. Neįtikėtina, kad Vokietija, viena iš
nedaugelio Europos šalių, kurių ekonomika šiandien rentabili, nepajėgi nustatyti savo
piliečiams minimalaus darbo užmokesčio. Šis klausimas turėtų būti keliamas aptariant
Europos ekonomikos ir socialinės sistemos valdysenos klausimus.

Dabar dėl Libijos. Tai, ką pasakė M. Schulz, yra tiesa, nors ir dramatiška. Tokia šalis kaip
Vokietija slapstosi, o kitos šalys stengiasi ir randa sprendimų. Dėl to sutinku, bet tik dėl to.
Norėčiau, kad dabar aptardami savo kaimynystės politiką įvertintume daugybę klaidų,
kurias praeityje padarėme ją įgyvendindami. Kokie buvo mūsų santykiai su M. Gaddafi
prieš tai, kai prasidėjo bombardavimai? Kokie buvo Europos šalių santykiai su M. Gaddafi,
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 Ben Ali, H. Mubaraku? Pagaliau turime įvertinti, ką tie asociacijos susitarimų straipsniai
dėl žmogaus teisių mums reiškė. Ničnieko nereiškė! Nieko nereiškė! Jeigu neketiname
atlikti šio vertinimo, turėtume liautis sau melavę. Ar Europos Vadovų Taryba skyrė bent
penkias minutes apmąstymams apie tai, ko nepadarėme pirmiau įgyvendindami savo
politiką dėl Viduržemio jūros regiono? Ar apie tai susimąstėte? Laikraščiuose nieko apie
tai neskaičiau. Negirdėjau nieko apie tai, ką šiuo klausimu pasakėte. Jeigu tik Europos
Vadovų Taryba būtų sugebėjusi būti šiek tiek savikritiškesnė dėl praeities klaidų.

Galiausiai dėl Japonijos. Problema ta, kad geriausia branduolinės saugos forma – laipsniškas
branduolinių elektrinių uždarymas. Jeigu kalbėsime apie branduolinę energiją, nulinės
rizikos nėra. Per vieną naktį to nepasieksime, bet jeigu laipsniškai neatsisakysime
branduolinės energijos, niekada nebūsime saugūs. Ši problema neturi nieko bendra su
elektrinių testavimu nepalankiausiomis sąlygomis aiškinantis vienos avarijos tikimybę.
Problema, kaip teigia Prancūzijos branduolinės saugos tarnybos vadovas A. C. Lacoste, yra
bendras kelių galimų avarijų poveikis. Neįtikėtina, kad tokia tikimybė iki šiol niekada
nebuvo tirta. Būtent tai įvyko Japonijoje. Tokią padėtį lėmė ne viena avarija, o keturios ar
penkios avarijos ir žmogiškoji klaida.

Matematiškai kalbant, branduolinės saugos užtikrinti neįmanoma. Jeigu mes, europiečiai,
garsiai nekalbėsime... branduolinių elektrinių per vieną naktį neuždarysime, bet jeigu
laipsniškai to nedarysime, turime liautis kalbėję apie branduolinę saugą. Tokio dalyko kaip
branduolinė sauga nėra.

Jan Zahradil,    ECR frakcijos vardu. – (CS) Pone pirmininke, svarbiausia tema, aptarta
pastarajame Europos Vadovų Tarybos susitikime – ekonomika ir euro zonos stabilumas.
Jums puikiai žinoma, kad dauguma EP narių iš Europos konservatorių ir reformistų frakcijos
yra iš šalių, nepriklausančių euro zonai ir net neprisijungusių prie eurui skirto pakto. Tačiau
tai nereiškia, kad norime euro zonos žlugimo. Priešingai, norime stabilios ir klestinčios
Europos Sąjungos, įskaitant euro zoną. Norime, kad valstybių narių vyriausybės būtų
atsakingos ir panaikintų valstybės skolas, reformuotų viešųjų išlaidų struktūrą, imtųsi
įgyvendinti fiskalines reformas ir taip atkurtų finansinę drausmę, nes manome, kad tai
padaryti dera.

Tai, ko nelaikome deramu dalyku ir kas kelia mums nerimą, yra slapta darbotvarkė, kurią
čia remia kai kurios valstybės narės ir iš dalies Komisija bei kai kurios EP narių frakcijos.
Yra bandoma pasinaudoti krize siekiant tolesnio suvereniteto perdavimo. Bandoma eiti
toliau siekiant fiskalinio ir mokesčių suderinimo. Bandoma žengti dar vieną žingsnį kuriant
fiskalinę sąjungą, taigi ir visiškai politinę sąjungą. Sakome „ne“ tokiai sąjungai. Tokios
sąjungos neremiame.

Esu čia nuo 2004 m. ir kiekvieną kartą, kai kyla kokia nors problema, girdžiu tuos pačius
žodžius, kad mums reikia daugiau Europos, labiau Bendrija grindžiamo požiūrio. Sakau,
kad ne to mums reikia. Bandoma išspręsti visas Europos lygmeniu egzistuojančias
problemas, dėl kurių pakliuvome į šią bėdą. Ir kaipgi su ja tvarkysimės? Vėl Europos
lygmeniu. Prašau jūsų pagaliau suprasti, kad dabartinis europinės integracijos modelis
išsisėmė. Turite liautis gyventi 50 metų senumo svajone apie praeito amžiaus pokarinę
Europos integraciją. Europinė paradigma pakito ir kuo greičiau su tuo susitaikysite, tuo
bus geriau.

Lothar Bisky,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, Tarybos pirmininke,
Komisijos pirmininke, mano frakcija mano, kad Tarybos susitikimo rezultatai yra netinkami.
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Pirma, panagrinėkime ekonomikos politiką. Aiškiai išdėstėme savo mintis dėl sutartų gairių
ekonomikos politikos srityje per praeitą savaitę įvykusį klausymą. Tai, ką turime padaryti
– įveikti neoliberalią pelno ir konkurencijos reguliavimo praktiką, apie kurią akivaizdžiai
byloja tokios sąvokos kaip „lankstumo ir užimtumo garantijos“, išėjimo į pensiją amžiaus
tikslinimas ir pan.

Manome, kad mums reikalingas demokratiškai teisėtas ir kontroliuojamas ekonomikos
politikos valdymas, padėsiantis užkirsti kelią mokesčių, darbo užmokesčio ir
aplinkosauginio dempingo praktikai taikant tinkamus bendrus būtinuosius standartus,
kurie suteiks galimybę veiksmingai reguliuoti finansų rinkas ir uždrausti pelno privatizavimą
riziką perduodant visai visuomenei.

Mano antroji pastaba susijusi su mūsų pietinėmis kaimyninėmis šalimis ir pirmiausia su
Libija. ES valstybės narės yra susijusios su baisia padėtimi Šiaurės Afrikoje ir pirmiausia
Libijoje. Čia jau girdėjome kritikos šiuo klausimu. Norėčiau tik pabrėžti vieną dalyką:
diktatorius M. Gaddafi naudoja prieš demonstrantus ir sukilėlius iš mūsų pirktus ginklus.
NATO pajėgos yra į jį nukreipusios ugnį akivaizdžiai siekdamos apsaugoti kovotojus už
laisvę ir demokratiją, taip pat naudojančius ginklus iš Europos ir JAV.

Norėčiau sužinoti, ar yra koks nors garbės kodeksas prekybos ginklais srityje, jeigu tokia
padėtis gali susidaryti? Kur yra parama laisvei, žmogaus teisėms ir kovai su socialiniu
neteisingumu konkrečiais atvejais, pvz., Lampedūzos, kur kas dieną atvyksta šimtai
pabėgėlių iš Šiaurės Afrikos, atveju? Bijau, kad naujai sukurpta kaimynystės koncepcija
labiau susijusi su Europos interesais nei su atitinkamu atsaku į šalių partnerių poreikius.

Mano trečioji mintis susijusi su Japonija. Dar turime laiko aptarti Japonijos klausimą
šiandien po pietų ir rytoj. Šiuo atveju taip pat nesugebame pripažinti būtinybės vadovautis
suderintu europiniu požiūriu, bent jau saugumo kontrolės priemonių ir vadinamojo
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis srityse. Manęs nestebina, kad mūsų piliečiai su
visiškai pagrįstu skepticizmu klausia, kokia gi yra Europos Sąjungos pozicija šiuo klausimu.

Godfrey Bloom,    EFD frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, jeigu leisite, norėčiau grįžti prie
Libijos klausimo.

Kada gi politikų klasė, didieji ir gerieji, staiga suprato, kad pulkininkas M. Gaddafi yra
piktadarys? Kadangi matėme tą puikią nuotrauką, kurioje jūs, pone Tarybos pirmininke,
esate su M. Gaddafi apsikabinęs, kada staiga suvokėte, kad jis yra „nevidonas“?

Galiu pasakyti jums, kad teroro akto Škotijos Lokerbio mieste aukos ir žiaurių IRA išpuolių
mano šalyje aukos puikiai žinojo, koks niekšas yra šis žmogus. Bet jis turi naftos ir pinigų,
taigi jūs visi į tai nekreipėte dėmesio, ar ne?

Na, blogis grįžta bumerangu. Absurdiškiausia figūra visoje šioje istorijoje yra Jungtinės
Karalystės ministras pirmininkas, kuris stovi ten ir barškina savo tuščia makštimi –
išformavęs JK karališkąjį laivyną ir karališkąsias oro pajėgas – ir neturėdamas lėktuvnešių,
neturėdamas nieko ir laikydamasis nuošaliai svaidosi grasinimais ir vadina save
konservatoriumi, bet yra tik tamsoje švilpaujantis peraugęs mokinukas.

Daug kalbame apie smurtą prieš žmones, daug kalbame apie demokratiją, tačiau jau seniai
Zimbabvėje siaučia žmogžudys babuinas ir dėl to nieko nedarome, ar ne taip? Mums tai
nerūpi, nes ten nėra pinigų ir nėra naftos. Tai taip būdinga šiai vietai, kurioje vyrauja
veidmainystė ir melas.
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Barry Madlener (NI).   – (NL) Pone J. M. Barroso, jūs pasieksite savo. Bus įsteigtas nuolatinis
euro rėmimo fondas, padėsiantis remti valstybes nares, kurios išgrobstė savo nacionalinius
valstybės iždus ir perduos riziką toms valstybėms narėms, kurios laikė savo namus
tvarkingai.

Dauguma ekonomistų sutinka su mumis, kad šis fondas padės išgelbėti eurą ne daugiau
nei susitarimai pagal Stabilumo ir augimo paktą. Tai lengvatinis susitarimas, pagal kurį
silpnoms ir nesąžiningoms valstybėms narėms suteikiama galimybė lengvai gauti kreditą.
Iš kur bus gautos lėšos šiems kreditams? Kaip bus sudarytas šis fondas? Popieriuje įmokas
mokės kiekviena valstybė narė, įskaitant Airiją, Graikiją ir Portugaliją. Tačiau šios šalys
neturi lėšų.

Vadinasi, galiausiai mokės tos valstybės narės, kurios laikė savo namus tvarkingai. Silpnųjų
valstybių narių, pvz., Graikijos ir Portugalijos – jūsų šalies, pone J. M. Barroso – išlaidas
galiausiai padengs Nyderlandų piliečiai ir tai, pone pirmininke, nepriimtina. Tai nėra
solidarumas, tai atlyginimas silpnoms valstybėms narėms už netinkamą elgesį sunkiai
dirbančių Nyderlandų, Vokietijos ir Belgijos piliečių sąskaita.

Taip euro negali būti gelbėjamas. Užuot tai darius, šios šalys turėtų būti pašalintos iš euro
zonos. Graikija turi susigrąžinti drachmą ir Portugalija turi iš naujo įvesti eskudą. Kai kurios
šalys turi susitaikyti su tuo, kad joms teks palikti euro zoną, ir už tai jos turi kaltinti tik
save.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai
yra svarbus tarpinis žingsnis, tačiau tikrasis išbandymas dar laukia. Jeigu su šiais rezultatais
bus tvarkomasi taip, kaip ir su viskuo kitu, įskaitant Stabilumo ir augimo paktą, ir jeigu
valstybės narės jų nepaisys, jie nebus verti popieriaus, kuriame yra surašyti. Todėl negaliu
pritarti abiejų pirmininkų optimizmui dėl krizės pabaigos. Manau, tik dabar mūsų laukia
tikras išbandymas.

Nuo banko „Lehmann Brothers“ žlugimo praėjo daugiau kaip dveji su puse metų ir kur
dabar esame? Mums prireikė dvejų su puse metų, kol pasiekėme šį tašką. Paskutinį kartą,
kai buvo pateikti pasiūlymai dėl finansų rinkose vykdomų sandorių mokesčio, atsakingas
Komisijos narys juos atmetė. Noriu matyti rezultatus. Galvodamas apie praeitą Parlamento
kadenciją prisimenu, kad šis Parlamentas priėmė dvylika rezoliucijų dėl priemonių, susijusių
su finansų rinkomis ir kad už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys, kurio, laimei, šiame
poste nebėra, visas jas atmetė. Tokia yra tikrovė. Komisija nebuvo priešakyje sprendžiant
problemą.

Tačiau supratome, kad ir Tarybos lygmeniu turi būti įveiktas valstybių narių
savanaudiškumas ir kad Parlamentas turi sustiprinti Komisijos vaidmenį ir tuo tikslu iš
dalies pakeisti Konstituciją. Neturime visiškai jokio pagrindo užmigti ant laurų. Turiu
sutikti su G. Verhofstadtu. Biudžeto konsolidavimo procesas per vangus, valdymas pernelyg
neįpareigojantis, euro paktas per silpnas, nacionaliniai interesai vis dar per stiprūs. Jeigu
neturėsime drąsos pareikalauti iš valstybių narių vyriausybių labiau įsipareigoti Europai,
mums niekada nepavyks rasti prasmingo ir ilgalaikio sprendimo.

Pone J. M. Barroso, kritiškai vertinau savo frakcijos narių iš Graikijos sprendimą balsuoti
prieš Graikijai skirtą programą. Aš, žinoma, nesutinku su M. Schulzu. Jeigu nubalsuojama
už tai, kad vyriausybės vadovas socialistas paliktų savo postą, tai neabejotinai geras dalykas.
Tačiau Portugalijos atveju jūsų partija balsavo ir prieš programą. Neturėtų būti leista, kad
Europoje vyktų tokie dalykai. Norėčiau paprašyti kiekvieno prisidėti siekiant užtikrinti,
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kad šis šališkas nacionalinis požiūris neturėtų ateities, nes mes stengiamės išspręsti šią
problemą.

PIRMININKAVO: DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Ponia pirmininke, pirmininke H. Van Rompuy, pirmininke
J. M. Barroso, ponios ir ponai, Europos visuomenė nori žinoti, ar Europos Vadovų Taryba
ketina pasirinkti ir priimti būtinus sprendimus ir ar tai bus tie sprendimai, kurie padės
mums įveikti krizę. Daugelis europiečių turbūt mano, kad sprendimai iš esmės teisingi,
bet jų poveikis lėtas ir jie nėra labai plataus užmojo. Tie, kas matė dokumentinį filmą „Inside
job“ („Savų darbas“), bus papiktinti tokio godumo ir nesąžiningumo ir jiems kils klausimas,
ar kredito reitingų agentūros iš tikrųjų taip veikia ir ką Europa daro siekdama įsteigti
nepriklausomas ir patikimas kredito reitingų agentūras.

Pirmininkas J. M. Barroso neseniai pasakė, kad jeigu valstybė narė gali išsiversti be išorės
pagalbos, ji taip ir turėtų padaryti, nes išorės pagalba brangiai kainuoja. Tokios pačios
nuomonės yra ir Portugalijos vyriausybė. Portugalijai nereikia išorės pagalbos: jai tik reikia
jos ekonomikai ir gyventojams skirto finansavimo priimtinomis palūkanų normomis.
Tačiau kadangi kredito reitingų agentūros tarnauja spekuliantų interesams, portugalų
didžiulio pasiaukojimo rezultatas tiesiogiai patenka į šių spekuliantų kišenes. Ar tai europinis
teisingumas? Ar sprendimus priimantys politikai nesupranta, kad patiriame euro zonos,
kartoju, euro zonos krizę: išpuoliai prieš kai kurias šalis dėl valstybės skolos galėtų pakenkti
eurui ir kelti grėsmę bendrai valiutai bei pačiam Europos projektui? Tai europinė problema,
reikalaujanti europinio sprendimo.

Jeigu norime įveikti krizę, mums reikia daugiau, o ne mažiau Europos. Turime pasiekti
ankstesnį lygį ir susidoroti su ateities iššūkiais, turime suteikti Europos visuomenei, be
kurios negali būti jokio Europos projekto, pasitikėjimo ir vilties.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Ponia pirmininke, Europos Vadovų Tarybos pirmininke,
Komisijos pirmininke, šias derybas pateikėte rožine spalva. Yra keletas teigiamų aspektų,
bet nematau reikalo vėl juos vardyti. Tačiau yra vienas dalykas, neapsiribojantis techniniais
klausimais ir susijęs su tuo, ką mums pasakėte, kuris man kelia rūpestį. Kalbu apie Europos
Sąjungoje didėjančią Šiaurės ir Pietų takoskyrą. Girdėjome, kaip ir šiandien prieš keletą
akimirkų, teigiant, kad vienos šalys yra teisios, o kitos klysta, vienos yra geros, o kitos –
blogos, bet, regis, užmirštama apie nepriklausomybę. Tai rimta.

Be to, Pietų šalims daug pamokslaujančių Šiaurės šalių atsisakymą spręsti bankų problemą,
kurią minėjo G. Verhofstadt, daugelis vertina kaip atsisakymą pripažinti savo pačių
atsakomybę. Todėl manau, kad jeigu ir yra viena užduotis, tenkanti jums, pone Europos
Vadovų Tarybos pirmininke, ir jums, pone J. M. Barroso, tai – bet kokia kaina užkirsti kelią
šios takoskyros didėjimui ir gilėjimui. Mums reikia sprendimų, kurie būtų priimtini visiems.
Turime užtikrinti, kad visi prisiimtų savo atsakomybės dalį.

Viena paskutinė pastaba: manau, Europos Vadovų Taryba yra labai susirūpinusi savimi.
Visa ši diskusija vyko taip, tarsi euro nebūtų visuotinės svarbos. Nieko nekalbama apie
išorės atstovavimą euro zonai TVF. Prancūzija, šiuo metu pirmininkaujanti G20, nori remti
visuotinės pinigų reformos idėją, bet pasiūlymo – tokio kaip dėl Europos obligacijų, kurį
stengiamės „prastumti“, – kuriuo būtų pabandyta padaryti eurą tikrai pasauline valiuta,
nėra.

15Europos Parlamento debataiLT05-04-2011



Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Pone H. Van Rompuy, labai gerbiu jus kaip
asmenį ir labai vertinu jūsų darbą, bet turiu pasakyti jums, kad manęs iš tikrųjų neįtikinote.

Sakote, kad darbuotojams nereikėtų nerimauti, kad dirbame dėl jų. Skaitydamas pakte
„Euro plius“ skyrių dėl konkurencingumo suprantu, kad jame kalbama apie darbo
užmokesčio mažinimą, apie didesnį lankstumą ir mažesnį saugumą. Nieko nekalbama
apie produktyvumą ir nuosavus išteklius. Nieko nekalbama apie energetikos produktyvumą.

Noriu pasakyti, kad, kalbant apie pigią darbo jėgą, niekada nelaimėsime kovos su Kinija.
Priešingai, Kinija netrukus pralenks mus pagal energijos vartojimo efektyvumą ir išteklių
naudojimo efektyvumą. Kas tuomet bus likę Europai konkurencingumo požiūriu, jeigu
negalime konkuruoti šiose srityse?

Sakote, kad tie, kas gyvena iš socialinių išmokų, neturėtų nerimauti. Tačiau sakote, kad
siekiant protingo tikslo užtikrinti valstybės finansų balansą turi būti mažinamos išlaidos.
40 proc. valstybės išlaidų tenka socialinei apsaugai, o jūs sakote, kad neturėtume nerimauti.
Taip pat sakote, kad rūpinamasi mokesčių įplaukomis. Pakalbėkime apie mokesčius.
BKPMB, bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė, yra tikras pokštas. Kalbėdami apie
ją vartojate tariamąją nuosaką, sakote, kad mokesčių požiūriu bet kuriuo atveju ji turėtų
būti neutrali. Todėl iš to nebus gauta jokių papildomų lėšų, be to, įmonės vis tiek turės
galimybę rinktis. Niekada nemačiau nieko, kas rinktųsi brangiausiai kainuojančią fiskalinę
galimybę.

Kita vertus, jeigu kas ir neturėtų nerimauti, tai – bankų akcininkai ir kreditoriai. Kalbate
apie bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Praeitais metais atlikti bandymai yra
pokštas. Nežinau, ar ir šiais metais tapsime tokio paties netaktiško pokšto liudininkais.
Tačiau tai, dėl ko galime būti tikri, net jeigu šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
pagaliau bus rimtas – iš kur bus gauta lėšų bankams. Jų bus gauta iš bankų akcininkų ar iš
mūsų, mokesčių mokėtojų? Kalbėkite rimtai! Bet kuriuo atveju bankų akcininkai
neabejotinai neturi dėl ko nerimauti.

Galiausiai nieko nepasakyta apie tai, kas akivaizdu, bet į ką niekas nekreipia dėmesio, būtent
apie Graikijos ir Airijos skolų netvarumą. Kad ir kaip norėtumėte išvengti šio klausimo,
žinote, kad šios šalys jokiu būdu negalės savo skolų grąžinti. Ir kuo vėliau restruktūrizuosime
šias skolas, tuo skausmingesnė bus ši užduotis. Ši užduotis niekada nebus maloni, bet jeigu
delsite, tai mums brangiai kainuos.

(Plojimai)

Martin Callanan (ECR). -   Ponia pirmininke, kiekvieną kartą susidūrusi su konkrečia
problema, ES pakliūna į spąstus sugalvojusi sudėtingą, biurokratinį ir diktatorišką
sprendimą, kuris dažnai yra visiškai neproporcingas problemos mastui. Dabar darome tą
pačią klaidą dėl dabartinės finansų krizės: ji rimta ir iš tikrųjų reikalinga imtis veiksmų, bet
daugelis pasiūlytų sprendimų turės toli siekiančių ir, mano nuomone, labai žalingų padarinių
ilgalaikei Europos ateičiai.

Daugelis bando pasinaudoti proga ir parengti ilgalaikės ekonomikos valdysenos planus,
kurių pagrindiniai principai – intervencija ir kontrolė. Tai, kas mums pateikiama kaip
išeitis, pirmiausia reiškia piktnaudžiavimą taisyklėmis, pvz., Sutarties 122 straipsniu, kurio
niekada nebuvo numatyta taikyti sanacijos tikslu, kaip kad padaryta dabar – tikiuosi, kuri
nors šalis turės drąsos apskųsti tai Europos teismuose, – ir daugiau apribojimų mūsų
valstybėms narėms, kuriais iš tikrųjų bus suvaržytos daugelio rinkėjų demokratinės
pasirinkimo teisės.
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Jeigu panagrinėsite Airijos atvejį, pamatysite, kad ta šalis labai pasistengė stabilizuoti savo
bankininkystės sistemą – tai, beje, žūtbūt turi atlikti ir kitų valstybių narių bankai ir
institucijos, kitaip jos bus labai pažeidžiamos – ir už tai jai atlyginama kitų valstybių narių
reikalavimais padidinti pelno mokesčių normas, kad ji galėtų konkuruoti su kitomis šalimis,
kur padėtis yra išpūsta. Tai neteisinga ir nedemokratiška.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Ponia pirmininke, kuo remdamosi Taryba ir Komisija
mano, kad Airijai primesta politika nepaskatins skolos didėjimo ar kad to neatsitiks
įgyvendinant tokią pačią ar panašią politiką visoje ES?

Dėl aukščiausiojo lygio susitikime sutartų priemonių visos valstybės narės bus priverstos
griežtai laikytis ekonominės logikos, kuri yra žalinga piliečiams – logikos, pagal kurią
būtina mažinti išlaidas ir kuria iš valstybių narių atimama galimybė skatinti augimą.

Politika, kurią Airijai primeta ES ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF), reiškia skausmingą
išlaidų mažinimą, darbo vietų praradimą ir didelį viešųjų paslaugų skaičiaus mažinimą.
Airijos skola nėra tvari. Jeigu obligacijų turėtojai nebus priversti prisiimti dalies deficito
naštos, ateityje Airija taps nemoki.

Niki Tzavela (EFD). -   Ponia pirmininke, paktu „Euro plius“ siekiama sustiprinti Europos
konkurencingumą, bet kaip pasieksime, kad Europos ekonomika taptų pridėtinės vertės
ekonomika, jeigu mūsų darbo rinka yra trikdoma dėl neteisėtos imigracijos ir mūsų Europoje
pagamintą produkciją išstumia kontrabandinės prekės, importuojamos iš Rytų šalių, kurių
gamyba imli darbui?

Kuo greičiau nustatysime ir apsaugosime savo geografinius ir ekonominius produktus iš
Europos Sąjungos, tuo bus geriau. Taigi siūlau įtraukti į paktą „Europa plius“ nuostatas dėl
ekonominių ir geografinių sienų Europoje nustatymo ir apsaugos. Jeigu to nepadarysime,
negalėsime užtikrinti Europos gebėjimo konkuruoti labai veržlioje konkurencingoje
pasaulio ekonomikoje.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Ponia pirmininke, krizė Libijoje, mano nuomone, pirmiausia
aiškiai rodo, kad Europa neturi rimtos geopolitinės strategijos, kuri padėtų apsaugoti
Europos interesus. Tai, šiaip ar taip, yra liūdna tiesa, kad esame ten daugiausia dėl
Prancūzijos vidaus politikos darbotvarkės, kurią įgyvendina prezidentas N. Sarkozy, leidęs
sau pakartoti kažką panašaus į Folklando atvejį.

Bet kuriuo atveju tebėra keista, kad tie, įskaitant kai kuriuos EP narius, kurie taip aršiai ir
pagrįstai piktinasi visišku piktadariu pulkininku M. Gaddafi, dar visai neseniai buvo tokie
patenkinti galėdami nusifotografuoti visi besišypsantys kartu su Libijos diktatoriumi, kurį
priėmė su karine pagarba. Noriu tik pasakyti, kad šiandien lengviau šaudyti į M. Gaddafi
nei atsakyti į didžiausius klausimus, kurių kils.

Tiesiog paminėsiu vieną iš jų: ar ketiname toliau ginkluoti sukilėlius – jais vadinama
skirtingų žmonių, įskaitant kai kuriuos, kurių mąstysena pagal europinius standartus tebėra
viduramžių, grupė – ir, jeigu taip, kokią garantiją turime, kad šie ginklai nebus naudojami
stumiant šalį į didesnį chaosą, kaip atsitiko Irane ištrėmus šachą?

Asmeniškai norėčiau, kad šios Europos pastangos ir jėga taptų šiek tiek matomesnės mūsų
pačių išorės sienų karinės apsaugos srityje. Šiuo metu taip pat vyksta tylus karas, grėsmingai
pranašaujantis imigrantų invaziją, apie kurį niekas nekalba. Mums reikia Europos jėgos
sprendžiant ir šį klausimą.
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Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Ponia pirmininke, pastarajame Europos Vadovų
Tarybos susitikime priimti sprendimai, kurie dar prieš metus buvo neįmanomi, todėl
norėčiau nuoširdžiai už tai padėkoti H. Van Rompuy ir J. M. Barroso.

Tai svarbus žingsnis, bet žengę jį turėsime nueiti labai sudėtingą kelią, kad atkurtume
pasitikėjimą euru ir savo ekonomika ir galėtume įveikti krizę skatindami ekonomikos
augimą ir darbo vietų kūrimąsi. Šiam Parlamentui – tai pasakėte – tenka vieno iš teisės aktų
leidėjų vaidmuo priimant teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama sustiprinti ekonomikos
valdyseną. Norime matyti šiame rinkinyje platesnio užmojo priemones ir ateinančiu
laikotarpiu šiuo atžvilgiu turėtumėte pradėti diskusijas su Parlamentu. Manome, kad mums
reikia stipresnės ir platesnio užmojo finansinės paramos, kuria grindžiami Komisijos
pasiūlymai. Jau girdėjote EP narius iš įvairių frakcijų sakant, kad norime matyti stipresnį
Stabilumo ir augimo paktą, kuriame būtų numatytas atvirkštinis balsavimo mechanizmas.

Antra, reikia tvirtesnio socialinės ir ekonominės politikos koordinavimo. Tam reikia daugiau
nei „įsipareigojimų“ pagal paktą „Euro plius“, nes mūsų socialinės ekonomikos principai
yra įtvirtinti strategijoje „Europa 2020“. Tam reikia didesnio įsipareigojimo plėtoti veiklą
įgyvendinant šiuos principus, kad mūsų piliečių labui būtų skatinamas augimas ir darbo
vietų kūrimasis. Norime įtvirtinti šiuos tikslus nacionalinėse reformų programose – girdėjau
J. M. Barroso apie tai kalbant – ir turėtume šioje srityje pateikti pasiūlymų.

Jūs pasakėte ir iš tikrųjų pabrėžėte, kad šie klausimai jau turi būti išspręsti siekiant turėti
susitarimą birželio mėn. Mūsų frakcija mano, kad jau galite imtis darbo siekdamas paskatinti
Tarybą judėti pirmyn, bent šiais klausimais, kuriuos išsprendus bus įmanoma birželio mėn.
sudaryti susitarimą.

Proinsias De Rossa (S&D). -   Ponia pirmininke, turiu pateikti keletą atvirų klausimų
Europos ketvertui – trejetui ir Tarybai. Ar rimtai kalbate apie euro zonos ir Europos projekto
išgelbėjimą?

Tik ką užbaigtas bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis remiantis
pesimistiškiausiais įvykių raidos Airijoje scenarijais. Naujoji Airijos vyriausybė padėjo tašką
Airijos bankininkystės sistemos žlugimo istorijoje. Visų Airijoje nuostabai ji nusprendė,
kad bankų „Allied Irish Bank“ ir „Bank of Ireland“ privilegijuotųjų obligacijų vertė nebus
sumažinta.

Bet kuo Europa atsilygina už tai? Kodėl Europos Centrinis Bankas tyli dėl būtino Airijos
bankų finansavimo vidutiniu laikotarpiu? Kodėl prezidentas N. Sarkozy ir kanclerė A. Merkel
atkakliai siekia sužlugdyti Airijos pramoninę bazę mainais už sumažintą paskolos palūkanų
normą? Kodėl kai kurios valstybės narės priešinasi tam, kad būtų nustatytas europinis
finansinių sandorių mokestis ir išleistos Europos obligacijos? Kodėl mažinamas Europos
Sąjungos biudžetas?

Glaustai galima atsakyti, kad visa tai lemia siekis laimėti trumpalaikį rinkėjų palankumą ir
doktrinieriška ekonomika. Airijos ekonomikos krizė yra sudėtinė Europos krizės dalis.
Airijos ekonomikos žlugimas reikštų ne tik nesėkmę Europai, bet ir pačios Europos nesėkmę.

Skolos tvarumo klausimas Airijai labai svarbus ir Europa kartu su ketvertu turi nusileisti
ant žemės. Dabar mums reikia, kad ketvertas pateiktų savo viziją dėl tolesnės jo derybų su
Airija eigos.

Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į mano žodžius. Airija, kaip ir Prancūzija, Vokietija ar
Suomija, yra demokratinė šalis: valdome šalį atsižvelgdami į piliečių valią. Airijos rinkėjai
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susitaikė su griežto taupymo priemonėmis sukandę dantis ir virdami pykčiu. Jie nori matyti
teisingumą Europoje, kitaip visiškai netrukus šiuo metu Airijos vyriausybei atvertas
tolerancijos langas bus užtrenktas.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau pasakyti šitą tą
teigiamo. Galėčiau sutelkti dėmesį į problemas, kurias sukels jūsų Taryboje priimti
sprendimai, o jų tikrai kils, vis dėlto jūsų pažangą ekonomikos valdysenos ir
makroekonominio aspekto klausimais vertinu teigiamai. Mano kolega EP narys iš Airijos
ką tik minėjo, kaip susirūpinę yra šios šalies gyventojai. Jų problemos susijusios su tuo,
kad iki šiol visiškai neatsižvelgiame į makroekonominį aspektą. Šis ekonomikos valdysenos
priemonių rinkinys suteikia galimybę ateityje šį aspektą vertinti. Šiuo atžvilgiu, manau,
Taryba pasirinko eiti tinkama kryptimi.

Tačiau man šiek tiek kelia nerimą tai, kad Tarybai, regis, stinga valios pakeisti savo
sprendimų priėmimo kultūrą. Ji tebenori turėti galimybę griebtis įvairių politinių susitarimų,
kuriuos galbūt galėtume pavadinti gudriu politiniu žaidimu. Tačiau jeigu nepakeisite savo
sprendimų priėmimo kultūros, bijau, kad ateityje susidūrę su sudėtingomis aplinkybėmis
negalėsite priimti būtinų sprendimų remdamiesi rekomendacijomis, kurias vis dėlto,
manau, Komisija galės teikti. Šį iššūkį Taryba turi vertinti rimtai ir imtis darbo. Apie tai
gana aiškiai byloja ir tendencija, kurią pastebėjome vykstant Tarybos susitikimui, kai
Suomija, valstybė narė, iš kurios esu aš pats, taip pat sukėlė keblumų sprendžiant kitą
klausimą – šiuo atveju klausimą dėl stabilumo mechanizmo. Kaip suomis dėl to
apgailestauju. Ne visi suomiai taip mąsto, bet tai labai geras pavyzdys, rodantis, kad
sprendimų priėmimo kultūra Taryboje turi pasikeisti.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, nauja valstybės finansų Europos
Sąjungoje struktūra grindžiama bandymu sustiprinti tinkamas finansines taisykles ir
viešąsias išlaidas ir visiškai netinkamu siekiu apriboti valstybių narių suverenumą mokesčių
srityje. Labai abejoju, ar valstybės narės, pasirašiusios paktą „Euro plius“, sugebės kartu sau
nusistatyti griežtas taisykles viešųjų išlaidų srityje, jeigu to nesugebėjo padaryti pavieniui.

Tačiau visiškai neabejoju, kad mokesčių bazės standartizavimas yra veiksmingas žingsnis
kuriant mokesčių sąjungą, kuria siekiama tik vieno tikslo – panaikinti Europos Sąjungoje
konkurenciją mokesčių srityje. Prancūzijos politikai N. Sarkozy ir C. Lagarde, primygtinai
keletą savaičių reikalavę dangstydamiesi kovos su krize pretekstu, kad Airija padidintų
savo mokesčių normas, atskleidė savo tikruosius ketinimus. Tačiau mokesčių normų
Europos Sąjungoje didinimas iki standartinių lygių neatsižvelgiant į valstybių narių padėtį
yra krizės ilginimo, o ne jos švelninimo receptas.

Pirmininkė. −   Labai dėkoju. Tiems EP nariams, kurie nori pasinaudoti galimybe kalbėti
pagal procedūrą „prašau žodžio“, noriu pasakyti, kad jau gavome apytikriai 20 prašymų,
ir nemanau, kad turėsime pakankamai laiko prieš balsavimą. Tačiau galite pabandyti.

Paul Murphy (GUE/NGL). -   Ponia pirmininke, sausio 19 d. atsakydamas į Joe Higginso
klausimą J. M. Barroso čia, šioje salėje, pareiškė, kad Europa stengiasi paremti Airiją. Dabar,
kai naujoji koalicinė partijos „Fine Gael“ ir leiboristų vyriausybė gėdingai kapituliavo
obligacijų turėtojų naudai, tapo aišku, kad Airiją iš tikrųjų remia ne Taryba ar Komisija, o
Airijos ir Europos darbo klasė, verčiama padengti Europos bankų ir spekuliantų nuostolius
ir taip juos remti.

Pasiūlymai dėl ekonomikos valdysenos – tai bandymas įtvirtinti galimybę mažinti išlaidas
ir darbo užmokestį. Griežto taupymo rezultatų vertinimo sistema ir pasiūlymais nustatyti
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šimtų milijonų eurų dydžio baudas siekiama užtikrinti, kad, nepaisant visuotinio
priešinimosi, krizės padarytus nuostolius padengtų darbo žmonės. Šią europinę šoko
doktriną padės įtvirtinti Sutarčių pakeitimai, kuriuos Europos ir Airijos valdžios institucijos
pasiryžusios patvirtinti išvengdamos referendumų. Airijos socialistų partija ir kairieji
reikalaus surengti referendumą dėl šio pasiūlymo, kuriuo siekiama nustatyti ilgalaikes
griežto taupymo priemones.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, šiame Tarybos susitikime
buvo svarstomi trys labai svarbūs klausimai: aplinkos ir branduolinė nelaimė, ištikusi
Japoniją, visoje Europoje siaučianti finansų krizė ir padėtis Magrebo šalyse.

Dėl pirmo klausimo. Nors remiame Japonijos žmones, kurie taip smarkiai nukentėjo,
negalime pritarti prekybos susitarimų pakeitimui mūsų įmonių nenaudai. Tačiau pasisakome
už humanitarinę intervenciją ir už tai, kad į Japoniją būtų nusiųsta reikalinga įranga, žmonių
ir šalis būtų paremta finansiškai.

Manyti, kad finansų krizė baigėsi, yra visiška iliuzija. Būtina pasiūlyti pagalbos priemonių
paketą siekiant padėti valstybėms narėms įveikti dabartinius sunkumus ir taip užtikrinti
stabilumą visoje euro zonoje. Taip pat remiame pastangas sumažinti reguliavimo ir
biurokratinę naštą ir skatinti prekybą su trečiosiomis šalimis, jeigu ji yra abipusiškai
naudinga.

Manome, kad Europos Sąjunga labai prastai įvertino savo veiksmus sprendžiant Magrebo
šalių klausimą, nes kiekviena valstybė narė veikė savarankiškai ir baronienė C. Ashton,
vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, nežinojo, kaip susidoroti su
krize. Ypač netinkamai Europos Sąjunga pasielgė palikdama Italiją vieną tvarkytis su
nevaldoma neteisėtų migrantų invazija.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, Europos piliečiai jaučia vis didesnį
nerimą. Ypač didelį rūpestį jiems kelia du dalykai. Pirmiausia rūpestį jiems kelia tai, kad
mes ir toliau laikomės nenuoseklios pozicijos spręsdami ekonomikos krizės ir euro
problemas. Tiesa yra ir tai, kad Taryba ir Komisija atsilieka nuo įvykių.

Turime būti pragmatiški: turime sumažinti skolos vertę, bent jau Graikijoje ir galbūt
Portugalijoje. To niekaip neišvengsime. Kuo ilgiau delsime tai padaryti, tuo brangiau mums
tai kainuos ne tik finansine prasme, bet ir pasitikėjimo Europos projektu prasme. Įvykiai
Graikijoje sukels emocijų. Buvome specialios delegacijos, kuri lankėsi šioje šalyje, nariai:
šalyje vyrauja nuostata, kad dėl Graikijos problemų atsakinga ES, nes nėra aiškios
komunikacijos ir nėra imamasi jau dabar akivaizdžiai būtinų žingsnių.

Antras dalykas, keliantis piliečiams rūpestį – branduolinė energija. Vadinamasis
branduolinių elektrinių testavimas nepalankiausiomis sąlygomis bus prasmingas ir
pasitikėjimas darnia Europa bus atkurtas tik tuo atveju, jeigu šis testavimas bus atliktas
pagal griežtus, o ne švelnius kriterijus, kuriuos nustatė IAO, jeigu bus konsultuojamasi su
tikrai nepriklausomais ekspertais ir jeigu įvykiai ir visas procesas bus pateikti visuomenei
tinkamai ir suprantamai.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, Tarybos pirmininke, Komisijos pirmininke,
ponios ir ponai, pagal mano politinę pasaulėžiūrą idealai turi būti derinami su interesais.
Galbūt toks požiūris į Europos institucijas šiek tiek idealizuotas ir naivokas, bet manau,
kad Europos institucijos atstovauja mūsų idealams, o mūsų vyriausybės dėl daugelio
priežasčių atstovauja mūsų interesams.
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Taigi turi būti žaidžiamas žaidimas. Keista tik kad kai kuriomis aplinkybėmis komanda,
atstovaujanti idealams, regis, atsisako žaisti. Prieš keletą savaičių, kai Parlamentas pasiūlė
pripažinti ar, tiksliau sakant, pasiūlė, kad Komisija rekomenduotų Tarybai pripažinti Libijos
pereinamojo laikotarpio tarybą, baronienė C. Ashton pasakė, kad jai nesuteiktas toks
įgaliojimas.

Vakar po puikaus pristatymo, pateikto atėjus laikui pasiūlyti Tarybai strategiją, pagal kurią
krizė, susijusi su migrantų srautais, taptų Europos klausimu, C. Malmström pasakė
nepritarianti šiai idėjai, nes mano, kad ji nesulauks daugumos paramos Taryboje.

Kaip „idealų“ komanda ketina laimėti žaidimą, jeigu mūsų žaidėjai atsisako spirti kamuolį
į vartus manydami, kad vartininkas yra pernelyg geras? Manau, labai svarbu suprasti
užduoties, kurią esame pašaukti atlikti, istorinę svarbą.

Taigi kas yra mūsų puolėjai? Tai Europos institucijos: Parlamentas, Komisija ir net jūs, pone
H. Van Rompuy, nes manau, kad jūs neatstovaujate Tarybai jos interesų gynimo požiūriu,
bet esate tas žmogus, kuris gali priversti Tarybą suprasti, į kokius idealus ji turėtų sutelkti
dėmesį.

Todėl tiesiog noriu paklausti, ar esate tie mūsų puolėjai, kurie perduoda kamuolį ratu,
puola, įmuša įvarčius ir, kaip sakome kalbėdami apie tokį žaidimą, verčia mus svajoti.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, sukurtas nuolatinio
stabilumo mechanizmas neabejotinai yra svarbus laimėjimas, kuriuo suteikiamas pagrindas
politiniam įsipareigojimui bet kokia kaina ginti eurą. Todėl, nepaisant nemažų abejonių
dėl šio fondo veikimo būdų ir tarpvyriausybinio pobūdžio, Parlamentas parėmė šį svarbų
sprendimą, kuriuo atveriamas naujas istorijos puslapis, ir sutelkė dėmesį į tikslą užtikrinti
tvirtą ryšį tarp Europos stabilumo mechanizmo (ESM) ir ES institucijų.

Šiuo požiūriu tai, kad Europos Vadovų Tarybos išvadose minimas reglamentas, kuriuo
nustatomos būtinų sąlygų apibrėžimo procedūros, yra svarbu ir dabar laukiame iš Komisijos
tinkamo pasiūlymo.

Net jei tai ir teigiamas rezultatas, laikyti jį tinkamu sudėtinga. Problema glūdi pasirinktoje
pagrindinėje kryptyje, kuria ketinama eiti įgyvendinant Europos ekonomikos valdysenos
sistemą. Ir toliau kovosime su ligos simptomais užuot šalinę jos priežastis. Biudžetų deficitas
– tai krizės padarinys, o ne priežastis. Manyti, kad galėsime išgydyti ligą apsiribodami
biudžetų deficito mažinimu viena ranka ir bankų refinansavimu kita ranka, yra visiška
iliuzija: taip elgdamiesi rizikuojame pagilinti krizę ir padaryti pačią nuolatinio stabilumo
mechanizmo veiklą netvarią.

Jeigu norime išgydyti ligą, o ne pašalinti tik jos simptomus, turime išspręsti pagrindines
problemas. Kalbame apie Europos konkurencingumo stiprinimą. Taip, tai turime daryti,
bet kokiu modeliu grindžiamo konkurencingumo siekiame? Negalime siekti atgaivinti
konkurencingumą tik skatindami eksportą į trečiąsias šalis, nes tai padidins disbalansą.
Kad būtume konkurencingesni išorės prekybos srityje, taip pat turime skatinti paklausą
aukštos kokybės produktams vidaus rinkoje.

Todėl turime spręsti bankų ir kreditų teikimo ūkio subjektams sistemos klausimą, kad
sutaupytos Europos lėšos galėtų būti panaudotos ilgalaikėms investicijoms. Turime
apsiginkluoti tokiomis priemonėmis kaip Europos obligacijos, finansinių sandorių mokestis
ir prideramas biudžetas, kad galėtume daryti plataus masto viešąsias investicijas Europos
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lygmeniu, kuriomis paskatintume ir privačiąsias investicijas. Galiausiai turime vertinti
Europos socialinį modelį kaip turtą, o ne naštą.

Sharon Bowles (ALDE). -   Ponia pirmininke, paktas „Euro plius“ galėtų būti naudingas,
bet jis neturi būti naudojamas kaip pasiteisinimas dėl silpnųjų teisės aktų rinkinio vietų.
Būtina tvirtai įsipareigoti plėtoti bendrąją rinką siekiant užtikrinti konkurencingumą
Europos Sąjungoje, taigi ir euro zonoje. Tai sveikintina, bet iniciatyvoms dėl bendrosios
rinkos turi būti taikomos Sutarties nuostatos ir jas tvirtinant turi būti gautas 27 valstybių
narių pritarimas.

Bijau, kad ESM priemonei trūksta lankstumo ir ji nepadės susigrąžinti 2–2,5 proc. rizikos
priedo. Suprantu, kad būtina užtikrinti drausmę ir įvertinti riziką, bet šie gelbėjimo
mechanizmai neskirti pelnui gauti, ypač atsižvelgiant į tai, kad, be tikslo užtikrinti euro
zonos stabilumą, dar siekiama ir savanaudiškų tikslų, pvz., kaip minėta, keletas Airijos
bankų yra remiami šios valstybės narės mokesčių mokėtojų lėšomis.

Neįveikėme bankų krizės ir neįveiksime, jeigu nebūsime ryžtingi. Net Vokietija
nerestruktūrizavo savo bankų kapitalo ir nepripažino nuvertėjusio turto ir taip pat tikisi,
kad visos kitos šalys ES ir pasaulyje bus atlaidžios ir leis pripažinti tylų dalyvavimą kaip
pagrindinį kapitalą, kitaip testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai bus neigiami.

Taigi, ponai Komisijos pirmininke, Tarybos pirmininke, būkime toliaregiškesni, kuklesni
ir sąžiningesni vertindami save. Turite bent vertinti rizikos priedus kaip užstatą ir kai rizikos
nebebus, juos grąžinti. Vadovaudamiesi ribotu požiūriu euro neišgelbėsime ir rinkų dalyviai
tai žino.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, tiesą sakant,
politikams nesuteiktas įgaliojimas gelbėti bankus ar dirbtinai palaikyti valstybių likvidumą
mokesčių mokėtojų lėšomis. Tikroji politikų užduotis – sukurti teisinę sistemą, kuri padėtų
užtikrinti, kad tokia krizė daugiau nepasikartotų. Dabar turite imtis netinkamų priemonių,
nes dešimtmečiais nesiėmėte tinkamų. Dabar ketinate spręsti problemą iš esmės ir tai
sveikintina. Tačiau atrodo, bent man, kad vėl dirbate netinkamu lygmeniu pasitelkdami
netinkamus išteklius ir pagal netinkamą sistemą, nes stengiatės išspręsti problemą
nesilaikydami Sutarčių nuostatų.

Laimei, mums pavyko pasiekti, kad dalis klausimų būtų sprendžiami taikant Bendrijos
metodą, tačiau klasikinės politikos, grindžiamos principu „iš viršaus apačion“, vis dėlto
stinga. Ypač šioje srityje labiau nei kitose būtina demokratiškai aptarti, įteisinti ir patikrinti
kiekvieną politinį sprendimą. Naudojatės netinkamomis priemonėmis, nes remiate bankus
ir tuos, kurie spekuliuoja bankais ir kitais finansiniais produktais, mokesčių mokėtojų
pinigais. Vis dėlto nesiėmėte tinkamų žingsnių dėl tų, kurie ilgą laiką pelnosi iš šios padėties.
Tai reiškia, kad toliau skatinate atotrūkio Europos visuomenėje didėjimą, dėl kurio
pritarimas šiai politikai silpnėja, o ne stiprėja. Siekiate apsaugoti privatų turtą užkraudami
naštą valstybės fondams ir biudžetams. Taip tikrųjų problemų neišspręsime, tik pašalinsime
kai kuriuos simptomus.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Ponia pirmininke, metų metais daugelis valstybių narių
įgyvendino biudžeto politiką, kuri atrodė pernelyg sėkminga, kad tuo būtų galima patikėti.
Skolos nebuvo laikomos problema, nes buvo manoma, kad ekonomikai augant jos ištirps
kaip ledas saulėje.

Daugelis piliečių manė taip pat. Jie išlaidavo ne pagal kišenę pirkdami brangius namus.
Buvo tikimasi, kad didėjanti šio turto vertė juos išgelbės, bet šis kortų namelis sugriuvo.
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Dabar skolų krizę bandoma įveikti brendant į naujas skolas. Europos Centrinis Bankas
pirko milijardų eurų vertės vyriausybės obligacijų, kurias išleido Portugalija, Airija ir
Graikija. Šių šalių ekonomika dabar bus griežtai kontroliuojama ir turės daugybę metų
nuolat pasiutusiais tempais augti, kad išbristų iš krizės. Ponia pirmininke, tai padaryti
nepavyks. Šių šalių ekonomika traukiasi nerimą keliančiais tempais. Tai kelias, vedantis
tiesiai į bankrotą.

Todėl atėjo laikas veikti pagal krizės valdymo strategiją 2.0. Turime leisti bankrutuojančioms
šalims grįžti prie anksčiau naudotų valiutų, smarkiai sumažinti skolų vertę ir dalį jų nurašyti.
Po metų ar dešimties padėtis galėtų būti peržiūrėta.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Ponia pirmininke, tai, kad pagrindinis Tarybos
atstovas ir Komisija nekreipė dėmesio į didelę socialinę krizę daugelyje Europos Sąjungos
šalių, ypač euro zonoje, kelia nuostabą ir kartu rodo, kokiu keliu ši Europos Sąjunga eina.
Kur atsakymai skurde gyvenantiems 100 mln. Europos Sąjungos gyventojų, įskaitant
daugiau kaip 20 mln. darbuotojų, gaunančių mažus atlyginimus ir neturinčių darbo vietos
garantijos, kurių sąskaita stambaus verslo ir finansų sektoriai begėdiškai kraunasi didžiulį
pelną? Kur atsakymai beveik 25 mln. bedarbių, kurių dauguma yra moterys ir jaunimas ir
kuriems nesuteikiama galimybė gyventi oriai dabar ir kurti tokią ateitį, kuria galėtų būti
užtikrintas mūsų šalių vystymasis?

Tačiau ir vėl Tarybai rūpi tik apsaugoti stambaus verslo ir finansų sektorių interesus
centralizuojant politinę galią ir taip palengvinant ekonominės valdžios stiprinimą ir didesnę
jos koncentraciją. Taip dangstantis krize siekiama užginčyti socialines ir darbo teises, labiau
išnaudoti tuos, kurie dirba, ir padidinti tokių šalių kaip Portugalija, kurių ekonomika
pažeidžiamesnė, priklausomybę.

John Bufton (EFD). -   Ponia pirmininke, Taryba mano, kad siekiant paspartinti ekonomikos
atsigavimą būtina centralizuoti nacionalinių biudžeto politikos darbotvarkių reguliavimą.
Šio tikslo siekiama pasiūlymu dėl daugiamečių konsolidavimo planų, kuriuose nustatomi
kiekybiniai tikslai, susiję su deficitu, pajamomis ir išlaidomis, nurodomas laikas, per kurį
jie turi būti pasiekti, ir numatomos atitinkamos baudos, taikytinos įsipareigojimų
nevykdymo atveju.

JK biudžeto deficitas didžia dalimi yra struktūrinis ir ši problema turi būti sprendžiama
šalies lygmeniu. Atsižvelgdamas į tai, į kokią bėdą yra įstumtos Graikija ir Lenkija, kurioms
greičiausiai reikės papildomos finansinės paramos, labai griežtai pasisakau prieš bet kokį
Briuselio dalyvavimą sprendžiant mano šalies reikalus. Portugalija mieliau kreiptųsi į
Braziliją ir taip parodytų Lisabonos nenorą tapti ekonominiu protektoratu, kuriam
primetamos augimą stabdančios griežto taupymo priemonės.

Taryba teigia, kad valstybėse narėse, turinčiose didelį biudžeto deficitą, konsolidavimas
turėtų būti pradėtas kuo anksčiau. Kas sustabdys piliečių migraciją į Europos Sąjungos
šalis, kuriose ekonomika stipresnė, jeigu pačios ES priimti teisės aktai jiems suteikia tokią
galimybę?

Taryba siūlo mažinti reguliavimo naštą. Ar šiuo atveju ji kalba ir apie tokius dešimtmečiais
Europos tobulintus teisės aktus, kaip Darbo laiko direktyva ir direktyva, kuria pailginamos
apmokamos motinystės atostogos?

Ekonominę gerovę padės užtikrinti decentralizuotos ir lankstesnės rinkos, o ne
baudžiamosios reguliavimo priemonės.
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Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, kaip žinome, Europos Vadovų Tarybos
susitikime buvo aptarti trys prieštaringai vertinami klausimai ir priimti atitinkami
sprendimai, kurių padariniai, mano nuomone, bus nepataisomi ir kurie byloja apie ES
negebėjimą objektyviai vertinti tikrovę.

Viena vertus, 700 mlrd. EUR vertės pagalbos paketas netrukus bus išsemtas ir tuomet ES
valstybės narės donorės taip pat galės būti įstumtos į bankrotą. Užuot pripažinusi stabilumo
mechanizmo nesėkmę ir ėmusis veiksmingų krizės valdymo priemonių, ES tiesiog padidino
riziką visiems.

Kita vertus, ES yra atvira klausimui, ar buvusių M. Gaddafi ministrų suformuota opozicija
iš tikrųjų suinteresuota kurti demokratiją. Man kelia nerimą tai, kad karinis Libijos sukilėlių
vadas, kaip nustatyta, yra buvęs ilgalaikis CŽV agentas.

Galiausiai branduolinių elektrinių testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kuris bus
atliekamas savanoriškai be jokių padarinių, yra dar vienas įrodymas, bylojantis apie tai,
kad Briuselis nutolo nuo tikrovės. Tačiau Komisija iš tikrųjų praleido galimybę, kai
nusprendė atnaujinti dvidešimties metų senumo reglamento taikymą nesuderinusi maisto
produktų radiacinės taršos ribų.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, ponai Europos Vadovų Tarybos
pirmininke, Komisijos pirmininke, Europos Vadovų Tarybos darbo ekonominės ir pinigų
sąjungos klausimu rezultatas daro įspūdį. Puikiai padirbėta! Tačiau turime suprasti, kad
teks susidurti su nauja ir sunkiai įveikiama problema, t. y. problema dėl politinio pritarimo
taip priimamiems sprendimams dviem lygmenimis.

Pirmasis lygmuo – tai pačios valstybės narės. Pakto „Euro plius“ procesas pradėtas remiantis
visiškai tarpvyriausybiniu susitarimu didžiausios valstybės narės iniciatyva. Gerai, jeigu
tai bus tik pavienis atvejis. Bet jeigu daug metų iš eilės toliau eisime tuo pačiu politiniu
keliu, sukelsime įtampos didėjimo tarp valstybių narių pavojų. Vokietijos kanclerė jau
susidūrė su jos apraiškomis Atėnų ir Dublino gatvėse. Todėl ši tarpvyriausybinė procedūra
turi būti laipsniškai pakeista paverčiant ją tikrai europine procedūra, skirta ne tik ES, bet
ir visai Europai. To siekiama Parlamento priimtais pakeitimais ir turėtume padėkoti
J. C. Junckeriui ir jums, pone H. Van Rompuy, už tai, kad juos patvirtinote.

Antrasis lygmuo – tai kiekvienos valstybės narės piliečiai. Kaip opozicijoje esančios mūsų
šalių partijos jaustųsi, jeigu joms reikėtų laikytis politikos krypčių, dėl kurių su jomis
niekada nebuvo tariamasi? Pažiūrėkime, kas vyko vakar per rinkimus Airijoje. Pažiūrėkime
į šiandien Portugalijoje vykstančius rinkimų debatus. Vienintelis būdas suteikti šioms
rekomendacijoms politinį teisėtumą – užtikrinti, kad valstybių narių parlamentai iš pat
pradžių būtų įtraukti į visą Europos semestro procesą, tačiau Tarybos išvadose šie
parlamentai minimi tik prabėgomis ir priskiriami tai pačiai kategorijai kaip ir regionai,
socialiniai partneriai ir NVO. Ant kortos pastatyta gerokai daugiau. Priimti sprendimai
reiškia, kad dabar turėsime ištirti naują europinės demokratijos matmenį.

(Plojimai)

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, Taryba ir Komisija yra visiškai teisios
teigdamos, kad valstybės biudžetai Europoje turi būti konsoliduoti. Tačiau jeigu
pasižiūrėsime, kaip tai daroma dabar ir ketinama daryti ateityje, įsitikinsime, kad nukenčia
ne tie, kas turėtų. Uždaromos mokyklos, mokytojai praranda savo darbo vietas, tyrėjai
atsiduria gatvėse, o viešosios investicijos mažinamos arba įšaldomos.
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Norėčiau paklausti jūsų, ponai H. Van Rompuy ir J. M. Barroso, ar to siekiate? Žinoma,
pasakysite, kad ne to norite ir kad kitose srityse išlaidos taip pat turi būti mažinamos.
Tuomet noriu paklausti, kokiose srityse tai turi būti daroma? Mano pagrindinis klausimas
toks: jeigu manote, kad išlaidos turėtų būti mažinamos visose srityse, tuomet kodėl
ekonomikos valdysenai skirtame šešių priemonių rinkinyje jūsų siūlomame sprendimų
priėmimo procedūros projekte nėra jokio skirtumo, ar šalis perka karui skirtus tankus ar
ginklus, ar investuoja į silpną nacionalinę ekonomiką, į ateitį, galbūt į šiuolaikinę energijos
tiekimo sistemą ar į vaikų švietimą ir mokymą? Romano Prodi kartą puikiai pasakė, kad
šie projektai nevykę. Tai, ką jis pasakė, tebėra tiesa, nes pagal juos negalima daryti šio
skirtumo tarp tinkamų ir netinkamų investicijų. Vienintelė pasirinkimo galimybė, kurią
turime – patobulinti šiuos projektus, nes Europa negali būti protingai valdoma, jeigu tokių
skirtumų nesuprantame.

Mano paskutinis klausimas toks: kur rasime pajamų, reikalingų tam, kad galėtume išbristi
iš krizės? Pagaliau negalime tiesiog atidėti šios problemos sprendimo. Pone J. M. Barroso,
laukiame jūsų pasiūlymo dėl finansinių sandorių mokesčio Europoje, kurį Parlamentas
parėmė didžiąja balsų dauguma. Suteikite Europai galimybę ir nebešvaistykite laiko gražioms
kalboms.

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Ponia pirmininke, ponai J. M. Barroso, H. Van Rompuy,
įdėmiai išklausius jūsų kalbų susidaro įspūdis, kad viskas gerai: euras apsaugotas, turime
naują Stabilumo ir augimo paktą, ESM ir paktą „Euro plius“.

Pasakysiu visiškai atvirai: girdėjau žinią, bet nesu tikras, kad ja tikiu. Neturėtume pamiršti
visų šių svarstymų ir priemonių pradžios taško – nekontroliuojamai didėjančių kai kurių
euro zonai priklausančių valstybių narių skolų, konkurencingumo praradimo, ekonomikos
iškraipymų ir dėl jų didėjančio einamųjų sąskaitų deficito, kuris turi būti padengtas.

Jau dabar aišku, kad daugelis valstybių narių net ir labai norėdamos negalės įgyvendinti
reikalavimų pagal naująjį Stabilumo ir augimo paktą. ESM nepadės įveikti ekonomikos
iškraipymų todėl, kad niekas rimtai nemano, jog euro zonai priklausanti valstybė narė
galėtų tapti nemoki, ir todėl, kad finansinės paramos ESM lėšomis perspektyva skatins
tolesnį aplaidumą.

Manau, kad vadinamosios griežtos taisyklės praktikoje nepasiteisins. Dėl vieningo
sprendimo būtinybės bus griebiamasi gudrių politinių žaidimų, kaip kad nuolat buvo
daroma praeityje. Galiausiai eurui skirtas paktas yra pernelyg neįpareigojantis, kad juo
neturinčios lėšų šalys būtų priverstos įgyvendinti tikrai radikalias ekonomikos reformas.

Taigi kalbant apskritai bijau, kad mums nepavyks išspręsti problemos iš esmės. Turėsime
nuolatinį kontokorentinio kredito šaltinį, kurio kreditų parametrai turės būti reguliariai
didinami. Taip jis taps bedugne duobe ir piliečiai valstybėse, kurios turės apmokėti sąskaitą,
pasijus dar kartą apgauti. Dėl to piliečių pasitikėjimas Europa dar labiau sumažės.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (NL) Ponia pirmininke, turiu asmeninį klausimą
H. Van Rompuy. Karas Libijoje tęsiasi. Žinome, kad Libijos vadovas ir Europos vadovai
kadaise palaikė šiltus santykius ir buvo geriausi partneriai.

Praeitą kartą visiems rodžiau nuotraukas, įskaitant jūsų, pone H. Van Rompuy. Manau,
esate doras ir sąžiningas žmogus ir toks esate net politikoje. Esate nuoseklus. Todėl
parodžiau šias nuotraukas. Šimtai žmonių buvo nužudyti Lokerbyje, įskaitant daugybę
europiečių, ir štai matome Europos vadovus susitinkant su šiuo žudiku. Todėl kai pamačiau
jus nuotraukoje, pasijutau apviltas. Galbūt būtent todėl, kad einate šias pareigas, buvote
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tarp ministrų pirmininkų, prezidentų ir kitų išrinktųjų. Tačiau norėčiau patarti jums
neprarasti realybės jausmo.

Europa turi remti laisvę. Laisvė yra šio projekto esmė, o jūs ir J. M. Barroso, kuris taip pat
buvo labai draugiškas su M. Gaddafi, tai užmiršote ir dėl to jaučiuosi apviltas.

Gunnar Hökmark (PPE). -   Ponia pirmininke, iki šiol kovojome su krize, bet dabar turime
pradėti spręsti pagrindines problemas, sukėlusias šią krizę, o tai – didelis biudžetų deficitas
ir silpni valstybės finansai.

Būtent todėl labai svarbu reformuoti Stabilumo ir augimo paktą ir tai būtina padaryti ne
tik tam, kad galėtume pasiekti užsibrėžtus tikslus ir rodiklius, bet ir tam, kad užtikrintume
pasitikėjimą Europos šalių ekonomika. Taip pat turime spręsti problemas, susijusias su
nepakankamu konkurencingumu ir ekonomikos augimu. Tai pagrindinis uždavinys ne
tik kovojant su skurdu ir kuriant darbo vietas, bet ir užtikrinant gerovę.

Žinoma, pagrindinė atsakomybė šiuo atžvilgiu tenka valstybėms narėms, kurios turi
restruktūrizuoti savo biudžetus, prioritetą teikti socialinei apsaugai ir mažindamos deficitą
kartu investuoti į augimą. Jos turi reformuoti rinkas, įskaitant darbo rinką, ir suteikti daugiau
galimybių mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Būtent šias užduotis – ir dar daugiau – turi atlikti valstybės narės, bet taip pat turime pabrėžti,
ką pati Europos Sąjunga turi padaryti. Turime būti pasiruošę padaryti tą patį, ko reikalaujame
iš valstybių narių, t. y. restruktūrizuoti Europos Sąjungos biudžetą ir užtikrinti, kad
pirmenybė būtų teikiama augimui, investicijoms, mokslinių tyrimų ir mokslo sričiai ir
atviroms rinkoms.

Taip pat turime užtikrinti, kad būtų reformuojama Europos rinka. 70 proc. Europos
ekonomikos sudaro paslaugų sektorius, bet Paslaugų direktyva šiuo požiūriu yra gana
ribota. Europos ekonomikos ateitis priklauso nuo paslaugų sektoriaus ir žinių ekonomikos.
Iš Komisijos primygtinai reikalaujama pateikti pasiūlymų, kuriais būtų užtikrinta, kad būtų
sukurta vidaus rinka, apimanti visą žinių ekonomikos sektorių. Tai svarbiausia užduotis
siekiant užtikrinti, kad Europa taptų pasaulio lydere žinių ekonomikos srityje.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, ponai H. Van Rompuy, J. M. Barroso,
kalbant apie konkurenciją pasaulio mastu pasibaigus krizei, kokį galingiausią ginklą Europos
Sąjunga turi? Jūs jį apibrėžėte patys ir tai yra strategija „Europa 2020“.

Tačiau matant, ką darote ekonomikos valdysenos srityje, man susidaro įspūdis, kad elgiamasi
prieštaringai. Pasinagrinėjus stabilumo paktą ir ekonomikos valdysenos sistemą, iš tikrųjų
tampa aišku, kad nuo koordinavimo strategijos pereinate prie priežiūros strategijos ir to
rezultatas – Vašingtono konsensusas tampa Briuselio konsensusu. Kalbėdami apie
struktūrines reformas kalbate apie atlyginimų mažinimą ir išėjimo į pensiją amžiaus
didinimą.

Pasakysiu jums, kokių tikrų struktūrinių reformų mums reikia. Mums reikia viešųjų
investicijų, pirmiausia į švietimo sistemą. Ar žinote, kad Lisabonos strategijos įgyvendinimo
laikotarpį pusė valstybių narių sumažinto savo biudžetus, skirtus švietimui? Ar nubaudėte
jas už tai? Ar suprantate, kad Europos Sąjunga niekada neįgyvendins strategijos „Europa
2020“, jeigu nesudarysime ateičiai skirto bendro investicijų fondo, jeigu vienintelė išlaidų
sritis, kurioje jūs atsižvelgsite į kokybę vertindami valstybių narių viešąsias išlaidas, bus
valstybių narių įgyvendintos kapitalo finansuojamos pensijų sistemos reformos, o į
pastangas švietimo srityje nekreipsite dėmesio?
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Kalbant apie šiandieninę Airijos padėtį, mane stulbina vienas dalykas. Diena po dienos
priimate sprendimus siekdami išgelbėti bankus, o Airija skęsta. Ne tokios Europos Sąjungos
norime. Norėčiau, kad gelbėtume Airijos žmones, o ne bankus. Dar daugiau, siekdami
išgelbėti bankus, sugalvojote „testavimą nepalankiausiomis sąlygomis“. Dabar man susidaro
įspūdis, kad griebiamės šio testavimo kiekvieną kartą, kai tik iškyla kokia nors problema.
Šis testavimas tapo nauja madinga tuščių diskusijų tema. Testuojame nepalankiausiomis
sąlygomis branduolines elektrines, bankus, galbūt vieną dieną galėtume atlikti ir Komisijos
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Galbūt pateiksime tokį pasiūlymą. Tačiau
asmeniškai mieliau norėčiau matyti, kad Komisija imasi iniciatyvos ir yra ten, kur jai ir
derėtų būti.

Kalbant apie šiandieninę Europos Centrinio Banko nuomonę, manau, jam labiau rūpi tai,
kas neįtraukta į jo mandatą, t. y. darbo užmokesčio lygis, o ne mūsų bankininkystės sistemos
finansinis pajėgumas ir veiksmingumas užtikrinant mums reikalingas viešąsias investicijas.
Šis Parlamentas pateikė pasiūlymus dėl finansinių sandorių apmokestinimo ir Europos
obligacijų, bet jūs atsisakėte juos apsvarstyti.

Ponai H. Van Rompuy, J. M. Barroso, atėjo laikas atsižvelgti į šio Parlamento pateikiamus
pasiūlymus siekiant užtikrinti, kad strategija, kurią jūs patys patvirtinote, būtų sėkmingai
įgyvendinta.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Ponia pirmininke, pastarajame Europos Vadovų Tarybos
susitikime taip pat buvo aptartas branduolinių elektrinių saugos ir europinių reaktorių
klausimas. Tai klausimas, dėl kurio dabar Parlamente vyksta derybos. Turėsime rezoliuciją,
dėl kurios bus balsuojama ketvirtadienį.

Manau, dauguma Europos piliečių tikriausiai tikėjo, kad testavimas nepalankiausiomis
sąlygomis branduolinės energijos srityje, kaip savaime suprantama sudėtinė saugos
priemonių dalis, jau atliekamas ne vieną dešimtmetį. Tačiau taip nėra. Pasiūlymas, kurį
Taryba patvirtino savo išvadose, yra per silpnas. Turime testuoti ne tik technologiją ir
geografiją, bet ir saugos kultūrą bei sudėtinius rizikos veiksnius. Turime užtikrinti atvirumą
ir skaidrumą. Visiškai nepriimtina, kad vyriausybės ir nacionalinės valdžios institucijos
šioje srityje pačios save tikrintų. Akivaizdu, kad turi būti atliekamas nepriklausomas
tikrinimas, jo rezultatai turi būti viešinami ir viskas turi būti daroma visiškai skaidriai
įdėmiai stebint Komisijai. Tik taip galėsime užtikrinti šios technologijos patikimumą
ateityje. Taip pat turime iš naujo susitarti dėl institucinės struktūros, kuri gyvuoja nepakitusi
nuo pat Europos Sąjungos įsteigimo. Ji turi būti atnaujinta. Sistemoje turime nustatyti
europinius saugos standartus ir galiausiai turime užtikrinti, kad Taryba taip pat pateiktų
pasiūlymų dėl efektyvaus energijos vartojimo ir alternatyvių energijos šaltinių ir atitinkamo
tvarkaraščio.

Vicky Ford (ECR). -   Ponia pirmininke, svarbiausia Tarybos susitikime priimta išvada
nesukėlė didelio susidomėjimo. Joje teigiama, kad bendrajai rinkai tenka labai svarbus
vaidmuo užtikrinant augimą.

Bet ar visa tai nėra tuščia kalba? Dėl ekonomikos valdysenos tai jau matau, kad kolegos
nori susilpninti Stabilumo paktą, kalbant apie paramą verslui, mūsų rezultatai ne ką geresni.

EP nariai labai noriai prisijungia prie kampanijų, skirtų dviratininkams ir gyvūnų gerovei,
bet kai buvo surengta kampanija siekiant sumažinti biurokratinę naštą mažosioms
įmonėms, pasirašė tik trečdalis EP narių ir tame sąraše buvo tik vienas JK leiboristų atstovas.
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Komisija žada išlaisvinti rizikos kapitalą ir tai pagirtina, bet beveik juokinga atsižvelgiant
į tai, kad visus praeitus metus ji stengėsi jį visiškai pašalinti iš rinkos.

Atėjo laikas imtis žingsnių. Devyni valstybių vadovai pasirašė laišką dėl konkrečių verslo,
prekybos, inovacijų ir investicijų skatinimo veiksmų. Jie ragina mus pasirinkti augimą. Aš
tikrai renkuosi augimą.

Jaime Mayor Oreja (PPE).   – (ES) Ponia pirmininke, Europos Vadovų Taryba patvirtino
nemažai priemonių dėl valdysenos, biudžeto racionalizavimo, konkurencingumo ir pan.
ir turiu pasakyti, kad jos nukreiptos tinkama linkme.

16 išvadų, kurias patvirtino Europos Vadovų Taryba, yra daugiausia Tarybos pirmininko
H. Van Rompuy ir Komisijos pirmininko J. M. Barroso nuopelnas ir norėčiau pirmiausia
pasveikinti juos, nes tikrai vertinu – kai kurie iš mūsų tikrai vertina – darbą, kurį jie atliko
kaip institucijų vadovai.

Tačiau dalykas tas, kad patiriame ne tik finansų krizę, bet ir pasitikėjimo bei politinę krizes
Europoje ir Europos institucijose. Kalbama ne tik apie Europos Vadovų Tarybos atlikto
darbo ekonominio ir techninio turinio įvertinimą. Tuo metu, kai vyksta Europos Vadovų
Tarybos susitikimai, rengiami nacionaliniai ir regioniniai rinkimai ir jų rezultatai patvirtina
mūsų nuogąstavimus. Priimamos kraštutinės pozicijos. Kai kurios iš jų šiuo metu randa
prieglobstį nacionalizme. Todėl turite labai gerai suvokti, kad mūsų problema – ne tik pati
krizė, bet ir jos politiniai ir socialiniai padariniai.

Tai nėra jau tie laikai, kai mums Europos Sąjungoje tenka spręsti, kaip vienas kolega EP
narys visiškai teisingai pasakė, tik šiaurės ir pietų krizę. Atėjo naujieji laikai, o naujiesiems
laikams būdinga tai, kad krizės kyla, sparčiai plinta ir nėra sprendžiamos. Krizės ir pačioje
Europos Sąjungoje, ir už jos ribų kyla netikėtai. Dar daugiau, šie naujieji laikai iš esmės
reikalauja naujo mąstymo ir asmeniniu, ir institucijų lygmeniu ir būtent tai yra mūsų
didžiausias politinis iššūkis.

Bet koks asmeninio mąstymo pokytis prasideda nuo paties asmens. Jeigu tas asmuo yra
šio Parlamento narys, pirmiausia jis privalo pasakyti, kokių pokyčių reikia Parlamente, kad
ši institucija būtų pajėgi spręsti naujųjų laikų iššūkius. Tas pat pasakytina ir apie Komisijos
bei Tarybos narius; kiekvienas iš mūsų turi būti pasiruošęs tam.

Tačiau bet kuriuo atveju svarbiausia nenukrypti nuo kurso, nes einate tinkama kryptimi.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, Tarybos pirmininke, Komisijos
pirmininke, ponios ir ponai, tai pirmoji euro zoną ištikusi krizė, kuriai prasidėjus mums
tapo aišku, kad Europos Sąjunga nepasiruošusi duoti jai atkirtį.

Tokią padėtį lėmė projektiniai trūkumai, pvz., nenumatyta galimybė teikti finansinę paramą
euro zonos šalims, neveiksmingai įgyvendinami įsipareigojimai valstybės finansų ir
konkurencingumo srityse, didėjantis makroekonominis disbalansas ir didėjantys
makroekonominiai skirtumai euro zonoje.

Matėme, kad žingsniai, kurių imtasi siekiant vieningumo užsienio politikos ir saugumo
srityje, ekonomikos srityje nebuvo paremti nepaisant globalizacijos imperatyvų. Mūsų
ekonominis potencialas negalėjo būti paverstas ekonomine lyderyste pasaulio lygmeniu
ir disbalansas tarp bendrosios valiutos ramsčio ir tarpvyriausybinių ekonominių ramsčių
tapo dar akivaizdesnis.
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Jeigu norime pateikti tinkamą atsaką, turime daryti pažangą integracijos srityje. Nėra jokio
nacionalinio būdo įveikti krizę, nebent kai kurie mano, kad gyvena kitame amžiuje. Būtent
todėl kovo 24–25 d. Europos Vadovų Taryba ėmėsi svarbių, beveik įspūdingų žingsnių
tinkama kryptimi. Europos semestro įgyvendinimas, nuolatinio stabilumo mechanizmo
patvirtinimas ir pažadai Parlamentui, įskaitant pažadą dėl teisės aktų rinkinio, kurį
Parlamentas turės suderinti – visa tai yra žingsniai tinkama kryptimi. Paktas „Euro plius“
neabejotinai yra žingsnis pirmyn, bet dar daug ką reikia padaryti. Krizė dar neįveikta, yra
23 mln. bedarbių, juodi debesys mūsų horizonte dar neišsklaidyti ir svarbiausi iššūkiai dar
neįveikti.

Todėl mums reikia trijų matmenų pakto su Europos piliečiais, nes griežto taupymo politika
turi ribas. Turime remti augimo ir užimtumo politiką investuodami į šias sritis, kad galėtume
pakeisti savo ekonomikos modelį ir įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Fiskalinio ir finansinio tvarumo politikai reikalingas europinis pagrindas ir sprendžiant
valstybės garantuotos skolos klausimą, ir restruktūrizuojant finansinių institucijų kapitalą,
taip pat mums reikia turėti tikrai europinį socialinį paktą, kad galėtume padidinti
produktyvumą ir užtikrinti socialinius standartus, daryti pažangą mokesčių srityje ir
padaryti gerovės valstybę šiuolaikiškesnę.

Ivo Strejček (ECR).    – (CS) Ponia pirmininke, tai, kas įvyko 2011 m. kovo 24–25 d.
Europos Vadovų Tarybos susitikime ir kas surašyta šiame susitikime priimtame tekste, yra
susiję su bandymu prastumti fiskalinę sąjungą pro užpakalines duris. Euro įvedimas ir šios
bendrosios valiutos gyvavimo laikotarpis – tai ekonomikos dėsnių nepaisymo, taisyklių
pažeidimo, melo apie valstybės finansų deficito mastą ir nacionalinių statistinių duomenų
klastojimo istorija. Sprendimo patvirtinti Stabilumo ir augimo paktą griebtasi kaip
paskutinės galimybės pažaboti liūdnai pagarsėjusius taisyklių pažeidėjus ir metų metais jį
visi pažeidinėjo. Man įdomu, ar galėtų būti kitaip pakto „Euro plius“ atveju atsižvelgiant į
skirtingas valstybių narių ekonomikos ypatybes, skirtingus infliacijos lygius ir skirtingus
nedarbo lygius? Manau, kad pasiūlymas dėl pelno mokesčių bazės suderinimo yra ypač
netinkamas.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Ponia pirmininke, ponai Tarybos pirmininke, Komisijos
pirmininke, pirmiausia, žinoma, norėčiau pasveikinti jus dėl kovo 24–25 d. Tarybos
susitikimo rezultatų, ypač dėl Europos semestro, bet dar daugiau dėl Europos stabilumo
mechanizmo ir pakto „Euro plius“, patvirtinto kovo 11 d. įvykusiame euro zonos valstybių
aukščiausiojo lygio susitikime.

Manau, tai Europai labai teigiami rezultatai, tik gaila, kad šis procesas nebuvo galutinai
baigtas kovo 24–25 d. Manau, kad jeigu būtume davę šį signalą, jeigu valstybės narės būtų
davusios Taryboje signalą dėl galutinio šio fondo reformų rinkinio parengimo, šiandien
mūsų padėtis būtų tvirtesnė ir būtume geriau pasiruošę darbui, kuris mūsų laukia kitą 3–4
mėnesių laikotarpį, taip pat būtume iš dalies sušvelninę krizę kurią šiuo metu patiria mano
šalis, Portugalija, ir apie ją taip pat turiu kai ką pasakyti. Portugalijos socialistų demokratų
partija (PSD), kuri yra visiškai integruota į Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakciją, neabejotinai pasiryžusi įgyvendinti visus reikalavimus, keliamus Portugalijai kaip
ES valstybei narei, ir visus jos prisiimtus įsipareigojimus. Tai darome net šiuo metu, kai
patiriame sunkumų, susijusių su trumpalaikiu finansavimu. Kitaip nei Portugalijos socialistų
partijos vyriausybė, PSD parodė, kad yra visiškai pasiryžusi pateikti Europai visas šios krizės
sąlygomis būtinas garantijas. Nenoriu savo šalies vidaus politikos perkelti į Europos
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Parlamentą, tik noriu pasakyti, kad PSD yra įsipareigojusi ir visiškai užtikrina, kad Portugalija
po birželio 5 d. vyksiančių rinkimų griežtai laikysis jai nustatyto tvarkaraščio.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Ponia pirmininke, ponai Komisijos pirmininke, Europos
Vadovų Tarybos pirmininke, Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikime
pasiektas susitarimas yra pirmasis didelis dabar pirmininkaujančios Vengrijos politinis
laimėjimas. Tai pirmiausia konservatorių laimėjimas. Šio susitarimo įgyvendinimas
priklausys nuo to, ar būsime vieningi. Todėl tenka apgailestauti, kad keturios šalys, turinčios
konservatorių vyriausybes, nepritarė paktui „Euro plius“, ir dėl to turi būti pateiktas
paaiškinimas. Tenka apgailestauti, kad nelaikome sau priimtinu dalyku to, ką mes, kaip
pirmininkaujanti valstybė narė, rekomenduoja kitiems, ir tokį elgesį laikau veidmainišku.
Kas laikosi atokiai, praleidžia galimybę. Šalis, kuri nesiekia proveržio, grindžiamo žiniomis
ir konkurencingumu, o siekia mažinti darbo užmokestį ir laimėti konkurencinę kovą
mokesčių srityje, jau vidutiniu laikotarpiu taps Europos Sąjungos skurdžių ir benamių
prieglauda. Kadangi paminėjau konkurenciją mokesčių srityje, norėčiau sužinoti, ponai
Komisijos pirmininke, Tarybos pirmininke, kodėl Taryba neaptarė klausimo dėl mokesčių
rojų? Ar manote, kad jie nekelia jokios problemos Europos piliečiams? Klystate! Tikimės
iš Tarybos ir Komisijos daug didesnės pažangos.

Leiskite man taip pat pakalbėti apie Japoniją ištikusią gaivalinę nelaimę, sukėlusią pramoninę
nelaimę. Žuvo 12 000 žmonių, 17 000 žmonių laikomi dingusiais be žinios, šimtai
tūkstančių gyventojų prarado namus ir milijonai liko be darbo. Europos Sąjunga, laikanti
solidarumą vertybe, privalo padėti. Ši nelaimė sukrėtė pasaulio energijos ir žaliavų rinkas.
Būtina padidinti branduolinę saugą pasaulio mastu. Būtina parengti taisykles, kurios suteiktų
galimybę tai padaryti. Būtina daugiau investuoti į mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
sritį ir įgyvendinant Europos energetikos politiką aktyviau įvairinti energijos šaltinius. Šie
tikslai, ponai Komisijos pirmininke, Europos Vadovų Tarybos pirmininke, jau nustatyti
strategijoje „Europa 2020“. Tarybos ir Komisijos pareiga – nutiesti kelią, kuris nuves mus
prie šių tikslų, ir rasti jiems įgyvendinti reikalingų išteklių. Linkime jums visokeriopos
sėkmės šiame darbe.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, nenoriu sumenkinti pastaruoju metu
Europos Vadovų Tarybos priimtų sprendimų svarbos, tačiau kalbant apie praeitais metais
priimtų sprendimų kokybę reikia pasakyti, kad jie per silpni ir pavėluoti. Taip yra ne todėl,
kad nesiimta svarbių žingsnių, taip yra todėl, kad nesugebame pasinaudoti tuo, ką padarėme
praeityje siekdami sustiprinti ir stabilizuoti savo euro zoną kaip savo etaloną šiandien,
etaloną, rodantį, kaip veiksmingai turime tvarkytis su krize. Deja, jeigu kalbėsime apie
rinkas, nesame veiksmingi – tik pažiūrėkite, kaip per pastarąsias keletą dienų išaugo
skolinimosi kaina šio regiono šalims, ypač Portugalijai. Kalbant apie Europos piliečius, taip
pat nesame veiksmingi ir įtikinami, nes piliečiai yra vis labiau linkę manyti, kad Europa
yra problemos, o ne sprendimo dalis.

Europos Parlamentas savo dviejose pastaruoju metu priimtose rezoliucijose ir daugybė
įvairių politinių pažiūrų autoritetingų politikų atkreipia dėmesį į tai, kad turime rimtai
apsvarstyti galimybę sukurti Europos obligacijų leidimo sistemą, jeigu norime duoti
veiksmingą ir visuotinį atsaką į valstybės skolos krizę. Tačiau dauguma Europos Vadovų
Taryboje sako mums, kad tai neįmanoma, nes krizės sąlygomis kiltų moralinė rizika šalims,
kurių fiskalinė padėtis tvirta. Argumentuodami savo agitacijas prieš Europos obligacijas
moraline rizika jie patys ją kelia finansinių problemų patiriančių šalių sąskaita tuo, kad
oficialiai ir nesvyruodami siūlo valdomo bankroto ir privačių asmenų dalyvavimo dalijantis
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išlaidomis perspektyvą ir taip įtvirtina krizę išlaikydami be pagrindo aukštą skolinimosi
kainą.

Jeigu iš tikrųjų norime įtraukti privačius asmenis ir užtikrinti, kad išlaidomis būtų dalijamasi
sąžiningiau, turėtume rimtai apsvarstyti finansinių sandorių mokesčių klausimą kaip
prioritetinį, kad dalis pajamų galėtų būti panaudota nuolatiniam mechanizmui finansuoti.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Ponia pirmininke, ponai J. M. Barroso, H. Van Rompuy,
krizė, kurią šiuo metu patiriame, patvirtina, kad Europoje reikia aiškiaregių ir net tik tarp
politikų, priimančių sprendimus, bet ir tarp eilinių piliečių.

Liūdna, bet tai tiesa. Augimo laikotarpiu iššvaistėme daug laiko ir praleidome daug
galimybių. Įvesta bendra valiuta neabejotinai yra laimėjimas. Tačiau ji atrodo kaip puikus
namas su kiauru stogu. Įsikėlėme į jį, kai buvo sausas oras, o dabar prasidėjo lietus ir euro
zoną užgriuvo problemos, susijusius su aukštu deficito ir skolos lygiu ir žemu kreditingumo
lygiu.

Paktas „Euro plius“ ir Tarybos priimti sprendimai – tai žingsnis tinkama kryptimi.
Ekonomikos semestro priemonė padės mums geriau koordinuoti valstybių narių ekonomiką
ir biudžetus ir užtikrinti didesnį atsparumą krizėms.

Džiaugiuosi ir tai yra tinkamas sprendimas, kad šešios euro zonai nepriklausančios šalys,
įskaitant mano šalį, Bulgariją, prisijungė prie pakto, kad galėtų aktyviai dalyvauti sprendimų
priėmimo procese ekonomikos politikos srityje, o tai suteiks Europai galimybę mažinti
skirtumus taikomų standartų ir principų srityje.

Esu tikras, kad Europos ekonomikos politikos sritys anksčiau ar vėliau turės būti
grindžiamos Bendrijos, o ne tarpvyriausybiniu metodu, kaip kad dabar. Iš tikrųjų tos dienos
galbūt sulauksime gana greitai, kai turėsime naują tarpvyriausybinę konferenciją ar net
konvenciją Europos ekonomikos ir politikos valdysenos klausimais.

Palankiai vertinu Tarybos išvadą Libijos klausimu. Europos Sąjunga turi įsipareigoti
pasibaigus konfliktui aktyviai remti šios šalies demokratinę pertvarką ir padėti jos
gyventojams kurti konstitucinę valstybę ir pilietinę visuomenę. Šiuo įsipareigojimu
neabejotinai duosime Libijai ir kitoms regiono šalims ženklą, kad Europa remia teisėtus
piliečių reikalavimus.

Europa taip pat turi pasimokyti iš pamokų, kurių pateikė krizė Libijoje ir visame arabų
pasaulyje. Ką dar galime padaryti dėl savo artimų kaimyninių šalių? Ar galime pasinaudoti
patirtimi, kurią sukaupėme įgyvendindami Rytų partnerystės programą Viduržemio jūros
regione?

Galiausiai, ponai H. Van Rompuy, J. M. Barroso, Europai reikia turėti operatyvines greitojo
reagavimo pajėgas, kurios vykdytų misijas su Europos Sąjungos vėliava. Šiam tikslui pasiekti
reikia sustiprinti pajėgumus ir integraciją saugumo ir gynybos srityje, bet, žinoma, tai turi
būti daroma nekartojant ir nepakeičiant NATO lygmeniu vykdomos veiklos.

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, pone H. Van Rompuy, dėl vieno
dalyko jūsų išvadose neabejotinai visi sutariame ir tai – griežta valdysena. Niekas negali
tam prieštarauti. Tačiau griežtumas neturėtų reikšti nulinio deficito ar griežto taupymo,
veikiau jis turėtų reikšti protingą lėšų naudojimą.

Savaime aišku, kad Europos Sąjungai būtinas konkurencingumas turi būti sustiprintas, bet
darbo užmokesčio mažinimas ir išlaidų socialinėje srityje mažinimas neturėtų būti
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vieninteliai reguliuojami kintamieji. Konkurencingumas įgyjamas investuojant į kvalifikaciją,
mokslinius tyrimus, kompetenciją ir pagrindinę infrastruktūrą.

Visi čia esantys sutinka, kad šis laikotarpis Europos Sąjungai ir eurui lemiamas. Turime
pasirinkti tarp modelio, pagal kurį valstybės narės viena nuo kitos atsiribos ir kiekviena
šalis lygins savo konkurencingumą su kaimyninės valstybės konkurencingumu
atsižvelgdama į savo reitingą finansų rinkose ir orientuodamasi į mažiausią galimą indėlį
į Europos Sąjungos biudžetą, ir modelio, grindžiamo solidarumu – vienintelio priimtino
modelio, – kuris suteiks galimybę, pirmiausia atsižvelgiant į dialogo su socialiniais
partneriais ir profesinėmis sąjungomis rezultatus nustatyti visoje Europoje taikytinus
būtinuosius socialinius reikalavimus, sukurti saugius darbo užmokesčio indeksavimo
mechanizmus ir taip kelti socialinių standartų lygį, taip pat užtikrinti solidarumą tarp kartų
sukuriant pensijų sistemą, suteikiančią galimybę gyventi oriai, ir apie tai Parlamentas
neseniai kalbėjo.

Valstybės narės neturėtų patirti finansinių rinkų spaudimo, todėl turėtume sustiprinti
Europos Centrinio Banko vaidmenį, taip pat turėtume įsteigti tinkamiau reguliuojamas
kredito reitingų agentūras ir įdiegti solidarumu grindžiamą modelį, kuriuo užtikrinama
tikra socialinė ir teritorinė sanglauda Europoje pirmiausia didinat Europos biudžetą, iš
esmės reformuojant jos nuosavus išteklius ir pagaliau įvedant finansinių sandorių mokestį.

Jūsų išvados grindžiamos skirtinga ideologija, pagal kurią atsakomybė už ekonomikos
nuosmukį priskiriama skolai ir deficitui, tačiau tikroji šio nuosmukio priežastis –
neatsakingas finansinių institucijų elgesys. Jeigu Taryba nepakeis savo ideologijos,
nuosmukio neįveiksime, nepavyks mums susigrąžinti ir piliečių pasitikėjimo. Šiandien
akivaizdžiai trūksta demokratijos ir jeigu Taryba ir Komisija ir toliau teiks pasiūlymus,
kuriuose neatsižvelgiama į Parlamento nuomonę, mūsų piliečiai dar priešiškiau vertins
mūsų projektą.

Marianne Thyssen (PPE).   – (NL) Ponia pirmininke, praeitais metais buvo dedama daug
pastangų ir pradėta daug reformų, kad Europos Sąjunga ir ateityje liktų visuomene, kurioje
sudarytos tinkamos ir teisingos sąlygos gyventi ir dirbti. Todėl su džiaugsmu pritariu tam,
ką kolegos EP nariai kalbėjo girdami pirmininkavimą Europos Vadovų Tarybai.

Tęsdama mintis, kurias kiti EP nariai jau išsakė, noriu pateikti tris pastabas. Pirmiausia dėl
darbo sąnaudų kaip vieno iš veiksnių, susijusių su konkurencijos politika. Finansų krizės
sąlygomis dažnai girdėjau Komisijos pirmininką ir Europos Vadovų Tarybos pirmininką
giriant automatinius stabilizatorius. Jie padėtų išvengti staigių kraštutinių svyravimų ir
užtikrinti stabilesnę ekonomiką ir mažesnį nedarbo lygį, o tai puikiai atitinka mums
priimtiną socialinės rinkos modelį. Tačiau kai kurie nuogąstauja, kad pakte „Euro plius“
darbo sąnaudų veiksniui teikiamas pernelyg didelis dėmesys ir tai gali pernelyg apriboti
šių automatinių stabilizatorių veikimo laisvę. Norėčiau paklausti, pone H. Van Rompuy,
kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu?

Dar vienas dalykas man kelia abejonių dėl darbo sąnaudų veiksnio. Dažnai girdžiu iš
profesinių sąjungų, kad sprendžiant darbo užmokesčio klausimą nepaisoma valstybių
narių ir jų socialinių partnerių teisės savarankiškai tvarkytis šioje srityje ir kad laikydamiesi
tokio kurso mes, galimas dalykas, šiurkščiai pažeisime Sutarties nuostatas, kuriomis
reglamentuojamos kompetencijos sritys. Taigi norėčiau sužinoti, ar toks pavojus iš tikrųjų
yra, ar šie nuogąstavimai nepagrįsti? Taip pat norėčiau išgirsti jūsų išsamų paaiškinimą,
nes jeigu šie dvejopi nuogąstavimai nepagrįsti, iš tikrųjų turime liautis nuogąstavę.
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Galiausiai turiu klausimą dėl bendros pelno mokesčio bazės skaičiavimo sistemos. Pavasarį
įvykusiame aukščiausiojo lygio susitikime patvirtintose išvadose apie tai radau tik vieną
sakinį – tik vieną – ir net jame visiškai nieko nekalbama apie Europos Vadovų Tarybos
įsipareigojimą šiuo atžvilgiu. Ar iš to galiu daryti išvadą, kad dar nėra jokios galimybės
pasiekti susitarimą dėl bendros pelno mokesčio bazės skaičiavimo sistemos ir kad galime
tik svajoti apie didesnį bendradarbiavimą šiuo klausimu? Iš anksto dėkoju už jūsų atsakymus.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, norėjau kalbėti finansų klausimu, bet
kolegė A. Podimata tai jau padarė už mane. Taigi pateiksiu savo pastabas kitu labai svarbiu
klausimu – branduolinės energetikos klausimu. Ką mums parodė nelaimė Japonijoje? Du
dalykus: pirma, niekas niekada negali būti pakankamai tinkamai pasiruošęs gaivalinėms
nelaimėms, antra, branduolinė energetika niekada nebus visiškai saugi.

Bet ką mes darome? Kaltiname Japoniją aplaidumu. Sakome, kad ne branduolinė energetika
nesaugi, o Japonija. Sakome, kad patys patikrinsime branduolines elektrines, kad galėtume
išsiaiškinti, kurios jų nėra saugios, ir jas patobulinsime. Tai reiškia, kad nepasimokėme iš
pamokų, kurių pateikė nelaimė Japonijoje. Nesame taip pasiruošę nelaimėms, kaip Japonija;
vargu ar mes turime net civilinės saugos politiką, skirtą tarpvalstybinės problemoms, pvz.,
branduolinėms nelaimėms, spręsti.

Šiandien privalome liautis raginę statyti naujas branduolines elektrines. Turime investuoti
ne į branduolinės energetikos plėtojimą, bet į saulės energijos ir kitų atsinaujinančiųjų
energijos išteklių plėtojimą ir jų vartojimo efektyvumo didinimą. Branduolinės energetikos
poveikis yra tarpvalstybinis ir už tai atsakinga Europos Sąjunga, todėl, ponai J. M. Barroso,
H. Van Rompuy, tai bus jūsų didelė kaltė, jeigu mes nesiimsime būtinų atsargumo priemonių
ir neužkirsime kelio dar vienai nelaimei.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). -   Ponia pirmininke, norėčiau pateikti savo pastabas trimis
klausimais. Pirma, atsižvelgiant į padėties sunkumą ir sudėtingas aplinkybes, Tarybos
aukščiausiojo lygio susitikime, manau, pasiekta labai svarbių ir teigiamų rezultatų. Palankiai
vertinu pasirinktą įtraukų pakto „Euro plius“ formatą, kad jis, kaip sakė Tarybos pirmininkas
H. Van Rompuy, yra atviras šalims, kurios dar nėra euro zonos narės.

Tačiau mes kuriame ir Europos stabilumo mechanizmo apsaugos priemones. Ar negalėtume
jų numatyti abiejuose mechanizmuose, ir pakte „Euro plius“, kuris reiškia privalomą
įsipareigojimą laikytis tam tikrų elgesio taisyklių įgyvendinant makroekonominę ir
makrofinansinę politiką, ir ESM. Apsaugos priemonės turėtų būti atviros, kad ir
konvergencijos elementas, ir solidarumo elementas, o tai yra ESM, galėtų būti įtraukūs.

Mano antroji pastaba susijusi su kaimynystės politika. Atrodo, kad pertvarkome savo
kaimynystės politiką. Šią pertvarką paskatino padėtis pietinėse kaimyninėse šalyse, bet ji
svarbi visai kaimynystės politikai. Tikiuosi, kad ji bus – jeigu paskaitysime baronienės
C. Ashton ir Š. Füle parengtus dokumentus – gerokai labiau socialiai orientuota, dosnesnė
šių šalių visuomenei ir reiklesnė jų valdžios institucijoms ir vyriausybėms. Nebeturėtume
vadovautis trumpalaikiais ekonominiais interesais grindžiamu požiūriu, o įgyvendinti
politiką, grindžiamą parama žmogaus teisėms ir demokratijai. Turime pereiti nuo status
quo politikos prie pereinamojo laikotarpio politikos. Bet ši nauja paradigma, kurią kuriame,
turėtų būti taikytina ir rytinėms kaimyninėms šalims. Turėtume būti labiau nei dabar
socialiai orientuoti, skirti daugiau dėmesio žmogaus teisėms ir demokratijai, o ne valdžios
institucijoms.
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Mano trečioji pastaba susijusi su ES ir NATO. ES ir NATO bendradarbiavimas sprendžiant
Libijos klausimą – tai nauja patirtis šių santykių srityje, santykiai, kurių dar iki galo
nesuprantame. Turime ir senos santykių patirties Afganistane, kuri ne visais atvejais
teigiama. Tačiau šie santykiai svarbūs. Tad pasistenkime, kad šį kartą mums pasisektų.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). -    (LV) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, manau, kad
turime nubrėžti aiškią skiriamąją liniją tarp praeities ir ateities. Kalbant apie praeitį, turėčiau
pasakyti, kad konkretiems Graikijos ir Airijos atvejams turi būti rastas atskiras sprendimas.
Manau, turime leisti, kad šie nuostoliai būtų nurašyti pasitelkiant struktūriškai apibrėžtą
planą, kad šios visuomenės vėl galėtų atsistoti ant kojų. Neteisinga toliau bausti šių šalių
mokesčių mokėtojus už klaidas, kurias padarė privatusis sektorius ir pirmiausia bankai.
Kalbant apie ateitį, turime pagaliau išsiaiškinti, ko siekiame. Siekiame Europoje užtikrinti
stabilų augimą. Tačiau siekiant užtikrinti stabilų augimą, būtina – apie tai Taryboje taip
pat kalbėta – užtikrinti žemą vyriausybių skolos lygį.

Ką žemas vyriausybės skolos lygis padės užtikrinti? Jis padės užtikrinti pasitikėjimą šių
šalių finansų rinkomis, o tai savo ruožtu padės užtikrinti mažas palūkanų normas, kad šių
šalių įmonės galėtų atsigauti ir plėtotis. Verslo plėtra paskatins investicijas, o investuojant
bus kuriamos mums Europoje taip būtinos naujos darbo vietos. Be to, einant šiuo keliu,
t. y. kai vyriausybės skolos lygis mažinamas mažinant vyriausybės išlaidas, neatmetama
ir galimybė investuoti.

Keletas EP narių minėjo, kad investicijos būtinos, kad negalime, kaip jie teigia, išbristi iš
šios krizės, kad privalome investuoti. Galiu pateikti konkretų pavyzdį, kas daroma mano
šalyje, Latvijoje, kuri ne tik ėmėsi svarbių taupymo priemonių per pastaruosius dvejus
metus, bet ir šiais metais, 2011 m., skyrė trečdalį savo biudžeto asignavimų viešojo
sektoriaus investicijoms. Taigi tai įmanoma. Ateityje turime eiti būtent šiuo keliu, kad
išvengtume tokios padėties, kokioje atsidūrėme šiandien. Dėkoju už dėmesį.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Ponia pirmininke, Europos Vadovų Taryba,
priimdama sprendimą pakeisti Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, žengė svarbų žingsnį
Europos stabilumo mechanizmo kūrimo kelyje.

Būsimasis mechanizmas padės užtikrinti ES galimybę visais euro zonos destabilizavimo
atvejais pateikti tvirtą ir nuoseklų atsaką. Puiku turėti tokį mechanizmą. Tačiau pageidautina
tokių atvejų vengti, o tai reiškia, kad ekonomikos valdysenos sistemoje numatytos
drausminamosios priemonės taip pat turėtų būti taikomos nuosekliai. Visos valstybės
narės, nesvarbu, ar jos priklauso euro zonai, ar nėra jos narės, privalo padėti palaikyti
stabilumą. Todėl paktas „Euro plius“, prie kurio prisijungė ir keletas euro zonai
nepriklausančių šalių, yra labai teigiamas žingsnis.

Europos semestro priemonė padės mums koordinuoti Europos ekonomikos politiką
didinant konkurencingumą, mažinant biurokratizmą, remiant švietimo sistemą ir stiprinant
darbo jėgą. Tačiau šie prioritetai turi labai greitai pavirsti konkrečiomis nacionalinėmis
priemonėmis.

Naujų Europos struktūrinių reformų sėkmė glaudžiai susijusi su bendrosios rinkos
stiprinimu. Europos Sąjungai reikia strategijos, kuri padėtų kurti darbo vietas ir sumažinti
ES darbo rinkoje esančias spragas.

Palankiai vertinu Komisijos ketinimą pateikti Bendrosios rinkos aktą, kuris turėtų būti
patvirtintas iki 2012 m. pabaigos. Tačiau apgailestaudamas turiu pasakyti, kad prioritetinėse
priemonėse, kuriomis bus suteiktas naujas postūmis bendrosios rinkos plėtojimui ir
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konkurencingumo stiprinimui, kalbama tik apie laisvą paslaugų judėjimą, bet visiškai nieko
neminima apie būtinybę užtikrinti laisvą visų Europos darbuotojų judėjimą.

Simon Busuttil (PPE). -    (MT) Ponia pirmininke, tie, kurie bėga nuo karo Libijoje, atvyksta
į Europą ir pirmiausia į Lampedūzą ir Maltą. Mano šalies piliečiams rūpestį kelia du dalykai.

Pirma, jie nežino, kiek jų bus. Šių nuogąstavimų negalime išsklaidyti, nes nežinome, kiek
žmonių kirs sieną. Antra, piliečiai labai nuogąstauja, nes nėra tikri, ar Europa pasiryžusi šį
kartą suteikti pagalbą. Šią problemą galime ir turėtume spręsti, nes solidarumo mechanizmas
jau numatytas mūsų teisės aktuose, būtent 2001 m. Direktyvoje Nr. 55. Tad turėtume ją
pasitelkti.

Argumentuodama, kodėl šios direktyvos netaiko, Komisija nurodo dvi priežastis. Pirma,
nėra daugumos pritarimo Ministrų Taryboje. Prašau Komisijos pirmininko J. M. Barroso
nesiremti tuo kaip argumentu. Komisija turėtų parodyti politinę lyderystę, imtis politinės
iniciatyvos ir pateikti pasiūlymą dėl šio mechanizmo naudojimo.

Komisija taip pat teigia, kad atvykstančiųjų dar nėra labai daug. Tačiau turėtume būti
atsargūs. Visos Europos mastu šis skaičius gal nedidelis, bet vienai šaliai, kuri turės priimti
šiuos žmones ir pati jais pasirūpinti, jis gali būti labai didelis.

Todėl tiesiogiai kreipiuosi į Komisijos pirmininką J. M. Barroso prašydamas, kad būtų
pradėta naudoti šį solidarumo mechanizmą, o Tarybos pirmininko H. Van Rompuy prašau
paraginti Ministrų Tarybą parodyti solidarumą.

Tunne Kelam (PPE). -   Ponia pirmininke, Europos Vadovų Tarybos rezultatai politiniu
ir instituciniu požiūriais galėtų būti įvertinti kaip patenkinami, tačiau šiandieninės diskusijos
rodo, kad krizė dar neįveikta. Komisijos pirmininkas J. M. Barroso pasakė, kad ekonominė
padėtis tebėra sudėtinga ir neapibrėžta, G. Verhofstadt patvirtino, kad bandome užpildyti
spragas, bet krizės dar neįveikėme, Tarybos pirmininkas H. Van Rompuy pasakė, kad
problemos dar neišspręstos.

Tokią padėtį lėmė praeities klaidos ir tinkamų priemonių trūkumas. Turime išanalizuoti
praeities klaidas ir priežastis, dėl kurių atsirado stulbinamai didelė skolų našta ir deficitai,
ir padaryti išvadas. Kas buvo netinkamo valstybių narių ir ES institucijų įgyvendintoje
politikoje? Neatlikę šios išsamios analizės ir nepadarę išvadų, o tai turėtų padaryti visos
susijusios šalys, tas pačias klaidas neišvengiamai kartosime ir ateityje. Konkurencingumo
stiprinimas tebėra pagrindinis klausimas. Tikiuosi, kad Komisijos naujasis Bendrosios
rinkos aktas iš tikrųjų bus plataus užmojo. Džiugu, kad bent bendrosios skaitmeninės
rinkos klausimas pagaliau įtrauktas į ES prioritetų sąrašą.

Galiausiai, bet ne mažiau svarbu, kad šią savaitę bus patvirtinta naujoji Estijos vyriausybė.
Per pastaruosius rinkimus Estijos rinkėjai parodė antieuropines tendencijas ir, nepaisant
didelių biudžeto karpymų, dauguma jų panorėjo, kad į valdžią grįžtų dabartinė vyriausybė…

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Mairead McGuinness (PPE). -   Ponia pirmininke, yra daug dalykų, dėl kurių galima pagirti
Tarybos išvadas žvelgiant į ateitį, bet galbūt jų daug mažiau kalbant apie dabartį ir praeitį.

Mano dėmesį atkreipė praeitą savaitę Airijoje vyresniosios Komisijos pareigūnės Catherine
Day žodžiai, kad Airija liovėsi spindėjusi. Tikiuosi, jie netaikomi kiekvienam iš mūsų
asmeniškai, taip pat tikiuosi, atsižvelgdama į testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir
tvirtus veiksmus, kurių ėmėsi naujoji vyriausybė, kad Airija susigrąžins buvusį spindesį.
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Dar tikiuosi, kad jį susigrąžins ir mūsų žmonės, kurie jaučiasi labai prislėgti ir nusivylę dėl
to, kad jiems tenka nešti labai sunkią naštą už visus kitus Europos Sąjungoje.

Norėčiau paprašyti tų, kurie piktai grūmoja pirštu dėl netinkamo pavienių šalių ir piliečių
elgesio, prisiminti, kad toje grupėje buvo ir kitų – kalbu apie Europos bankus, kurie stengėsi
pasipelnyti iš ekonominio pakilimo, kuris buvo ne tik Airijoje, bet ir kitose šalyse.

Tačiau šį rytą Airijos žiniasklaidoje sužibo vilties spindulys. Matau, kad po testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis pasaulio finansų milžinai pradėjo remti mūsų ekonomiką,
ir tikiuosi, kad jie supranta, jog airiai už visus kitus Europos Sąjungoje išsprendė problemą,
ir, kalbant apie palūkanų normas, parodys solidarumą, kurio mums labai reikia.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, ponai J. M. Barroso, H. Van Rompuy,
norėčiau pateikti jums keletą klausimų. Gerai, kad pasiektas susitarimas. Gerai, kad Europos
ekonomika ir Europos valiuta dabar bus geriau apsaugotos. Bet ar vien apsaugos pakanka?
Ar nėra būtina eiti toliau? Ar nėra būtina skatinti augimą, kad galėtume išlaikyti tai, ką
saugome? Manau, kad to, kas daroma, nepakanka ir kad vadovaujamasi netinkama strategija.

Kodėl Europos Sąjunga investuoja į agurkų, bananų ir galvijų eksportą, o ne į universitetus,
mokymo įstaigas ir mokyklas? Turime tai apsvarstyti. Jeigu sakote, kad šioms investicijoms
neturime lėšų, galbūt reikia atlikti pertvarką. Turėtume apsvarstyti, ar mums reikia naujų
pajamų šaltinių, ir šiuo atveju nereikia toli žvalgytis, o nukreipti žvilgsnį į tuos, kurie visada
pelnosi iš šios baisios padėties.

Pone J. M. Barroso, kokia tikroji jūsų vadovaujamos Komisijos priešinimosi finansinių
sandorių mokesčiui priežastis? Prašau jūsų atsakyti man į šį klausimą. Turite kartą ir visiems
laikams apsispręsti, kieno pusėje esate – finansų pramonės ar mūsų piliečių.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, ponai H. Van Rompuy, J. M. Barroso,
norėčiau padėkoti frakcijų pirmininkams, kurie atidėjo Pirmininkų sueigos susitikimą, kad
per plenarinį posėdį pagal 15 straipsnį galėtų būti surengtos šios diskusijos.

Dėl stabilumo mechanizmo, tęsdamas tai, ką pasakė A. Lamassoure, norėčiau iškelti
klausimą dėl politinės kontrolės ir ypač dėl šio mechanizmo reguliavimo bei sužinoti, kas
tvirtins šiai finansinei priemonei skirto biudžeto įvykdymą.

Baigdamas savo kalbą noriu paklausti, ar neatėjo laikas Komisijai pateikti mums išsamios
ataskaitos dėl viešojo sektoriaus paramos kredito institucijoms ir pirmiausia dėl visų
finansinių srautų ir valstybės garantuotos skolos.

Galiausiai siūlau apsvarstyti galimybę įsteigti europinę viešą kredito reitingų agentūrą
siekiant išspręsti dideles problemas dėl privačių agentūrų, su kuriomis susiduriame, nes
šalies reitingas ir privačios įmonės reitingas yra du labai skirtingi dalykai.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, savo kalbos pradžioje
H. Van Rompuy pasakė, kad per 49 dienas įvyko trys Europos Vadovų Tarybos susitikimai,
kuriuose priimti svarbūs sprendimai, ir vienas aukščiausiojo lygio susitikimas. Kitaip sakant,
susitikimai, pirmiau rengti kartą per tris mėnesius ar kartą per pusmetį, dabar yra įprasta
Europos Sąjungos valdymo praktika, taikoma siekiant pateikti skubų atsaką į neatidėliotinus
iššūkius.

Tačiau, be šių neatidėliotinų iššūkių, dar yra Europos Sąjungos ateities horizontai, o jie
priklauso nuo mūsų gebėjimo konkuruoti. Kokių išteklių, reikalingų žinioms kurti, šiuo
metu turime? Turime mažai aukščiausio lygio universitetų, skiriame mažesnę procentinę
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pajamų dalį moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai nei besiformuojančios
ekonomikos ir besivystančios šalys ir mūsų įmonės atlieka labai nedidelį vaidmenį mokslinių
tyrimų srityje.

Šioje srityje mums reikia europinio matmens, apimančio Europos universitetų veiklos
koordinavimą, mokymo programas, kuriančias kompetenciją, ir bendradarbiavimą.

Graham Watson (ALDE). -   Ponia pirmininke, Tarybos pirmininkas ir Komisijos
pirmininkas kalbėjo apie paktą „Euro plius“ ir bendrąją rinką. Turiu klausimą ir dėl pakto,
ir dėl bendrosios rinkos.

Ar jie sutinka su Europos Centrinio Banko vadovu, kad bus reikalingas gerokai didesnis
Europos stabilumo mechanizmas? Jeigu jie nesutinka, gal tai tiesiog todėl, kad tikri
profesionalai retai viešai pasako teisybę, kurią žino?

Vienintelė bendrosios rinkos dalyvė, kuri laikosi taisyklių 100 proc., yra Norvegija. Kadangi
tikrasis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis esant šiai krizei bus ne kokio nors banko
ar branduolinio įrenginio, o Europos Sąjungos valstybių narių solidarumo, ar Komisijos
ir Tarybos pirmininkai mano, kad yra tikimybė išvysti didesnį nei praeityje solidarumą?

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Ponia pirmininke, vienas iš klausimų, dėl kurių derėtasi
Europos Vadovų Taryboje – naujo euro zonos krizės valdymo mechanizmo apibrėžtis.
Net jeigu vyriausybių vadovai ir pateiks pasiektą susitarimą dėl fiksuotos vertės Europos
obligacijos, jiems, regis, vis tiek reikės toliau tartis su savo šalių ekspertais dėl galutinio
susitarimo teksto. Grįžusi iš Briuselio Slovakijos ministrė pirmininkė I. Radičová suprato,
kad nacionaliniame parlamente ji neturi pakankamai paramos pozicijai, kurios laikėsi
Tarybos derybose.

Jeigu euro zonai skirtas nemokių šalių bankroto reguliavimo mechanizmas nebus tinkamai
ir tiksliai apibrėžtas, siūlomas nuolatinis mechanizmas tikrovėje taps nuolatine Europos
įsiskolinimo priemone. Todėl joks atsakingas nacionalinis parlamentas nepritars tokiu
pavidalu pateiktam mechanizmui. Todėl norėčiau paprašyti jūsų, pone Europos Sąjungos
Tarybos pirmininke, kad teikdamas politinius pasiūlymus labiau atsižvelgtumėte į
kompetentingų ekspertų nuomonę.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Ponia pirmininke, susitikime priimto dokumento
5 dalyje teigiama, kad bus pateiktos politikos priemonės, skirtos žalingam ir nuolatiniam
disbalansui ištaisyti ir konkurencingumui stiprinti, bet įžangoje kalbama apie prekybos su
trečiosiomis šalimis skatinimą.

Importas iš trečiųjų šalių, ypač iš vadinamųjų besiformuojančios ekonomikos šalių, yra
didžiausia pavienė prekybos disbalanso ir negebėjimo konkuruoti priežastis. Išsivysčiusioms
šalims būtų neįmanoma konkuruoti su importuojamais šių šalių gaminiais nesumažinus
darbo užmokesčio iki jų lygio.

Apie tai iš tikrųjų užsimenama 16 dalyje, kurioje kalbama apie konkurencingumo skatinimą.
Joje rašoma, kad „bus vertinami darbo užmokesčio ir darbo našumo pokyčiai ir koregavimo
konkurencingumo srityje poreikiai“. Ką gi tai galėtų reikšti?

Tai galėtų reikšti tik vieną dalyką: darbo užmokestis turi būti koreguojamas jį sumažinant,
kad mūsų gaminiai galėtų konkuruoti su gaminiais iš besiformuojančios ekonomikos šalių.
Principai, kaip antai laisvoji prekyba, yra šventi ir neliečiami, o ekonominiai Europos
darbuotojų interesai, regis, nėra svarbūs.
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Seán Kelly (PPE). -   Ponia pirmininke, man nepatinka būti kam nors skolingu ar
įsipareigojusiu, nepatinka tai ir Airijos žmonėms – nepriklausomai tautai. Todėl pastaroji
ES ir IMF sanacija labai įžeidė Airijos žmones. Tačiau nepritariu nuomonei, kad dėl to kalta
Europa. Dėl to daugiausia kalti Airijos akciniai bankai, reguliavimo tarnyba ir vyriausybė,
o ne Airijos žmonės, tačiau dabar jie priversti už tai mokėti ir ši našta per didelė.

Todėl norėčiau paprašyti dviejų dalykų. Pirma, kad palūkanų norma būtų sumažinta, ir
norėčiau padėkoti Komisijos nariui O. Rehnui ir Komisijos pirmininkui J. M. Barroso už
jų pastangas šiuo atžvilgiu. Antra, manau, kad obligacijų turėtojai turės sumokėti kainą –
jie nusipelno, kad jų gaunami priedai būtų „nukirpti“ ar bent „nuskusti“. Asmenys negauna
garantuoto neprocentinio finansavimo, neturėtų jo gauti ir obligacijų turėtojai. Jeigu šie
du dalykai būtų padaryti, mes galbūt galėtume padaryti pažangą.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, ponai H. Van Rompuy, J. M. Barroso,
ponios ir ponai, Tarybos išvadomis dėl ekonomikos politikos ir pakto „Euro plius“ atidaroma
tikra europinė Pandoros skrynia, iš kurios bus išleistos tik problemos ir dėl jų teks kentėti
Europos piliečiams. Abejonės dėl socialinės apsaugos ir darbo užmokesčio, našumo ir
darbo užmokesčio susiejimas, sumažėjusi perkamoji galia ir padidintas išėjimo į pensiją
amžius – tai tik keli pavyzdžiai to, kas mūsų laukia griežto taupymo krizės sąlygomis.
Jaučiuosi nemaloniai nustebęs matydamas, kad Taryba nė kiek nepasimokė iš krizės.

Žinoma, mums reikia biudžetine atsakomybe ir griežtomis taisyklėmis grindžiamos
politikos, dėl to niekas nesiginčija, bet neteisinga užkrauti visą šių pastangų naštą piliečiams,
kurie yra vienintelis mūsų išsigelbėjimas iš šios krizės. Pernelyg greitai pamiršote finansų
ir bankininkystės sektorių, kuris taip pat turėtų prisidėti prie šių būtinų pastangų ir
pirmiausia jis turėtų elgtis atsakingiau.

Kada pagaliau bus nustatytas finansinių sandorių mokestis? Tokiu metu, kai Europoje yra
16 mln. bedarbių, kai kainos sparčiai kyla, kai žemyną drebina spekuliaciniai smūgiai,
Taryba užkrauna naštą darbo jėgai, o ne kapitalui, ir tai nepriimtina.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Ponia pirmininke, vertindamas paktą „Euro plius“
Tarybos pirmininkas H. Van Rompuy pasakė, kad tai naujas būsimo ekonomikos
koordinavimo etapas. Jis iš tikrųjų reiškia visiškai naują etapą makroekonominio
koordinavimo srityje. Ministras pirmininkas Viktor Orbán, Europos Sąjungos Tarybos
pirmininko pavaduotojas, įvertino šį paktą panašiai pavadindamas jį būsimos Europos
ekonomikos sistemos ramsčiu. Tačiau tenka apgailestauti, kad tarp šalių, kurias išvardijo
Tarybos pirmininkas H. Van Rompuy, Vengrijos nėra, nes ji, deja, neprisijungė prie pakto
„Euro plius“. Labai daug Vengrijos piliečių ir ekonomistų taip pat nesupranta, kodėl
Vengrijos vyriausybė taip nusprendė, juk Vengrija yra nedidelė šalis ir jos ekonomika yra
atvira. Argumentas, kad tai pakenktų konkurencijai mokesčių srityje, nėra pagrįstas, nes
kalbama tik apie pelno mokesčio bazės suderinimą. Gaila, kad Vengrija praleido šią
galimybę.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, ES nuolat atsilieka. Dešimtmečiais
elgėmės su M. Gaddafi kaip su rimtu partneriu, dešimtmečiais nepaisėme branduolinės
energijos keliamo pavojaus, dabar taip pat leidžiame pinigus apsaugos priemonėms, kurios
akivaizdžiai neveikia. Kodėl nematome, kad šios apsaugos priemonės negali padėti mums
įveikti euro krizės? JAV kredito reitingų agentūros sumažino pirma Graikijos reitingą,
dabar Portugalijos, o dabartinis gelbėjimo priemonių rinkinys naudingas tik bankams ir
tiems, kurie spekuliuoja euro zonos valstybių narių bankrotu.
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Todėl tvirtinu, kad atėjo laikas atsisakyti šių apsaugos priemonių ir pamiršti planus dėl
Europos obligacijų. Jeigu bankrutavusios valstybės liks euro zonoje, tai bus euro pabaigos
pradžia. Todėl būtų geriau, jeigu patartumėte mums panaudoti gelbėjimo priemonėms
skirtus milijardus eurų tam, kad būtų sulaikytas pabėgėlių srautas iš Šiaurės Afrikos
įgyvendinant tvarius vietos projektus, ar tam, kad būtų užtikrinta tikra nepriklausomybė
nuo branduolinės energijos. Tai neabejotinai būtų geresnė investicija nei tiesiog pinigų
švaistymas finansuojant tarptautinių kredito reitingų agentūrų lošimo namus.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Ponia pirmininke, tie, kurie perša Portugalijai šią tariamą
paramą, iš tikrųjų nenori jai padėti, veikiau jie nori pasipelnyti skandindami mus ir
skandindami eurą. Taip yra todėl, kad šioje Europoje, kurioje solidarumas, sanglauda ir
Bendrijos metodas tapo tuščiais žodžiais, šia tariama parama siekiama tik naudos bankams,
kurie įstūmė mus į skolų verpetą, į kurį dabar esame įtraukti, ir visa tai bus daroma piliečių
sąskaita, pasitelkiant neoliberalias pakto „Euro plius“ priemones, visiškai neinvestuojant į
augimą ir užimtumą, be jokių Europos obligacijų, be jokio finansinių sandorių mokesčio
ir neįgyvendinant jokių priemonių, kurios padėtų spręsti eurą žlugdančio makroekonominio
disbalanso problemą.

Šioje Europoje, kurioje bankai yra pernelyg dideli, kad žlugtų, bet kurioje leidžiama žlugti
valstybėms ir žmonėms, tik aklumas arba asmeniniai interesai gali paaiškinti tai, kad
Komisija ir Taryba atsisakė imtis veiksmų, nukreiptų prieš mokesčių rojus. Ar bus įmanoma
sutvarkyti, reguliuoti ir prižiūrėti finansų sistemą, jeigu joje bus paliktos juodos skylės,
prisidedančios prie korupcijos, mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo, ir tie, kas
vykdo organizuotą nusikalstamą veiką, liks neliečiami?

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau atkreipti
dėmesį į netinkamą Tarybos susitikime patvirtintų išvadų temą, t. y. kad turime skatinti
ekonomikos augimą ir kartu taupyti. Beatodairiškas fiskalinis konsolidavimas krizės
sąlygomis gali turėti pražūtingų padarinių. Mūsų prioritetas neabejotinai turėtų būti
užimtumo ir tvaraus ekonomikos augimo skatinimas.

Ponios ir ponai, pagrindinė šios krizės našta tenka būtent piliečiams. Negana to, kad jie
praranda darbo vietas ir vyriausybės išlaidų taupymas jiems ypač skaudžiai smogė, dar yra
pavojus, kad Europos obligacija bus stiprinama tik jų mokamų mokesčių lėšomis. Finansų
sektoriaus veikėjai turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį stiprinant Europos obligaciją.

Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, tai, ko Europos Sąjungai dabar reikia – ekonomikos
ir socialinės politikos koordinavimas siekiant skatinti užimtumą ir įveikti krizę. Mums taip
pat reikia tvirto susitarimo dėl euro apsaugos, prie kurios taip pat turi prisidėti privatusis
finansų sektorius.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, pakeitus Sutartį patvirtintas ESM.
Dar kartą raginu visus laikytis tinkamų kriterijų. Galiausiai neatsakinga stumti kitą valstybę
narę ir jos piliečius prie ugnies linijos paplitusios ir tebesitęsiančios struktūrinės krizės
sąlygomis. ESM pasiteisins tik tuo atveju, jeigu visos valstybės laikysis savo biudžetinių
įsipareigojimų ir sutiks įgyvendinti išlaidų efektyvumo didinimo priemones.

Krizė Japonijoje parodė mums, kokia „saugi“ gali būti branduolinė energija. Gamtos jėga
yra per stipri, kad žmogus galėtų ją suvaldyti. Prisiminus Černobylio istoriją mums tenka
tik tikėtis, kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis bus atliekamas vadovaujantis
atsargesniu požiūriu ir taikant griežtesnes nei praeitą savaitę nustatytas ribas. Atėjo laikas
atsisakyti branduolinės energijos. Turime pagaliau sutelkti dėmesį į atsinaujinančiuosius
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energijos išteklius. Pvz., povandeninio kabelio „NorGer“ projektas galėtų pakeisti 60
branduolinių elektrinių.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Gerai, kad Europos Vadovų Taryboje pavyko susitari
dėl kai kurių Europai itin svarbių klausimų. Kaip vieną iš prioritetų norėčiau išskirti Europos
semestro klausimą ir jo svarbą. Manau, kad prioritetas turėtų būti teikiamas patikimų
valstybių narių biudžetų, socialinio teisingumo atkūrimui ir fiskaliniam tvarumui, o tai
sudarytų sąlygas greitesniam valstybių narių ekonomikos atsigavimui ir stabilumui. Labai
svarbu, kad konsolidavimo pastangos būtų papildomos struktūrinėmis reformomis, ypač
Europos Sąjungoje įgyvendinant strategijoje „Europa 2020“ numatytus prioritetus. Ypač
svarbus vaidmuo taip pat turėtų tekti Komisijai, kuri turėtų itin atsakingai prižiūrėti valstybių
narių veiksmus bei sekti konkrečių priemonių įgyvendinimą pagal nacionalines stabilumo
ir konvergencijos programas. Be to, didelis susirūpinimas ir toliau išlieka dėl Europos
Centrinio Banko, Tarybos ir Europos Komisijos požiūrio į komercinių bankų padėtį, taip
pat užsienio reitingų agentūrų veiksmų.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas. − (FR) Ponia pirmininke, dėl paskutinio
Europos Vadovų Tarybos susitikimo vertinimo, manau, analizė, kurią pateikiau, yra
pakankamai gerai suderinta ir pakankamai pagrįsta.

Manau, dera pripažinti, kad padarėme didelę pažangą struktūros klausimu. Jeigu
palyginsime, ką turime dabar ir ką turėjome pirmiau, tai neabejotinai svarbus žingsnis
pirmyn. Pvz., sukūrėme nuolatinį stabilumo mechanizmą, kuris net nebuvo numatytas
Sutartyje. Be to, šis Parlamentas didžiąja balsų dauguma parėmė nedidelį Sutarties pakeitimą,
kuris suteikė galimybę sukurti visiškai naują priemonę, kurios pirmiau neturėjome.

Tad būkime objektyvūs vertindami atliktą veiklą. Manau, padaryta didelė pažanga reagavimo
į krizę požiūriu, padarytos išvados dėl trūkumų, kurių būta praeityje, ar jie būtų susiję su
priemonėmis, ar su politika. Tačiau pasakiau – iš tikrųjų labai aiškiai – ir tai, kad to, kas
padaryta, galimas dalykas, nepakanka. Nepakanka turėti struktūrą, architektūrą, dar reikia
turėti politiką. Iš tikrųjų, tikrasis testavimas bus tas, kuriam pasibaigus galėsime pamatyti,
kokį turinį gali pateikti vyriausybės ir mūsų institucijos. Turinys svarbiau už priemones.

Taip pat jums pasakiau, manau, labai atvirai, kad, kalbant apie turinį, Komisija pageidautų,
kad kai kuriose srityse jis būtų platesnio užmojo. Pabrėžėme, pvz., kad norėtume lankstesnio
nuolatinio stabilumo mechanizmo. Deja, pasiekti susitarimą dėl platesnio užmojo nebuvo
įmanoma. Tačiau manau, kad būtų klaidinga atmesti tai, kas pasiekta.

Tęsdamas šią temą norėčiau pabrėžti šį svarbų aspektą, nes keletas kalbėtojų pasiūlė, kad
Komisija turėtų pateikti kitų pasiūlymų. Praktiškai viską, apie ką kalbėjote, Komisija jau
pasiūlė. 2010 m. gegužės 9 d. Komisija – aš ir Komisijos narys O. Rehn – pateikė pasiūlymą
dėl teisės akto, susijusį su visapusiškai Bendrijos metodu grindžiamu požiūriu į stabilumo
mechanizmą.

Pvz., pasiūlėme bendrą skolos valdymo sistemą, t. y. bendrąsias ir individualiąsias garantijas.
Šį pasiūlymą mūsų valstybės narės atmetė. Ne jūs jį atmetėte, bet valstybių narių pritarimas
būtinas, pone G. Verhofstadtai. Pateikėme šį pasiūlymą euro zonos šalių aukščiausiojo
lygio susitikime. Jį atmetė didžioji valstybių narių dauguma. Tokia yra tikrovė.

Dėl konkretaus klausimo, susijusio su bendro sprendimo ar daugumos taisyklės taikymu
nuolatiniam stabilumo mechanizmui, noriu pasakyti, kad aš asmeniškai tai pasiūliau.
Atkakliai reikalavau dalyvaujant Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir kai kuriems
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valstybių ar vyriausybių vadovams, kad būtų patvirtinta kvalifikuotosios daugumos taisyklė.
Tačiau ji buvo atmesta.

Taigi, reikalauti visada galima, bet reikalavimai turi būti aiškūs ir reikia žinoti, kam būtent
jie skirti. Komisija pateikė plataus užmojo pasiūlymų, pvz., dėl testavimo nepalankiausiomis
sąlygomis; būtent Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas pasiūlė patikimus ir
skaidrius bandymus, skirtus Europos bankams.

Dėl Europos obligacijų, manau, Komisija kalba apie Europos obligacijas bent 30 metų. Kai
kurios mūsų valstybės narės atmetė šį pasiūlymą. Aš pats šiuo atžvilgiu pasiūliau – ir galiu
pasakyti jums, kad tą patį pasiūlysiu perspektyvinio finansinio plano atžvilgiu, – kad dabar
galėtume turėti bent projektų obligacijas, skirtas Europos biudžeto projekte numatytoms
investicijoms finansuoti. Tuomet pamatysime, kas parems šį požiūrį ir pasisakys už Europos
investicijas. Ir galbūt tuomet kai kuriems iš jūsų galėtų pavykti įtikinti mus ir savo pačių
europines partijas paremti šį platesnio užmojo požiūrį į perspektyvinį finansinį planą. Tai
galės suteikti mums galimybę bendradarbiauti dar glaudžiau. Tai viskas, ką norėjau pasakyti
dėl platesnio užmojo veiklos Europos lygmeniu.

(Plojimai)

Net socialiniu klausimu, kuriuo dabar noriu pakalbėti, Komisija labai pasistengė užtikrinti,
kad strategijoje „Europa 2020“ būtų skirtas didesnis dėmesys socialiniams aspektams ir
švietimui. Tačiau tai pasiekti nebuvo lengva. Kai kurios vyriausybės tvirtino, kad pagal
subsidiarumo principą Europa ar Europos Sąjunga neturi įgaliojimų imtis tiesioginių
veiksmų socialinėje ir švietimo srityse.

Tad pasistenkime dabar įgyvendindami strategiją „Europa 2020“ – kurią rengiant vis dėlto
buvo įmanoma pasiekti susitarimą kai kuriais klausimais, pvz., dėl kovos su skurdu ir
socialine atskirtimi įtraukimo į ją – plėtoti šią politiką ir skatinti investicijas, ypač į švietimą
ir inovacijas.

Tačiau šiuo atžvilgiu leiskite pasakyti jums kai ką, ko galbūt nežinote. Prieš kažkiek laiko
– manau, prieš dvejus metus – Komisija pasiūlė, kad kai kuriems europiečiams, kuriems
stinga maisto, būtų suteikta skubi pagalba, nes jie dabar yra tokie pat europiečiai, kaip ir
kiti. Neseniai aš kartu su Josephu Dauliu, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcijos pirmininku, lankiausi čia, Žemutinio Reino departamente, esančiame maisto
banke. Europoje yra su skurdu susijusių problemų. Ar žinojote, kad dvi vyriausybės padavė
Komisiją į Europos Teisingumo Teismą, nes Komisija sukūrė skurdžiausiai gyvenantiems
europiečiams skirtą pagalbos mechanizmą? Štai tokia padėtis.

Turime išsiaiškinti. Komisija yra už Europą, kuri siekia platesnio užmojo tikslų valdysenos
srityje, ji yra už teisingą augimą ir už tai, kad Europos lygmeniu būtų daugiau socialinio
teisingumo. Tačiau mums reikia Parlamento ir valstybių narių paramos ir mums tenka dėl
jos kovoti. Todėl, mano nuomone, ne Komisiją iš tikrųjų reikėtų kritikuoti, nes ji pradėjo
kovą už didesnį socialinį teisingumą Europoje ir už gerokai patikimesnę valdyseną.

Tačiau turime išsiaiškinti ir dėl kito dalyko. Nemanau, kad Europai padedama teigiant, kad
dabartinė problema yra Europos problema, tarsi dėl jos nė kiek nebūtų kaltos kai kurios
vyriausybės, kurios leido savo valstybės skolai pasiekti nepriimtiną lygį ar kurių bankų
augimo tempas kelis kartus viršijo bendrojo vidaus produkto augimo tempą. Atsakomybė
iš dalies tenka ir vyriausybėms. Prisiimti šią atsakomybę būtina. Taigi dabar turime rasti
sprendimų, grindžiamų solidarumu, ir veikti atsakingai. Todėl, pvz., didžiuojuosi, kad
Komisija ir aš parėmėme pasiūlymus, kuriais siekiama sumažinti Graikijai taikomas
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palūkanų normas, ir dabar tą patį darome dėl Airijos. Manome, kad tai padaryti dera ne
tik siekiant apsaugoti mūsų piliečius iš Graikijos ir Airijos nuo pernelyg didelės naštos, bet
ir siekiant užtikrinti skolos tvarumą. Taigi tik vadovaudamiesi šiais solidarumo ir
atsakomybės principais galėsime rasti bendrų atsakymų, kurie, tikiuosi, taip pat padės
mums išvengti problemos, kurią kai kurie iš jūsų minėjo ir kuri man kelia rūpestį, būtent
problemos dėl tam tikro Europos pasidalijimo, ypač dėl pasidalijimo tarp šiaurės ir pietų,
tarp centro ir periferijos. Manau, kad Europa, kurią norime sukurti, yra solidarumo Europa,
ne pirmarūšė ir antrarūšė Europa, bet Europa, su kuria visi europiečiai gali save sieti.

Komisijos pirmininkas. − Dėl finansinių sandorių mokesčio tai jau parėmiau šį pasiūlymą
žodžiais ir darbais Europos Sąjungos vardu dalyvaudamas G20 procese, bet labai daug
mūsų partnerių šiame procese jį atmetė.

Dabar svarstome, ar Europos lygmeniu galime – arba turėtume – nustatyti finansinių
sandorių mokestį, ar ne. Šiuo atžvilgiu taip pat turime būti objektyvūs. Keletas valstybių
narių jam kategoriškai priešinasi. Jos nesutiks. Paskutiniame Europos Vadovų Tarybos
susitikime pasakiau, kad Komisija šiuo metu atlieka įvairių galimų sprendimų, skirtų finansų
sektoriui, poveikio vertinimą ir netrukus pateiksime pasiūlymų. Labai svarbu, kad Komisija
apie tai pranešė Europos Vadovų Tarybai, nes bent savo išvadose Europos Vadovų Taryba
įsipareigoja atsižvelgti į pasiūlymus dėl finansų sektoriaus apmokestinimo, kuriuos Komisija
ketina pateikti. Manau, teisingumo požiūriu svarbu, kad finansų sektorius, kuris bent tam
tikru savo elgesiu labai prisidėjo prie to, kad mus ištiko ši krizė, taip pat prisidėtų prie
atsako į ją. Manau, tai svarbiausias dalykas kalbant apie teisingumą. Tokia mano paties ir,
neabejoju, Komisijos pozicija. Šiuo klausimu pateiksiu pasiūlymų.

Tas pat pasakytina ir kalbant apie bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę (BKPMB). Kai
kurios valstybės narės Taryboje jai priešinasi, bet Komisija pateikė pasiūlymą ir dėl jo
kovosime, nes manome, kad siekiant užbaigti bendrosios rinkos kūrimą turėti BKPMB
svarbu. Būtent tokį požiūrį giname.

Diskutavome dėl proceso ir priemonių labai ilgai, dabar mums reikia turinio. Procesas ir
priemonės svarbūs, bet turinio negali pakeisti. Mūsų laukia iššūkis atnaujinti savo
ekonomiką. Tiesa ta, kad norėdami turėti galimybę investuoti, turime užtikrinti pasitikėjimą
mumis. Pasitikėjimas mumis priklauso nuo mūsų gebėjimo modernizuoti savo ekonomiką,
diegti inovacijas ir padaryti ją tvaresnę ir konkurencingesnę. Nepainiokime priežasties ir
pasekmės. Investicijas mums pavyks pritraukti tuo atveju, jeigu sparčiai ir ryžtingai
įgyvendinsime strategiją „Europa 2020“ ir jeigu sieksime savo tikslo sukurti Europą, kurios
ekonomika būtų tvari ir konkurencinga, vadovaudamiesi solidarumo ir visų valstybių
narių, įskaitant Portugaliją, vienybės principais.

, Komisijos pirmininkas. – (FR) Pone M. Schulzai, kaip Komisijos pirmininkas negaliu kištis
į Portugalijos vidaus politiką ir jūs puikiai tai žinote. Jeigu vieną dieną jau nebūsite Socialistų
ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininkas ir eisite kitas pareigas, esu tikras,
kad vykdysite tas naujas pareigas visiškai nepriklausomai ir nesikišite į savo frakcijos vidaus
reikalus.

Tačiau kartu turiu pasakyti jums, kad politinė krizė Portugalijoje tikrai nepalengvino reikalų,
nes Portugalijos padėtis ir taip jau buvo gana sudėtinga. Nepaisant to, mes, Europos
institucijos, taip pat turime gerbti nacionalinę demokratiją ir nacionalinių parlamentų
sprendimus. Dabar tikimės, kad Portugalija ras geriausią išeitį iš šios padėties.
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Bet kuriuo atveju Komisija padės Portugalijai rasti geriausią sprendimą, suderinamą, žinoma,
su Portugalijos prisiimtais įsipareigojimais ir tam tikromis pareigomis jos europinių
partnerių atžvilgiu. Manau, kad vadovaudamiesi būtent šiais aktyvaus solidarumo ir
atsakomybės principais galėsime įveikti krizę.

Taip, šiandien čia išreikšta gana pesimistinių nuomonių. Be to, kadangi esate europiečių
išrinkti atstovai, jūsų nuomonės atspindi Europoje vyraujančias nuotaikas. Visiškai
suprantama, kad nuogąstaujame, tačiau manau, kad mums reikėtų turėti politinės drąsos
ir nuovokos parodyti pasitikėjimą mūsų europiniu projektu, nes nemanau, kad mums
pavyks atkurti pasitikėjimą Europa, jeigu būsime nusiteikę pesimistiškai. Komisija
pasiruošusi ir toliau energingai dirbti kartu su jumis, su Europos Vadovų Taryba, su Taryba,
su visomis institucijomis kuriant stipresnę, tvaresnę, teisingesnę ir konkurencingesnę
Europą.

(Plojimai)

Herman Van Rompuy,    Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. – (FR) Ponia pirmininke,
gerbiamieji EP nariai, man malonu, kad šiandien turiu galimybę kalbėti šiame Parlamente
tokiai didelei auditorijai, didžiausiai nuo tada, kai tapau Tarybos pirmininku,

(Plojimai)

bet man susidaro įspūdis, kad atvykote čia ne tik išklausyti mano kalbos.

Pirmiausia norėčiau visiems padėkoti už pastabas, ir teigiamas, ir neigiamas. Buvau ypač
nustebęs, nes Europos Vadovų Taryboje sprendimai turi būti priimami vienbalsiai ir
stengiamės pasiekti vieningą jūsų kolegų iš visų partijų, ministrų pirmininkų ir valstybių
vadovų sutarimą. Taryboje yra socialistų, krikščionių demokratų, konservatorių, liberalų,
visi jie priklauso jūsų frakcijoms, ir kiekvieną kartą stengiamės užtikrinti jų sutarimą.

Kažkas pirmiau pasakė, kad turiu čia atstovauti idealams, būti svajonių kūrėju. Nemanau,
kad tai mano vaidmuo, bet stengiuosi, bent kai tai įmanoma – ir Komisijos pirmininkas
gali tai patvirtinti – veikti taip, kad daugeliu atvejų galiausiai pavyktų sujungti Komisijos
pasiūlymus ir Europos Vadovų Tarybos rezultatus. Norėčiau pateikti pavyzdį dėl darbo
grupės ekonomikos valdysenos klausimu, kurios darbo užduotis parengta remiantis
Komisijos pasiūlymais ir kurios pateiktas rezultatas labai artimas tam, ką pasiūlė Komisija.
Ir aš stengsiuosi, mes stengsimės kartu su Parlamentu dar patobulinti šiuos pasiūlymus.
Taigi mano vaidmuo – siekti sutarimo, bet tokio, kuris taip pat būtų kuo labiau paremtas
Bendrija, ir manau, kad kai kuriose labai svarbiose srityse man tai pavyko pasiekti.

Dabar dėl pakto „Euro plius“ – žinote, kad pradžioje tai buvo trumpas raštas, kurio
svarstymu pradėtos mūsų diskusijos, o dabar turime galutinį pakto „Euro plius“ dokumentą
– daugelis jūsų, net tie, kurie priklausote skeptiškai nusiteikusioms frakcijoms, sakėte, kad
jūsų atitinkamos šalys turėtų prisijungti prie pakto „Euro plius“. Galbūt taip yra dėl to, kad
šis paktas pagaliau nėra toks netinkamas. Mums pavyko pasiekti kompromisą dėl plataus
užmojo tikslų, kurių turime siekti, kad išlaikytume mūsų šalių ekonomikos
konkurencingumą ir valstybės finansų tvarumą, ir jų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu,
nes daugeliu atvejų sprendimai, kuriuos privalome priimti, yra nacionaliniai.

Antrasis klausimas, dėl kurio, jums leidus, norėčiau pateikti savo pastabų, susijęs su
metodologija. Daugelis kritinių pastabų dėl Europos iš esmės yra pagrįstos, bet jose
neatsižvelgiama į Sutartį. Pvz., visa branduolinės energetikos politika ir klausimas dėl
energijos rūšių derinio priklauso valstybių narių kompetencijai ir aš nieko čia negaliu
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pakeisti. Valstybių narių kompetencijai priklauso net dauguma klausimų branduolinių
įrenginių saugos ir apsaugos srityje. Yra sričių, priklausančių Bendrijos, Europos
kompetencijai, ir Europos Vadovų Tarybos išvadose pasistengėme jas kuo labiau paremti.
Nemanau, kad Komisija kada nors praeityje atliko tokį svarbų vaidmenį branduolinės
saugos srityje, koks jai suteiktas prieš keletą dienų įvykusiame Europos Vadovų Tarybos
susitikime. Tačiau turėsime ir toliau dirbti remdamiesi Sutartimi.

Kalbėjote apie minimalų darbo užmokestį kai kuriose šalyse, bet šis klausimas priklauso
valstybių narių kompetencijai. Kalbėjote apie nelygybę, darbo vietas be garantijų,
neteisingumą, bet daugeliu atvejų tai yra priemonės, kurios sudaro nacionalinės sistemos
dalį. Tačiau norėčiau pridurti, kad daug priemonių, kurių turi būti imtasi konkurencingumo
ir valstybės finansų srityse, yra priemonės, kurių valstybių narių vyriausybės, tiesą sakant,
jau turėjo imtis net Europai nereikalaujant. Europa dabar to griežčiau reikalauja, nes turime
Bendrijos valiutą, naudojamą bent 17 šalių, kuri turi būti apsaugota. Tačiau daugelyje šalių
reikalaujamų priemonių turi būti imtasi pačių šalių ir jų piliečių labui, kad jos galėtų
užtikrinti savo ateitį. Ir Europa dabar daro didesnį spaudimą.

Tad nekaltinkime Europos Sąjungos be pagrindo. Ar mūsų valdysenos priemonės per
silpnos? Taryba bendradarbiaus su Europos Parlamentu siekdama patobulinti ekonomikos
valdyseną ir esu tikras, kad, kaip ir kitais atvejais, kompromisiniai sprendimai bus rasti.
Gali būti, kad daug kritinių pastabų dėl ekonomikos valdysenos turi vienos iš 17 euro
zonos šalių centrinio banko valdytojas, bet galiu pasakyti, kad Nyderlandų kaimyninių
šalių bankų valdytojai ar vadovai yra visiškai kitokios nuomonės. Jeigu būtina, galiu nurodyti
jų vardus ir pateikti citatų – taip dirbti lengviausia.

Kalbant apie dabartinę krizę, gerbiamieji EP nariai, yra ateitis ir yra priemonių, dėl kurių
priimti sprendimai, bet, žinoma, yra ir praeitis. Kaip sakiau, turime susitvarkyti su praeitimi.
Net ir turėdami geriausias priemones, kokias galime priimti – fondą, stabilumo mechanizmą,
Sutarties pakeitimą, ekonomikos valdysenos sistemą, paktą, – neišspręsime sunkumų
turinčių šalių ir vis dar spaudimą patiriančių bankų problemų. Taigi yra ateitis ir praeitis.

Dėl praeities tai kai kuriose valstybėse ir Europos lygmeniu stigo politikos. Šiuo atžvilgiu
turime būti savikritiški. Tačiau tai, ką turime užtikrinti ir užtikrinsime, ir mes jau ėmėmės
būtinų priemonių – kad tokia krizė ateityje nepasikartotų. Dabar, kaip sakiau, turime
susitvarkyti su praeities palikimu, susijusiu ir su kai kuriomis šalimis, apie kurias jums
žinoma ir kurios yra įtrauktos į programą, pvz., Graikija ir Airija, ir su kitomis šalimis,
kuriose imamės prevencijos priemonių siekdami užkirsti kelią galimybei šioms šalims tapti
šios programos dalyvėmis. Ar galėjome priimti šias priemones prieš metus? Ne! Ar praeityje
padaryta didelių klaidų? Prieš septynerius ar aštuonerius metus susilpninome Stabilumo
ir augimo paktą. Jeigu nebūtume to padarę, turėtume daug veiksmingesnes priemones ir
būtume galėję užkirsti kelią daugeliui krizių.

Kalbant apie ekonomikos augimą, gerbiamieji EP nariai, nuo 2010 m. jo vidurkis sudarė
2 proc., o tai yra 1999–2008 m. dešimtmečio augimo vidurkis. Turėjome ekonomikos
augimą 2010 m. ir turime vidutiniškai 2 proc. augimą 2011 m. Ar turėtume padaryti
daugiau? Žinoma. Ar viešosios investicijos yra vienintelė priemonė? Anaiptol! Labai svarbi
priemonė yra vidaus rinka, bendroji rinka. Ji turi būti toliau plėtojama. Komisija pateikė
pasiūlymų ir po keleto savaičių juos dar kartą aptarsime birželio mėn. Europos Vadovų
Tarybos susitikime ir prie šio klausimo dar kartą grįšime rudenį.

Galiausiai dėl Libijos, yra daug dalykų, dėl kurių mus galima kritikuoti, bet be Europos, be
europinės lyderystės Libijoje nebūtų išvengta skerdynių. Be Europos ten vyktų žudynės.
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Kai kas iš jūsų aštriai kritikavo Europos Sąjungą. Tačiau mes ėmėmės veiksmų laiku! Ir be
Europos nieko nebūtų padaryta pasauliniu, Jungtinių Tautų lygmeniu. Išklausę visą išsakytą
kritiką, manau, taip pat turime teisę išgirsti tokią teisybę. Ar padarėme klaidų praeityje?
Ar pasirinkome tinkamą politiką? Ne! Ar ištaisėme savo klaidas? Taip! Ir Europos Sąjunga
nusipelno pagarbos už tai, kad jas ištaisė.

(Plojimai)

Baigdamas norėčiau pasakyti vieną dalyką savo gimtąja kalba.

(NL) – Išklausiau D. J. Eppinko, kuris pareiškė jautęsis apviltas. Aš taip pat jaučiausi labai
nusivylęs dėl tokio neobjektyvumo. Šiuo klausimu nekalbėsiu plačiau, bet D. J. Eppinkui
stovėti čia ir mosuoti nuotrauka puikiai žinant, kad buvau ten kaip oficialus asmuo, o ne
dėl asmeninių įsitikinimų, na, turiu pasakyti, kad jis labai mane nuvylė.

PIRMININKAVO: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, baigiantis šiai diskusijai norėčiau pateikti
asmeninę pastabą. Kalbu ne tik savo, bet ir savo kolegų, kurie buvo čia visą tą laiką ir klausėsi
šios diskusijos, vardu. Per visą buvimo Europos Parlamento nariu laiką retai teko jausti
tokią nepagarbą, kokią jaučiau šiandien klausydamasis jūsų ir J. M. Barroso tarpusavio
dialogo. Tai noriu pasakyti jums labai aiškiai. Pone J. M. Barroso, pasakėte, kad jūsų
iniciatyvos, kurias remia didžioji šio Parlamento narių dauguma, žlunga, nes valstybės
narės jas atmeta. Leiskite duoti jums patarimą: teikite savo iniciatyvas teisės aktų projektų
pavidalu. Taip dauguma šio Parlamento narių jas parems ir Taryba nebeturės kur pasislėpti.

(Plojimai)

Norėčiau paprašyti jūsų nebesislėpti už Tarybos.

Jums, pone H. Van Rompuy, norėčiau pasakyti štai ką: sakote mums, kad jums pavyko
pasiekti kompromisų tarp socialistų, liberalų, konservatorių ir krikščionių demokratų
Tarybos lygmeniu. Tarybą sudaro suverenių šalių valstybių ir vyriausybių vadovai. Čia
matome Tarybos pirmininką bandant apsukti Lisabonos sutartį priešinga kryptimi.
Lisabonos sutarties rezultatas yra tas, kad pati Taryba įgyja vis daugiau galios, nors kartu
sako, kad jos sprendimai priimami vienbalsiai. Ne to siekiama Lisabonos sutartimi.
Lisabonos sutartimi siekiama, kad taikyti daugumos taisyklę priimant sprendimus ES taptų
norma. Jūs neteisingai aiškinate Lisabonos sutartį.

(Plojimai)

Todėl atėjo laikas Europos Parlamentui pačiam šio reikalo imtis ir apginti Bendrijos metodą.

(Plojimai)

Pirmininkas. −   Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Ivo Belet (PPE),    raštu. – (NL) Per pastarąsias savaites ekonominės integracijos srityje ES
padarė didžiulį šuolį pirmyn. Paktu „Euro plius“ esame nukreipiami į kelią, kuriuo eidami
bendradarbiausime daugiau, bet išlaikydami pagarbą valstybėse narėse gyvuojančioms
konsultavimosi su visuomene tradicijoms. Žinoma, darbas šiuo atžvilgiu neturi būti
nutrauktas. Dabar turime pereiti prie 2 etapo ir paruošti dirvą europiniams investiciniams
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projektams, kurie taip pat suteiks mums galimybę įgyvendinti mūsų strategijos „Europa
2020“ darbotvarkę.

Komisijos pirmininkas J. M. Barroso pažadėjo pateikti pasiūlymą dėl finansinių sandorių
mokesčio nustatymo. Turime nustatyti šį mokestį, kad galėtume investuoti į gyvybiškai
svarbius tarpvalstybinius projektus, ypač į energetikos infrastruktūros projektus, remiamus
Europos projektų obligacijomis ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei skirtomis
lėšomis. Tik taip galėsime įtikinti Europos piliečius, kad Europa dabar labiau nei bet kada
anksčiau pajėgi užtikrinti jų klestinčią ateitį.

Carlos Coelho (PPE),    raštu. – (PT) Paskutiniame Vadovų Tarybos susitikime, kuris įvyko
kovo 24–25 d., dėmesys buvo sutelktas į didžiausius iššūkius ekonomikos ir diplomatijos
srityse, su kuriais Europos Sąjunga dabar susiduria, t. y. į klausimus dėl Libijos ir Japonijos.
Nepaisant ekonomikos atsigavimo požymių, padėtis tebėra sudėtinga ir ekonomikos krizė
dar anaiptol nėra įveikta. Tai rodo padėtis Portugalijoje, kuriai galiausiai teko prisijungti
prie Airijos ir Portugalijos ir paprašyti ekonominės ir finansinės pagalbos. Todėl būtina
priimti būtinas ekonomines ir finansines priemones, kurios padėtų kovoti su krize ir
išvengti tokių įsiskolinimo atvejų, kaip Graikijos, Airijos ir Portugalijos, taip pat sustiprinti
ES ekonomikos valdyseną ir užtikrinti darbo vietų kūrimąsi. Patvirtintas šešių priemonių
rinkinys, kurį vertinu teigiamai ir kuriuo, regis, siekiama plataus užmojo tikslų, pvz., sukurti
Europos stabilumo mechanizmą, įgyvendinti paktą „Euro plius“ ir t. t. Tikiuosi, kad bus
galima įgyvendinti šias priemones kuo skubiau, kad jos pradėtų duoti rezultatų, kurių
tikimės ir kurie yra taip būtini.

George Sabin Cutaş (S&D),    raštu. – (RO) Paktu „Euro plius“ ir Europos stabilumo
mechanizmu valstybėms narėms bus suteikta joms reikalinga finansinė parama mainais
už didesnį jų ekonomikos politikos koordinavimą. Taigi abiem pasiūlymais pateikiamos
dvi konstruktyvios priemonės, ypač atsižvelgiant į pasiūlymą dėl mokesčių politikos
koordinavimo, o tai yra esminė reforma bendra valiuta dalytis siekiančių valstybių sąjungoje.
Be to, Europos stabilumo mechanizmas dėl savo 500 mlrd. EUR intervencijos fondo veiks
kaip Europos valiutos fondas, įgaliotas skolinti pinigus ir pirkti obligacijas tiesiogiai iš
valstybių narių ir kartu kovoti su finansine spekuliacija.

Tačiau kai kurie pakte pateikti pasiūlymai nepasiteisins. Dėl fiskalinių ribojamųjų priemonių
ir labai lanksčios darbo rinkos ekonomikos augimas bus uždelstas, nedarbo lygis liks
aukštas ir darbo jėga bus nestabili. Manau, reikalinga laipsniškai vykdyti fiskalinį
konsolidavimą ir apsaugoti Europos socialinį modelį siekiant pakloti pamatą tvirtam
ekonomikos augimui.

Diane Dodds (NI),    raštu.  – Per šį plenarinį posėdį daug kalbėta apie finansinės paramos
paketo poveikį Airijos Respublikai. Tačiau turiu pripažinti, kad ši krizė turi tokį patį didžiulį
poveikį ir Šiaurės Airijoje esančiai mano rinkimų apygardai, kuri dalijasi sausumos siena
su Airijos Respublika. Čia vyksta labai didelis finansų, paslaugų ir darbo tikslais keliaujančių
žmonių judėjimas. Airijos Respublikos bankai taip pat turi didelę dalį Šiaurės Airijoje. Taigi
likvidumo problema, su kuria šie bankai dabar susiduria, daro tiesioginį poveikį Šiaurės
Airijos įmonėms, ypač MVĮ, galimybės gauti finansavimą požiūriu. Tokiu metu, kai MVĮ
tenka labai stengtis siekiant išsilaikyti jau dabar labai prastomis ekonomikos sąlygomis,
dėl šios problemos ir taip sudėtinga padėtis tik blogėja. Šiuo metu 30 proc. visos Šiaurės
Airijoje pagaminamos produkcijos tiesiogiai patenka į Airijos Respublikos rinką. Todėl
dėl silpnos Airijos Respublikos rinkos verslo ir užimtumo sektoriai mano rinkimų
apygardoje patiria rimtų tiesioginių padarinių. Atsižvelgdama į šią sudėtingą padėtį, raginu
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Komisijos pirmininką J. M. Barroso pripažinti tai ir pasitelkus darbo grupę ištirti galimybes
pagerinti padėtį, kurioje dabar atsidūrėme.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Paskutiniame susitikime Europos Vadovų Taryba
priėmė sprendimus, kurie, jeigu jie bus įgyvendinti, reikš reto stiprumo ir pavojingumo
išpuolį prieš Europos darbuotojus ir piliečius atsižvelgiant į pakto, pervadinto paktu „Euro
plius“, turinį. Jis neabejotinai pervadintas siekiant nuslėpti jo tikruosius autorius, o tai yra
Vokietija ir Prancūzija, nes pirmesnis pavadinimas „konkurencingumo paktas“ iš karto
būtų jas išdavęs. Tai kartu su vadinamąja „ekonomikos valdysena“ yra išpuolis prieš valstybes
nares, kurių ekonominė ir socialinė padėtis pažeidžiamesnė, reiškiantis tikrą jų ekonominės
priklausomybės ir ekonominio atsilikimo nuosprendį.

Abi priemonės susijusios su paskelbtu Lisabonos sutarties pakeitimu, patvirtintu pagal
supaprastintą procedūrą ir nesurengus jokių referendumų, kuriuo siekta nustatyti
vadinamąsias „sąlygas“, susijusias su Europos stabilumo mechanizmu. Pagal Tarybos išvadas
tai yra „griežtos politikos sąlygos pagal makroekonominio suderinimo programą“, procesas,
kurį kartu plėtos ir įgyvendins Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas ir Tarptautinis
valiutos fondas.

Iš tikrųjų dabar vyksta politinės ir ekonominės galios koncentravimo procesas ir dabar ši
galia yra ne tik stambaus verslo ir finansų sektoriaus interesus ginančio direktorato, bet ir
pačių tarptautinio kapitalo konstitucijų rankose.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    raštu. – (HU) Svarbu, kad visai Europai sudėtingu ir lemiamu
laikotarpiu vertiname tikslus, kurių siekiame, ir teigiamus pokyčius, kuriuos kartu
įgyvendinome siekdami šių tikslų. Šiuo metu pirmininkaujančiai Vengrijai antrą kartą
pavyko pasiekti stulbinamai sėkmingą rezultatą ekonomikos valdysenos, stabilumo
mechanizmo ir Europos semestro srityse. Derybose, kurios vyko per paskutinį susitikimą
kovo mėn. pabaigoje, Europos Vadovų Tarybai taip pat pavyko susitarti dėl nedidelio
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pakeitimo siekiant užtikrinti didesnį euro zonos
ir euro stabilumą. Tarybos susitikime Vengrija balsavo už racionalią, atsakingą politiką,
kurios galima tvirtai laikytis, oficialiai patvirtino Europos semestrą ir sustiprino stabilumo
mechanizmą. Tačiau turime atkreipti dėmesį į tai, kad ekonomikos valdysenos elementai
jokiu būdu neturi būti painiojami su paktu „Euro plius“, kuris dabartiniu pavidalu yra
tarpvyriausybinis susitarimas. Paktas, galimas dalykas, yra tinkamas, tačiau bendroji vidaus
rinka negali būti reguliuojama nesutartiniais tarpvyriausybiniais susitarimais. Dėl pakte
neišaiškinto klausimo, susijusio su mokesčių suderinimu, Vengrija viso susitarimo kol kas
nenori taikyti, nes esame suinteresuoti sustiprinti savo konkurencinį pranašumą ir taip
ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti, kad Vengrijoje tikrai būtų kuriamos darbo vietos ir jos
ekonomika augtų.

Sandra Kalniete (PPE)  , raštu. – (LV) Labai džiaugiuosi, kad 23 ES valstybės narės sugebėjo
susitarti dėl priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti finansinį stabilumą ir skatinti augimą,
rinkinio – pakto „Euro plius“. Svarbūs yra ir pasiektas susitarimas dėl struktūrinės reformos
bei fiskalinio konsolidavimo ir galutinis sprendimas dėl Lisabonos sutarties pakeitimų,
reikalingų tam, kad galėtų būti sukurtas Europos stabilumo mechanizmas. Visos šalys
privalo įgyvendinti fiskalinio konsolidavimo priemones ir priemones, kuriomis siekiama
užkirsti kelią makroekonominiam nestabilumui. Skatinant užimtumą ir socialinę įtrauktį
taip pat turi būti įgyvendintos struktūrinės reformos. Jos turi būti apibrėžtos atsižvelgiant
į konkrečią kiekvienos šalies padėtį. 23 Europos šalių dalyvavimas šiame pakte teikia vilties,
kad šiomis priemonėmis bus paskatintas ekonomikos augimas. Tai žingsnis tinkama
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kryptimi ir protingas atsakas į ekonominius iššūkius. Šis paktas puikiai suderinamas su
Parlamento ir Komisijos pastangomis patobulinti bendrąją rinką ir su trimis pranešimais,
kuriuos šią savaitę Parlamente ketiname patvirtinti. Privalome priimti net drąsesnių
sprendimų. Valstybės narės neturi atidėlioti svarbių, bet nepopuliarių sprendimų
dangstydamosi rinkimų ciklo pretekstu.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    raštu. – (ET) Europos Vadovų Taryba savo susitikime,
įvykusiame kovo 24–25 d., priėmė daug sprendimų, kurie, manau, yra svarbūs ir kurių
nebuvo galima dar ilgiau atidėlioti. Manau, kad svarbiausias sprendimas, susijęs su Europos
ekonomikos politika, yra sprendimas dėl pakto „Euro plius“, kuriuo pateikiama bendra
darbotvarkė ir bendri tikslai. Paktu siekiama šių keturių pagrindinių tikslų: skatinti
konkurencingumą, skatinti užimtumą, užtikrinti didesnį viešojo sektoriaus finansavimo
tvarumą ir atkurti finansinį stabilumą. Šis paktas lėmė tai, kad prie euro zonos prisijungė
keletas kitų valstybių narių, pvz., Latvija, Lietuva, Lenkija, Danija, Rumunija ir Bulgarija.
Manau, šiuo metu labai svarbu pasiekti bendrus susitarimus, susijusius su vienodų taisyklių
taikymu ir bendrais mechanizmais, kurie padėtų pasiekti norimus tikslus. Ypač noriu
pripažinti tas valstybes nares, kurios nėra euro zonos narės, bet vis dėlto prisijungė prie
pakto. Reikia tikėtis, kad taikant bendras taisykles taip pat bus suderintos nacionalinės
nuostatos, ir tai pirmiausia susiję su viešojo sektoriaus finansavimo tvarumu, kurį būtina
užtikrinti siekiant išvengti ateityje tokios padėties, kokioje dabar atsidūrė Graikija ir Airija.
Tačiau neturime apsiriboti tik šiais sprendimais, nes jie duos tik trumpalaikių rezultatų.
Būtina išplėtoti sprendimus, kurie suteiktų mums galimybę ateityje investuoti, ar tai būtų
sprendimas dėl Europos obligacijų, ar koks nors kitas sprendimas. Ačiū.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    raštu. – (PL) Pastarasis Europos Vadovų Tarybos
aukščiausiojo lygio susitikimas reiškia naujo etapo – didesnio ekonomikos koordinavimo
ir didesnės konvergencijos ES ir euro zonoje etapo – pradžią. Valstybių ar vyriausybių
vadovų patvirtintas paktas „Euro plius“, kurį sudarė euro zonos šalys ir Bulgarija, Danija,
Lietuva, Latvija, Lenkija ir Rumunija, suteikia mums tikrą galimybę pasiekti jame nustatytus
tikslus arba, kitais žodžiais tariant, paremti užimtumą, konkurencingumą, valstybės finansų
stabilumą ir finansinį stabilumą apskritai. Verta pabrėžti, kad pakte nenurodoma, kokiomis
konkrečiomis politinėmis ar ekonominėmis priemonėmis turi būti siekiama šių tikslų, o
tai reiškia, kad pačios valstybės narės turės pasirinkti šiam tikslui siekti tinkamas priemones.
Nėra abejonės, kad pakto sėkmę ar nesėkmę lems tai, ar valstybės narės tikrai įsitrauks į
veiklą įgyvendinant jį ir ar bus vykdoma veiksminga jų pažangos stebėsena. Kalbant apie
ekonomikos koordinavimą, ES nebegali leisti sau nesėkmės, kokią patyrėme dėl Stabilumo
ir augimo pakto. Aukščiausiojo lygio sustikime taip pat pritarta tam, kad į Sutartį būtų
įtraukta nuostata, kuria sukuriamas nuolatinis Europos stabilumo mechanizmas,
mobilizuojamas bendru valstybių narių susitarimu kilus būtinybei užtikrinti visos euro
zonos stabilumą. Tai labai svarbus sprendimas, ypač atsižvelgiant į šiuo metu euro zonos
šalių patiriamas problemas. Sutartyje įtvirtintas nuolatinis mechanizmas veiks kaip tvirta
garantija tuo atveju, jeigu panašių problemų kils ir ateityje, taigi jis taip pat padės sumažinti
spekuliacinių išpuolių prieš Europos valiutą pavojų. Taip pat palankiai vertinu tai, kad šis
mechanizmas yra atviras euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms.

Rafał Trzaskowski (PPE),    raštu. – (PL) Galėsime veiksmingai kovoti su krize tik tuo
atveju, jeigu dirbsime išvien vengdami bet kokio pasidalijimo į euro zonai priklausančias
ir jai nepriklausančias šalis. Sunku įsivaizduoti, kad galima sukurti konkurencingesnę ES
nedalyvaujant tokioms šalims, kaip Jungtinė Karalystė, Švedija ar Lenkija, taigi džiaugiausi
išgirdęs žinią, kad paktas „Euro plius“ patvirtintas. Pirma mums susidarė įspūdis, kad
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planuojama reformuoti ne tik euro zoną, bet ir padaryti dar daugiau – pradėti reformas ne
ES, o tai kai kuriems EP nariams sukėlė rūpestį. Tačiau šie nuogąstavimai dabar sėkmingai
išsklaidyti ir Parlamento vardu priimta tvirta pozicija. Vienintelis dalykas, dėl kurio tenka
apgailestauti – kad valstybės narės nepatvirtino visko, ką siūlė Parlamentas, ypač dėl Europos
stabilumo mechanizmo, kuris, mūsų nuomone, nuo pat pradžių turėtų būti atviras euro
zonai nepriklausančioms šalims.

4. Balsuoti skirtas laikas

Pirmininkas. −   Kitas klausimas – balsavimas.

(Balsavimo rezultatai ir kita informacija pateikta protokole.)

4.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. Lenkija.
Pakarpatė (mašinų gamyba) (A7-0059/2011, Barbara Matera) (balsavimas)

4.2. Migracijos srautai, kuriuos lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos
aprėptis ir vaidmuo (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (balsavimas)

4.3. Moterų vaidmuo žemės ūkyje ir kaimo vietovėse (A7-0016/2011, Elisabeth
Jeggle) (balsavimas)

4.4. ES lėšų panaudojimas branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose
valstybėse narėse (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (balsavimas)

4.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas. Čekijos
Respublika (UNILEVER) (A7-0060/2011, Barbara Matera) (balsavimas)

4.6. Dvejopo naudojimo objektai ir technologijos (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried)
(balsavimas)

– Prieš galutinį balsavimą:

Jörg Leichtfried,    pranešėjas. – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, dėl balsavimo
rezultatų galima diskutuoti, tačiau dabar mes labai priartėjome prie Tarybos pozicijos ir,
jei šešėliniai pranešėjai neprieštaraus, norėčiau paprašyti atidėti galutinį balsavimą, nes
tikriausiai pavyktų visiškai susitarti su Taryba.

(Galutinis balsavimas atidėtas)

4.7. Oficialiai remiami eksporto kreditai (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (balsavimas)

– Prieš balsavimą dėl 10 pakeitimo:

Helmut Scholz,    GUE/NGL frakcijos vardu. – Pone pirmininke, norėčiau pranešti, kad
GUE/NGL frakcija pageidauja atsiimti savo balsus, paduotus per vardinį balsavimą dėl
abiejų 10 pakeitimo dalių.

– Prieš galutinį balsavimą:

Yannick Jadot,    pranešėjas. – (FR) Pone pirmininke, kaip ir per ankstesnį balsavimą,
šešėliniai pranešėjai ir aš nusprendėme nepateikti teisėkūros rezoliucijos Parlamentui
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balsuoti, norėdami pratęsti derybas su Taryba, tikėdamiesi, kad ji atkreips dėmesį į
Parlamento balsavimą šiandien.

(Galutinis balsavimas atidėtas)

4.8. Nauja ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programa (A7-0065/2011,
Eva-Britt Svensson) (balsavimas)

Pirmininkas. −   Balsavimas baigtas.

5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Fiorello Proveros pranešimas (A7-0075/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pone pirmininke, pastarojo laikotarpio įtampa ir neramumai
Tunise, Egipte, Libijoje ir kitose arabų valstybėse lėmė didžiulius migrantų srautus ir
atitinkamas problemas Europai. Žinoma, privalome būti pasirengę tvarkytis su šiomis
problemoms ir žmonių srautais. Turime sugalvoti, kaip tai daryti kartu, solidariai
užtikrinant, kad problemos, kurių kyla dėl mūsų bendros sistemos patiriamo spaudimo iš
išorinio pasaulio, būtų išspręstos.

Todėl džiaugiuosi, kad Parlamentas šiandien patvirtino nestabilumo sukeltų migracijos
srautų problemos sprendimo politiką. Ypač džiugu, kad Parlamento rezoliucijoje daug
dėmesio skiriama sienų valdymo agentūros FRONTEX vaidmens stiprinimui. Mes, Danijos
liberalų partijos nariai, už tai jau kovojame labai ilgai. Per krizę Šiaurės Afrikoje FRONTEX
įrodė savo ypatingą svarbą sprendžiant migracijos srautų problemą regione. Dabar tereikia
užtikrinti, kad FRONTEX būtų pasirengusi imtis veiksmų greičiau, kai tai yra būtina.

Pino Arlacchi (S&D).   – Pone pirmininke, balsavau už šį pranešimą, nes tai yra pirmasis
žingsnis formuojant ES politiką nestabilumo sukeltų migracijos srautų klausimais. Šiuo
atžvilgiu svarbu, kad Parlamentas paneigtų tuos isteriškus gąsdinimus gresiančia migrantų
ir prieglobsčio prašytojų invazija iš pietų.

Mūsų neužtvindys milijonai nuo politinės nelaisvės ir tironijos pabėgusių žmonių. Daugelis
žmonių nuogąstauja, kad prieglobsčio prašytojų atvyksta vis daugiau ir taip apsunkinama
mūsų pernelyg apkrauta socialinės apsaugos sistema. Tokie tvirtinimai padeda gauti daugiau
balsų ir paramos griežtai imigracijos politikai, tačiau jie nepagrįsti faktais. Remiantis
Jungtinių Tautų ką tik paskelbtais duomenimis, bendras prieglobsčio Vakaruose prašančių
asmenų skaičius per paskutinį dešimtmetį sumažėjo daugiau nei 40 proc.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, aš taip pat pritariau
F. Proveros pranešimui ir už jį balsavau, nes manau, kad jame pasiūlytas praktinis, ryžtingas
žingsnis į priekį siekiant solidarumo tikslo, kuris, beje, numatytas 80 straipsnyje dėl Europos
Sąjungos valstybių narių solidarumo. Jame taip pat aiškiai ir nedviprasmiškai skiriamas
dėmesys tiems, kas susiduria su didžiuliais sunkumais, kaip antai Šiaurės Afrika būtent
dabar.

Pagarba žmogaus teisėms, tarptautinis bendradarbiavimas ir dvišaliai santykiai yra esminės
svarbos dalykai, kaip ir regioninės organizacijos, kaip antai Arabų Lyga ir Afrikos Sąjunga,
kurios sukuria pridėtinę vertę stabiliame ir ilgalaikiame taikos procese. Tikimės, kad ateityje
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panašiose srityse taip pat bus vykdomi veiksmai, ekonomiškai skatinantys subjektus,
kuriems reikia paramos ir pagalbos siekiant tvaraus ir nuolatinio augimo.

Mitro Repo (S&D). -    (FI) Pone pirmininke, norėčiau pareikšti, kad nestabilumo sukelti
migracijos srautai yra rimta Europos Sąjungos problema. Sprendžiami konkrečių žmonių
likimai, ir kiekvieno žmogaus atvejis vis kitoks. Žmonės migruoja dėl nevilties, tačiau juos
vienija geresnio gyvenimo viltis.

Europa turi parodyti užuojautą ir norą padėti. Europos integracija yra sėkmingas bendras
projektas, leidęs mums užtikrinti klestėjimą, stabilumą ir saugumą – tam tikrą gerovės
šaltinį. Reaguoti į šią imigracijos bangą bus sudėtinga ir brangu, kai ji pradės daužytis į
Europos duris.

Lampedūzos salos pavyzdys rodo, kaip užsienio politikos saugumo klausimai gali staigiai
tapti vidaus politikos klausimais, todėl vien vystomojo bendradarbiavimo jau nebepakanka.
Europai reikalingas išsamus prevencinis planas, apimantis visus saugumo, regioninio
bendradarbiavimo, prekybos politikos, klimato kaitos, žmogaus teisių apsaugos ir
demokratijos plėtros aspektus. Tai mes turime padaryti.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponai ir ponios, Europoje vykstančiose
diskusijose dėl imigracijos srautų dažnai girdime: „Kaip 60 mln. gyventojų turinčiai šaliai,
pavyzdžiui, Italijai, gali būti sunku priimti keletą dešimčių tūkstančių imigrantų?“

Šis klausimas užduodamas neatsižvelgiant – dažnai dėl užslėptų motyvų – į du aspektus.
Visų pirma, daugelis šių imigrantų siekia galiausiai patekti į kitas ES valstybes. Antra, dėl
dvišalių susitarimų su Libija ir Tunisu per paskutinius dvejus metus į Italiją jūra atvyko
mažiau nei 4 000 žmonių. Per du mėnesius po politinės krizės jau atvyko 22 000 žmonių.

Italija dabar patiria didžiulį spaudimą. Viena vertus, migrantai iš Šiaurės Afrikos, ypač
ekonominiai migrantai iš Tuniso, toliau plūsta. Kita vertus, Prancūzija neįsileidžia imigrantų
Ventimiljoje, nes jie neturi leidimų gyventi.

Jeigu Europa išties yra solidari, būtent dabar yra laikas tai parodyti, bendromis pastangomis
ES lygmeniu nutariant, kaip spręsti šių srautų problemą dabartinėmis ypatingomis sąlygomis
ir atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, kaip elgtis su atvykstančiaisiais į Europą ir kokių
priemonių imtis jų kilmės valstybėse. Šis dokumentas yra pirmas žingsnis šia kryptimi,
todėl už jį balsavau.

Nicole Sinclaire (NI).   – Pone pirmininke, dėl darbo tvarkos: esame Parlamente, kuriame
siekiama viešumo, ir privalome visi gerbti vienas kitą. Kai du frakcijų pirmininkai privačiai
šnekučiuojasi, kol kiti sako kalbas, kaip tai turi vertinti jų kolegos?

President. −   Ponai J. Dauli ir M. Schulzai, pareikštas pageidavimas, kad rodytumėte
pavyzdį Parlamento nariams.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, priemonėje, dėl
kurios šiandien balsavome, šiek tiek paaiškinama migracijos srautų problema ir giriama
FRONTEX už atliktą darbą. Manau, kad tai, taigi ir balsavimo rezultatus, reikia vertinti
teigiamai.

Tačiau manau, kad dėl šios pozicijos visos valstybės narės turi laikytis vienodo požiūrio,
nes šie sunkumai susiję ne tik su Europos Sąjungos institucijomis, bet ir su valstybių narių
politika.
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Visgi privalau pasakyti, kad kol kas ne visos valstybės narės šiuo atžvilgiu elgiasi aiškiai,
pradedant Italijos Vyriausybės politika, kuri padėtį Lampedūzoje sprendžia visiškai
nepriimtinu ir abejotinu būdu. Ten tūkstančiai migrantų palikti iš esmės likimo valiai, nors
žmogiškas solidarumas, nekalbant apie teisinį solidarumą, reikalauja jais iškart pasirūpinti
ir, žinoma, parodyti gerokai didesnę pagarbą, nepaisant to, kad tuomet reiktų spręsti teisinę
problemą, ką mes ir darome Parlamente.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, nors didelę dalį
migracijos srautų išties lemia nestabilumas, gana nenoriai vartojame šią netinkamą sąvoką,
nes išties turime omenyje karą, genocidą, nevaldomą smurtą, revoliuciją ir neviltį, kuriai
šie žmonės pasmerkti, o Europos Sąjunga toliau tyli. Be to, yra toks dalykas kaip laisvės
troškimas. Rezoliucija, dėl kurios balsavome, raginama patvirtinti ES politiką dėl Rytų ir
reikiamas šios politikos priemones, skirtas kovai su įvairiais nestabilumą sukeliančiais
veiksniais.

Įdomu, koks gali būti šios užsienio politikos patikimumas, atsižvelgiant į tai, kad įvykiai
Libijoje ir Šiaurės Afrikoje parodė, kad jokios ES užsienio politikos nėra. Visos valstybių
narių vyriausybės veikė savarankiškai, sukurdamos apgailėtiną reginį pasauliui ir žmonėms,
kuriems turėtume padėti. Vienintelė pabėgėlių priėmimo politika, kurią galėjo pasiūlyti
Europos Sąjunga, nepasiteisino. Lampedūzos sala ir Italija buvo paliktos be atsakymų.
Todėl šiandien tikrai balsuojame už šią priemonę, bet raginame Europos Sąjungą pagaliau
parengti užsienio politiką, kuri būtų verta taip vadintis.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Pone pirmininke, aš susilaikiau balsuodamas dėl F. Proveros
pranešimo, visų pirma dėl to, kad manau, jog jam labai trūksta aiškumo. Šiame pranešime
nurodyti ir siūlomi įvairiausi dalykai – kai kurios idėjos yra gana protingos, o tai nebūdinga
šiam Parlamentui. Tačiau, deja, tai visų pirma tėra pranešimas, kuriuo siūlomas visapusiškas
politinis korektiškumas ir nei vienoje pastraipoje ar punkte nedrįstama suabejoti naująja
masine imigracija į Europos žemyną, kuris ir taip jau yra perpildytas, nes visų pirma tai
susiję su valstybėmis, kurios kadaise buvo vadinamos Vakarų Europa, bet juk tai yra esminis
klausimas.

Mano paties šalis, Flandrija, yra tankiausiai apgyvendintas kraštas visoje Europos Sąjungoje.
Akivaizdi dauguma flamandų nepageidauja jokių naujų imigrantų, ypač iš šalių, kurių
kultūra ir religija puoselėjamos vertybės, kurios visiškai prieštarauja mūsų vertybėms.
Seniai laikas Europos Parlamentui vieną kartą įsiklausyti į Europos Sąjungos piliečių balsą.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – Pone pirmininke, sutinku, kad turime imtis
trumpalaikių priemonių humanitarinei krizei Viduržemio jūros regione spręsti, kad
apsaugotume susijusių žmonių orumą, pasitelkdami FRONTEX. Tačiau mums taip pat
reikia ilgalaikės vizijos, kaip spręsti su migracijos srautais susijusias problemas ir padėti
kurti darbo vietas šių žmonių kilmės valstybėse.

Viena iš esminių Europos Sąjungos priemonių yra prekybos politika. Atėjo laikas plačiau
atverti mūsų rinkas, pirmiausia tokioms šalims, kaip Egiptas ir Tunisas. Be to, būtina pradėti
dialogą, siekiant sustiprinti regioninius prekybinius santykius.

Geras pavyzdys yra Turkija, sėkmingai dirbanti muitų sąjungos srityje ir veiksmingai
įgyvendinanti būtinas demokratines reformas. Turime išdrįsti kalbėti apie muitų sąjungas
ir laisvosios prekybos sutartis su Viduržemio jūros regiono valstybėmis, žengiančiomis
demokratijos ir reformų keliu.
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Galiausiai norėčiau paraginti Tarybą ilgiau nebedelsiant patvirtinti Visos Europos ir
Viduržemio jūros regiono valstybių lengvatinių kilmės taisyklių regioninę konvenciją.

Daniel Hannan (ECR).   – Pone pirmininke, šiame pranešime daroma klaidinga prielaida.
Mintis, kad emigracija yra skurdo ir nevilties rezultatas, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo
įtikinama, iš tikro yra apgaulinga. Iš istorijos žinome, kad emigracija dažniau yra augančios
gerovės ir augančių lūkesčių rezultatas. Visai neseniai pastebėjome, kad daugiausia migrantų
iš Tuniso pradėjo plūsti atkūrus demokratiją ir panaikinus diktatūrą.

Pagrindinė priežastis, atplėšianti žmones nuo gimtosios žemės ir priverčianti juos persikelti
už šimtų mylių ieškant geresnio gyvenimo, yra galimybė. Tikroji padėtis Europos Sąjungoje
yra tokia, kad nors čia turime ilgalaikį struktūrinį nedarbą, mums vis tiek reikia importuoti
darbo jėgą. Mano šalyje, Jungtinėje Karalystėje, daugiau kaip 4 mln. žmonių arba neturi
darbo, arba gyvena iš neįgaliesiems skirtų pašalpų, bet mes vis tiek kas mėnesį įsivežame
žmonių iš viso pasaulio darbams, kurių nesiima Jungtinėje Karalystėje gimę žmonės, atlikti.
Milijonus žmonių padarėme priklausomais nuo paramos. Jie atsidūrė padėtyje, kai darbas
jų jau nebedomina. Jei norime ištraukti žmones iš šios duobės, atsakymas glūdi ne užsienio
politikoje, o socialinės apsaugos reformoje, nes turime grąžinti mūsų piliečiams orumą ir
nepriklausomybę.

Syed Kamall (ECR).   – Pone pirmininke, bet kokiose diskusijose dėl migracijos dažnai
pamirštama tai, kad gana dažnai žmonėms, migruojantiems iš vienos šalies į kitą, yra labai
sunku ir jie susiduria su ypač sudėtingomis aplinkybėmis. Pagalvokite, kaip turi būti sunku
palikti savo šeimą, kaimą, miestą, nutraukti socialinius ryšius, palikti draugus, kartais net
nežinant, ar juos dar teks pamatyti ir kada tai įvyks. Kas juos verčia palikti savo šalį ir ieškoti,
prieš tai kalbėjusio kolegos žodžiais tariant, galimybių Vakaruose? Na, gana dažnai tai yra
noras pabėgti nuo sąlygų ir vyriausybių, kurios nebekelia pasitikėjimo.

Yra būdų tiems žmonėms padėti. Pažvelkime į kai kurias mūsų politikos sritis: mūsų
žuvininkystės politiką, kuria dideli žvejybiniai laivai skatinami žvejoti prie neturtingų
Afrikos valstybių krantų, paliekant vietos žvejus neviltyje, be darbo. Ką jie tuomet daro?
Stengiasi emigruoti. Pažvelkime į mūsų pagalbos politiką, kuri padeda valdžioje išsilaikyti
korumpuotoms vyriausybėms ir taip mažina žmonių norą likti savo šalyse. Tai verčia
žmones ieškoti būdų išvykti į užsienį, ir jie atvyksta čia.

Turime šią padėtį ištaisyti. Turime suprasti, kad žmonėms labai sunku palikti savo šalį.
Turime laikytis tokios politikos, kuri padėtų žmonėms likti savo valstybėse.

Pranešimas: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pone pirmininke, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą
frakcijai ypač svarbu, kad tokias pačias teises ir galimybes, kokiomis naudojasi miestų
gyventojai, užtikrintume ne tik moterims, bet ir vyrams iš kaimo vietovių. Jei norime turėti
stipresnį Europos žemės ūkio sektorių, kuris galėtų visai Europai tiekti aukštos kokybės
maistą, turime užtikrinti, kad šis sektorius būtų patrauklus ir darbuotojams, ir šeimoms.
Kad tai taptų įmanoma, būtina suteikti kaimo vietovėms augimo, naujovių, darbo ir plėtros
galimybių. Nebūtina šiame sektoriuje taikyti kvotas ir nenatūralų suskirstymą pagal lytį.
Taigi taip pat džiugu, kad Parlamentas šiandien patvirtino ataskaitą dėl moterų vaidmens
žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, taip pasiųsdamas aiškią žinią, kad čia moterys taip pat
atlieka svarbų vaidmenį.

53Europos Parlamento debataiLT05-04-2011



Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponai ir ponios, moterys visada atliko
svarbų vaidmenį žemės ūkyje ir kaimo sektoriuje. Iš tiesų, šiandien iš 27 mln. darbuotojų
42 proc. sudaro moterys.

Nepaisant nemenkos procentinės dalies, moterims nepakankamai atstovaujama šio
sektoriaus organizacijose ir sprendimų priėmimo procese susiduriama su jų diskriminacija.
Moterų sąlygas galima pagerinti daugelyje sričių, įskaitant socialinę apsaugą.

Todėl ES institucijos turėtų stengtis panaikinti šią nelygybę, galbūt vykdydamos sektoriaus
stebėseną per moterų verslumo žemės ūkyje stebėsenos centrą, kaip jau daroma Kalabrijoje
ir kituose Italijos regionuose.

Pranešime, dėl kurio balsavome šiandien ir kurį aš palaikiau, atidžiai pažvelgta ir į migravimo
iš kaimo vietovių problemą. Kad galėtume stabilizuoti nedarbo lygį, turime remti politiką
ir strategijas, skirtas infrastruktūrai bei paslaugoms sukurti pagal šiuolaikinio gyvenimo
poreikius, kurias būtų galima įgyvendinti kaimo vietovėse.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, dėl visuomenės virsmo, pokyčių socialinėje
struktūroje ir dramatiškų demografinių pokyčių kaimo vietovėse labai pasikeitė gyvenimo
ir darbo sąlygos.

Jeigu mūsų tikslas yra išlaikyti visų kartų moteris prie žemės arba paskatinti jas pasirinkti
kaimišką gyvenimo būdą, plėtros politika būtina atsižvelgti į jų poreikius ir reikalavimus.
Nepamirškite, kad kaimo moterų tikrovė per pastaruosius metus pasikeitė ir yra labai
nevienoda. Pačios moterys dalyvavo inicijuojant ir planuojant šios pokyčius – ir asmeniškai,
ir per politines moterų organizacijas.

Manau, kad pranešėja E. Jeggle teisingai pabrėžė šį faktą, todėl manau, kad šis pranešimas
yra ypač svarbus. Juk siekdami kaimo vietovių plėtros, negalime sutelkti viso dėmesio į
infrastruktūros ir turizmo aplinkos kūrimą, bet turime taip pat užtikrinti, kad ten vėl
įsikurtų šeimos, o tam vienodai reikia ir moterų, ir vyrų.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, aš pritariau E. Jeggle pranešimui,
ypač dėl to, kad jame rekomenduojama užtikrinti pakankamą Europos Sąjungos žemės
ūkio politikos finansavimą. ES biudžeto lėšų taupymas, šiaip jau visai sveikintinas, neturi
vykti bendros žemės ūkio politikos sąskaita. Jei Europos Sąjungos kaimo vietovės ir žemės
ūkis negaus reikiamos paramos, bus sunku pagerinti moterų vaidmenį kaimo vietovėse,
paskatinti jas gyventi kaimo vietovėse tokiomis sunkiomis sąlygomis ir pasiekti šios esminės
politikos tikslų, kaip antai maisto sauga, aplinkos apsauga ir teritorinė pusiausvyra. Turime
tai prisiminti, ir norėčiau pasinaudoti šių diskusijų dėl svarbaus E. Jeggle pranešimo suteikta
proga vėl paraginti Europos Sąjungoje neleisti taupyti bendros žemės ūkio politikos sąskaita.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Pone pirmininke, balsavau už šį pranešimą,
nes juo raginama kovoti su tuo nepastebimumu, kuris iki šiol buvo būdingas kaimo moterų
darbui ir vaidmeniui.

Be jų indėlio nei praeityje, nei dabar nebūtų įmanoma išsaugoti gyventojų ir užimtumo už
miesto ribų. Šis pastebimumas reikalauja ne tik socialinio pripažinimo, bet ir aprūpinimo.
Bendros žemės ūkio politikos paramos programose būtina skirti dėmesį lytims, numatant
specialias moterų verslumo iniciatyvas. Be to, ji turi padėti finansuoti paslaugas ir skatinti
tokius dalykus, kaip internetas kaimo vietovėse, kuriais skatinamas gyvenimo sąlygų miesto
ir kaimo vietovėse suvienodinimas.
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Valstybės narės savo ruožtu socialinės apsaugos sistemose turėtų pripažinti moterų darbą
šioje srityje, kalbant ir apie gamybą, ir apie priežiūrą, ypač išlaikytinių ir vaikų priežiūrą.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, nepaisant to, kad
moterų dalis tarp 26-27 mln. darbuotojų siekia 42 proc. ir kad 29 proc. žemės ūkio įmonių
vadovauja moterys, sektoriaus lygmeniu joms praktiškai neatstovaujama ir į jų svarbų
vaidmenį neatsižvelgiama.

Tai nei teisinga, nei normalu, todėl Europos Sąjunga turi suteikti moterims svarbesnį
vaidmenį kaimo sektoriuje ir rasti būdų, kaip suderinti jų atliekamą ekonominę veiklą.
Būtina lyčių lygybė, vienodas požiūris, moterų socialinė apsauga ir specifinio moterų
vaidmens žemės ūkyje pripažinimas.

Todėl nuolatinio mokymo skatinimas yra vienas iš pagrindinių klausimų, dėl kurio
kompromisai nebegalimi. Remiame pranešėjos E. Jeggle pasiūlymus dėl geresnio
atstovavimo moterims visuose politiniuose, ekonominiuose ir socialiniuose žemės ūkio
sektoriaus dariniuose, taip pat dėl paramos socialinės apsaugos iniciatyvoms, skirtoms
smulkioms ūkininkėms, ūkio darbininkėms ar sezoninėms gyvulių augintojoms.

Moterys visų pirma turi būti pripažintos nustatant bendrą žemės ūkio politiką, kitaip ši
reforma bus bevertė, ir gana akivaizdu, kad mes negalėsime tikėtis ramios ateities su žaizdotu
žemės ūkiu.

Daniel Hannan (ECR).   – Pone pirmininke, nežinau, ar prisimenate mūsų šalyje populiarų
televizijos serialą „Gyvenimas Marse“, kuriame pagrindinis veikėjas, policijos pareigūnas,
nukeliamas į praeitį, į, berods, ankstyvąjį praėjusio amžiaus aštuntąjį dešimtmetį.

Šiandien, pažvelgęs į balsavimo punktų sąrašą, pasijutau panašiai kaip jis. Štai, ES siūlo
moterų žemės ūkyje politiką, eksporto kreditus privilegijuotoms bendrovėms, specialias
subsidijas „Unilever“ Čekijoje ir staklių gamintojams Lenkijoje.

Aštuntasis dešimtmetis buvo baisus laikotarpis visai Europai ir ypač Jungtinei Karalystei
– stagfliacijos, nedarbo ir nacionalinio bankroto laikotarpis. Tačiau tai įvyko ne dėl kokių
nors tektoninių jėgų, kurių negalėtume kontroliuoti. Tai įvyko dėl neteisingos politikos,
ypač dėl įsitikinimo, kad valdžia gali parinkti nugalėtojus ir kad valdžia turi kontroliuoti
ekonomiką ir siekti rezultatų perskirstydama išteklius.

27 valstybės narės tokio mąstymo atsisakė, bet ne Europos Sąjunga. Mūsų pasaulyje pinigai
vis dar paimami iš mokesčių mokėtojų ir perduodami privilegijuotoms klientų grupėms.

Kodėl? Nes jei taip nesielgtume, kam tada būtų reikalinga Europos Sąjunga? Kaip kartą
pažymėjo Upton Sinclair, žmogų labai sunku priversti ką nors suvokti, jei tas suvokimas
jam gali kainuoti darbo vietą.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Pone pirmininke, labai gerai, kad pateiktu pranešimu
siekiama pagerinti kaimo moterų padėtį. Tačiau, deja, pranešime į moteris žvelgiama tik
kaip į darbuotojas ar verslininkes. Jame į moteris nežiūrima kaip į motinas ir neatsižvelgiama
į neformalaus, taigi neapmokamo moterų darbo vertę. Tačiau moterų darbas namuose ir
rūpinimasis išlaikomais šeimos nariais taip pat yra svarbus indėlis į visuomenės gerovę.

Šis darbas sudaro iki vieno trečdalio Europos valstybių BVP, tačiau mes visada apsimetame,
kad jis neegzistuoja. Užuot aiškiai pripažinę šią vertybę, mes spaudžiame moteris įsidarbinti
ir užsiimti verslu. O juk būtent žemės ūkyje ir kaimo vietovėse moterų darbo vertinimas
pagerintų šeimų ir bendruomenių gyvenimo kokybę.
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Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pone pirmininke, tik pati valstybė narė turi apsispręsti dėl
energijos rūšių derinimo savo šalyje. Atsižvelgiant į tai, taip pat akivaizdu, kad kiekviena
valstybė narė turi padengti išlaidas, jei ji nusprendžia atsisakyti vienos iš energijos rūšių.
Tačiau ypač Lietuvoje, Slovakijoje ir Bulgarijoje buvo nemažai sovietinių branduolinių
elektrinių, kurios tikrai neatitiko mūsų saugumo reikalavimų. Taigi buvo būtina ir protinga
paremti tokių elektrinių eksploatavimo nutraukimą.

Bėda, kad ten atliktas planavimas, tiksliau planavimo trūkumas, yra klaida, kurios, paprastai
tariant, negalima kartoti. Matome, kad 2013 m. pabaigoje mes būsime išleidę iš viso
3 milijardus EUR, bet elektrinių eksploatavimas vis vien dar nebus nutrauktas. Tai yra blogo
planavimo požymis. Komisija turi pateikti išsamią finansinio projektų veiksmingumo
analizę, nes bet kokia ateities parama turi būti teikiama tik tuomet, jei valstybės gali parodyti,
kad tinkamai valdo savo turimas lėšas.

Sergej Kozlík (ALDE).    – (SK) Pone pirmininke, pranešime dėl branduolinių elektrinių
eksploatavimo nutraukimo finansavimo būklės tinkamai apibūdinta dabartinė padėtis.
Visiškai sutinku su viena iš pagrindinių pranešimo išvadų, kad šių įrenginių susijusiose
valstybėse eksploatavimo nutraukimas pareikalaus ES finansavimo indėlio ir po 2013 m.
Šios valstybės neišgalės to finansuoti vien savo ištekliais.

Pvz., ES spaudžiama Slovakija 2006 ir 2008 m. nutraukė dviejų visiškai rekonstruotų
Jaslovske Bohunicės branduolinės elektrinės blokų eksploatavimą. Remiantis Tarptautinės
atominės energetikos agentūros išvadomis, šie blokai atitiko visus saugumo kriterijus. Šio
žingsnio ekonominis poveikis yra didelis, ir jis dar labiau išaugs dėl didelių ilgalaikių visiško
šių įrenginių eksploatavimo nutraukimo sąnaudų. Europos Sąjunga lėšų branduolinių
elektrinių eksploatavimo nutraukimui remti turės numatyti ir 2013-2020 m. finansinėje
perspektyvoje.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio
įvykius Japonijoje, energetikos politika ir ypač energetinis saugumas plačiausia šio žodžio
prasme yra tema, kuri sukelia karštas diskusijas bet kuriame žemės kampelyje. Nelaimė
Fukušimos branduolinėje elektrinėje parodė, kiek daug darbo reikia atlikti, kad sukurtume
energijos tiekimo sistemą, kuri būtų veiksminga ir ekologiška, bet svarbiausia – saugi. Tai
ne tik Azijos, bet ir kiekvienos valstybės kiekviename žemyne problema. Jei yra branduolinių
elektrinių, kurios turėtų būti uždarytos dėl saugumo priežasčių, padarykime viską, kad šis
procesas įvyktų ir būtų veiksmingas. Teikime paramą visoms priemonėms, kuriomis
sukuriami nauji ir saugūs energijos šaltiniai, o priimdami sprendimus pirmiausia
vadovaukimės visuomenės saugumo interesais. Labai jums dėkoju.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, nėra abejonių, kad
M.-J. Marinescu pranešimas turėjo sulaukti paramos ir pritarimo, net ir tebekunkuliuojant
emocijoms po įvykių Fukušimoje. Gerai pasvertas ir išmintingas M.-J. Marinescu požiūris
į šį dokumentą įtikino mane jį paremti bet kuriuo atveju.

Be to, nėra jokių abejonių, kad įsipareigojimų Lietuvai, Slovakijai ir Bulgarijai turi būti
nuosekliai laikomasi, o branduolinio sektoriaus saugumas kartu turi būti užtikrinamas
kita veikla – testavimu nepalankiausiomis sąlygomis ir visais kitais testavimais siekiant
užtikrinti saugumą. Dėl priežasčių, kurios mums visiems puikiai žinomos, klaidų negali
būti.
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Finansavimo programos jau buvo seniau suplanuotos ir jos yra garantuojamos. Tikimės
teigiamų ir konkrečių visos operacijos rezultatų, kurie reikštų žingsnį į priekį visų mūsų
pasirinkta kryptimi.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, reikiamų finansinių
išteklių branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimui klausimas jau sprendžiamas
patvirtinus Europos Sąjungos teisės aktus dėl branduolinio sektoriaus saugumo. Šiandien,
atsižvelgiant į tarptautinius įvykius ir po jų valstybių narių vyriausybių priimtus susijusius
sprendimus, šis klausimas yra labai aktualus.

Išreiškėme paramą M.-J. Marinescu pastangoms išspręsti konkrečias problemas, su kuriomis
susiduria daugelis valstybių, kurios stodamos į ES prisiėmė tam tikrus įsipareigojimus
nutraukti branduolinių jėgainių eksploatavimą ir gavo specialią Europos Sąjungos paramą
būtent šiems veiksmams.

Nekalbant apie konkrečius atvejus, šiuo klausimu esame įsipareigoję sukurti veiksmingą
stebėsenos sistemą ES teritorijoje esančioms branduolinėms elektrinėms tikrinti ir testuoti.
Iš tikrųjų, reaktorių, kurių eksploatavimą artimoje ateityje reikėtų nutraukti, ES teritorijoje
yra nemažai.

Todėl labai svarbu, ypač tokiais atvejais, užtikrinti, kad būtų parengti garantiniai
mechanizmai tinkamiems finansiniams ištekliams numatyti, siekiant patenkinti ir įprastus,
ir nenumatytus poreikius.

Giommaria Uggias (ALDE).    – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kaip aktyvus
branduolinės energijos priešininkas, parėmiau šį pranešimą ne tik todėl, kad manau, jog
šių jėgainių eksploatavimo nutraukimas mums visiems naudingas, bet ir dėl to, kad tikiuosi,
jog daugiau nebus galima jų statyti.

Šiandien visoje Europoje turime tiksinčių laiko bombų. Branduolinių jėgainių
eksploatavimas civiliniais tikslais pagrįstas inžineriniais metodais, kurie yra pasenę. Galima
sakyti, jų saugumas vis labiau teorinis: viskas bus gerai, jei nieko nenutiks. Iš tiesų, turime
50 metų senumo protokolus, kurie faktiškai neapsaugotų nuo įvykių, kurie gali būti vis
sunkiau prognozuojami. Negalima buvo numatyti teroristinių išpuolių, kaip ir gamtos
reiškinių ar stichinių nelaimių – ne tik žemės drebėjimų, kurie, deja, vis dažnesni mūsų
stichinių nelaimių siaubiamame pasaulyje.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, parėmiau pranešimą, kuris tiesiogiai
susijęs ir su mano valstybe – Slovakija. 2004 m. Lietuvos, Slovakijos ir Bulgarijos vyriausybės
stojimo sutartyse įsipareigojo laipsniškai uždaryti kai kuriuos savo branduolinius reaktorius.
Uždarymas tapo didžiule ekonomine našta, todėl ES įsipareigojo teikti finansinę pagalbą
eksploatavimo nutraukimui iki 2013 m. pabaigos. ES neturi daug patirties branduolinių
įrenginių eksploatavimo nutraukimo srityje. Eksploatavimo nutraukimas gali turėti tiesioginį
poveikį atitinkamos valstybės ir kaimyninių valstybių apsirūpinimui energija.

Siekiant kontroliuoti neigiamą poveikį, būtina skatinti alternatyvius, negausiomis anglies
junginių išlakomis pasižyminčius ir konkurencingus energijos šaltinius. Kartu turime
numatyti pakankamus finansinius išteklius, kad užtikrintume, kad eksploatavimo
nutraukimo operacijos būtų atliktos laikantis saugumo normų. Europos Sąjunga sugebės
pasinaudoti patirtimi, sukaupta uždarant branduolines elektrines, kurių ekonominio
naudojimo laikas baigiasi. Remiantis rezultatais, galima tikėtis kad 2013 m. keletas
investicinių projektų bus beveik užbaigti, o naujos eksploatavimo nutraukimo ir valdymo
struktūros bus jau sukurtos. Labai jums dėkoju.
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Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Pone pirmininke, balsavau už M.-J. Marinescu
pranešimą būtent todėl, kad Pietryčių ir Rytų Europoje, kaip antai Bulgarijoje, Rumunijoje
ir Slovakijoje, sukauptas didžiulis ypač pavojingų branduolinių reaktorių palikimas. Tačiau
per visus šiuos metus milijardai eurų iš Europos mokesčių mokėtojų piniginių išleisti jiems
modernizuoti ir jų eksploatavimui pratęsti. Iš esmės mes subsidijuojame branduolinės
energetikos lobistus, kovojusius už reaktorių atnaujinimą. Fukušimos atvejis mums dar
kartą parodė, kad šie reaktoriai turi būti uždaryti, tačiau reikiami finansiniai ištekliai nebuvo
įtraukti į reaktorių veiklos sąnaudas, ir tai yra didžiulė ir skandalinga subsidija pavojingam,
brangiam ir taršiam energijos gamybos metodui. Tačiau dabar mes galime pakeisti politinę
valią. Subsidijas nesaugių reaktorių atnaujinimui skirkite jų uždarymui finansuoti.
Nutraukite visų naujų reaktorių projektavimą. Euratomo finansavimo lėšas ir didžiules
ITER subsidijas skirkite kitiems tikslams. Lėšas, skirtas naujų reaktorių projektavimui ir
statybai, panaudokime ekonomikai, pagrįstai tik atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais,
sukurti iki 2050 m. Esame nepaprastoje padėtyje ir privalome reaguoti.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Sveikinu pranešėją su griežtu, bet
dažnomis vietomis tikrai teisingu pranešimu. Noriu pabrėžti ir atkreipti kolegų dėmesį,
kad Lietuva kartu su Slovakija ir Bulgarija įvykdė savo stojimo sutartyse numatytus
įsipareigojimus ir iki numatyto laiko uždarė senus sovietinius branduolinius reaktorius.
Dauguma su Ignalinos uždarymu susijusių projektų įgyvendinti arba įgyvendinami. Aišku,
tam tikrų sunkumų iškyla. Pradėjus dirbti naujajai Lietuvos vyriausybei ir Ignalinos atominės
elektrinės valdybai, tikimasi patraukti teisinėn atsakomybėn tuos asmenis, kurie ne visiškai
tinkamai organizavo darbus, taip pat peržiūrėti susitarimą dėl panaudoto branduolinio
kuro saugyklos statybų, išsiderant kuo palankesnes sąlygas. Visiškai pritariu, kad būtina
visiškai skaidriai valdyti lėšas ir naudoti išteklius, tokiu būdu užtikrinant branduolinį
saugumą. Tačiau pasinaudodama proga, kalbant apie naujas atomines elektrines, norėčiau
atkreipti kolegų dėmesį į Europos Sąjungos pasienyje, Rusijoje ir Baltarusijoje, planuojamas
elektrines su bandomaisiais reaktoriais. Į tai turėtų būti sutelktas mūsų dėmesys.

PRanešimas: Barbara Matera (A7-0060/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pone pirmininke, aš tikrai nesupratau, kad mes išties turėsime
galimybę paaiškinti balsavimą dėl šios rezoliucijos, bet kadangi taip yra, kalbėsiu labai
trumpai. Danijos liberalų partija iš esmės nusiteikusi prieš Prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondą. Tačiau, kadangi sprendimas įsiteigti tokį fondą priimtas ir paraiškos
pateiktos, jei atitinkamos valstybės įvykdė su Prisitaikymo prie globalizacijos fondu
susijusius reikalavimus, žinome, privalome skirti prašomas lėšas. Todėl mes balsavome
„už“.

Nicole Sinclaire (NI).   – Pone pirmininke, balsavau prieš abu Barbaros Matera pranešimus
dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo Čekijai ir Lenkijai
ne dėl to, kad turėčiau ką nors prieš šias valstybes – tikrai ne. Tiesiog labai rūpinuosi savo
apygardos rinkėjais Vakarų Midlandse ir konkrečiai jų indėliu į 48 mln. GBP, kuriuos
Jungtinė Karalystė sumoka Europos Sąjungai kiekvieną dieną.

Leiskite jums papasakoti keletą dalykų apie Vakarų Midlandsą: mes turime didžiausią
jaunimo nedarbą, o mūsų automobilių pramonė sunaikinta, iš dalies dėl to, kad Europos
Sąjunga finansuoja darbo vietas Slovakijoje, o tai atėmė svarbias darbo vietas iš Raitono
gamyklos.

2004 m., žinoma, būtent Jungtinė Karalystė daugiausia nukentėjo nuo ES plėtros, nes tik
ji viena nenustatė jokių apribojimų. Tai padidino viešųjų paslaugų kainą. Kitas mano rinkėjų
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patiriamų išlaidų pavyzdys yra tai, ką mes sumokame kaip išmokas vaikui Rytų Europos
žmonėms. Žmonės atvyksta į Junginę Karalystę, dirba Jungtinėje Karalystėje ir reikalauja
išmokų už vaikus, kurie gyvena Rytų Europos valstybėse.

Mes norėtume ir aš džiaugčiausi, jei tie 48 mln. GBP per dieną liktų Jungtinėje Karalystėje
ir būtų išleisti pagrindinėms viešosioms paslaugoms ir nebūtų išdalyti, nes ES sąskaitų
auditas jau neatliktas 14 metų.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, man buvo malonu paremti šiuos pasiūlymus
ir palinkėti Čekijos ir Lenkijos darbuotojams visokeriopos sėkmės. Tačiau bijau, kad
galiausiai jie liks pasibjaurėję ir nusivylę, kaip atsitiko mano apygardoje, ypač „Dell“ atveju
Limerike ir „Waterford Crystal“ atveju Voterforde.

– EŽŪOGF yra puiki idėja, deja, ji nepakankamai lanksti. Dėl to didelė dalis finansavimo
lėšų grįžta į Europos Sąjungą. Siūlyčiau, kad tuo atveju, kai lieka lėšų, atitinkama valstybė
narė galėtų pateikti pasiūlymą Komisijai, kaip jas geriau panaudoti darbuotojų labui.

– (GA) Jei tai bus padaryta, tai labai padės bedarbiams ir labai pagerins Europos Sąjungos
įvaizdį.

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

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Pone pirmininke, smurtas prieš moteris yra visame pasaulyje
egzistuojanti problema, ir akivaizdu, kad šiuo klausimu būtina turėti savo poziciją – ir
asmeniškai, ir politiniu požiūriu. Todėl, žinoma, privalome patvirtinti poziciją šiuo klausimu
ir Europos lygmeniu. Diskutuojant apie šias problemas, užuot statęs Kalėdų eglutę,
apkabinėtą įvairiomis iniciatyvomis, Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas geriau šiek
tiek daugiau dėmesio skirtų toms iniciatyvoms, į kurias, jo nuomone, išties Europos Sąjunga
turėtų susitelkti. Jei visa kita liktų, kaip yra, tai padidintų mūsų veiksmų poveikį ir
veiksmingumą, taigi būtų naudingiau mūsų moterims ir šiuo požiūriu taip pat padidintų
mūsų Parlamente siūlomų iniciatyvų patikimumą

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -   Pone pirmininke, smurtas prieš moteris nėra privatus
klausimas. Tai yra nusikaltimas, už kurį turi būti baudžiama. Turime nutraukti tylą. Pagarba
kultūrai ir religijai svarbu, tačiau tuo niekada negalima pateisinti žudymo dėl garbės, lytinių
organų žalojimo, prekybos žmonėmis, smurto namuose ir priverstinių santuokų. Stokholmo
programoje nustatyti naujos politikos pagrindai, siekiant geriau kovoti su smurtu prieš
moteris, taip pat raginama imtis konkrečių veiksmų. Raginu Komisiją parengti strategiją
su praktiniais pasiūlymais.

Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad privalome suvienyti visų politinių partijų
pastangas, siekdami pasmerkti ir įveikti visas smurto prieš moteris formas. Pritariu pačiam
principui ir daugumai pasiūlymų, tačiau teisminių ir baudžiamosios teisės priemonių reikia
imtis nacionaliniu lygmeniu. Būtent tai mes darome Švedijoje. Tiesą sakant, kova su smurtu
yra mano partijos moterų organizacijos pagrindinis uždavinys, numatomi praktiniai
veiksmai ir didinamas informuotumas, stengiantis ne tik apginti moteris, bet ir suteikti
joms daugiau jėgų bei plėtoti pagarbos moters orumui kultūrą. Aš pradėjau socialinę
kampaniją žiniasklaidoje, prie kurios kviečiu visus prisidėti.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kaip jau minėjo kai kurie
kolegos EP nariai, manau, kad balsuodami už šį E.-B. Svensson pranešimą mes
įsipareigojame užtikrinti, kad Komisija įvykdytų savo pažadą iki 2011 m. priimti
komunikatą, skirtą kovos su smurtu prieš moteris strategijai ir Europos veiksmų planui
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įgyvendinti, kuris bus globalaus požiūrio ir apims įvairius atvejus – nuo lytinio smurto iki
smurto namuose bei moterų lytinių organų žalojimo – ir, tikiuosi, visas naujas smurto
formas. Kalbu apie faktinį smurto kurstymą, dažnai pasitaikantį reklamoje ir žiniasklaidoje,
taip pat šantažo formas bei moterų žmogaus teisių pažeidimus darbo vietoje, kai moterys
nusprendžia tapti motinomis arba jau yra dirbančios motinos.

Manau, kad įgyvendinus ir patvirtinus direktyvą dėl prekybos žmonėmis – tai padaryti
Parlamentas buvo tvirtai pasiryžęs – bei direktyvą dėl Europos apsaugos orderio, reikėtų
priimti tinkamą direktyvą šiuo klausimu, remiantis naująja Lisabonos sutartimi ir Stokholmo
programa sukurta teisine sistema.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponai ir ponios, kol nebus visiškai išnaikintos
visos smurto prieš moteris formos, niekada negalėsime sakyti, kad esame moderni ir
galiausiai demokratinė visuomenė. Parlamentas dar kartą susiduria su šiuo brutaliu reiškiniu,
kuris, deja, vis dar sukrečiamai aktualus.

Statistika gana akivaizdi: bent viena iš penkių moterų per savo gyvenimą patiria fizinę ar
seksualinę prievartą, ir smurtas iš tikrųjų yra pagrindinė mirties ir neįgalumo priežastis
tarp 15-44 metų amžiaus moterų, dažnesnė net nei vėžys ar eismo įvykiai.

Todėl būtina reali ir nuolatinė mobilizacija, siekiant sukurti pasaulinį kovos su visų formų
smurtu prieš moteris teisinį mechanizmą. Šiandien turime pasiųsti stiprų signalą. Yra tik
vienas galutinis tikslas: šis mirtinas virusas nebegali teršti derlingos dirvos.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES)

Pone pirmininke, smurtas prieš moteris yra tiesioginis diskriminacijos padarinys; todėl
mums reikia visapusiškos politikos, ypatingą dėmesį skiriant išnaudojamų moterų vaikams.

Joms turi būti suteikta teisė į nemokamą teisinę ir psichologinę pagalbą, moterų prieglaudas
ir ekonominę paramą, taip suteikiant joms nepriklausomybę, į specializuotus teismus,
vykdomuosius raštus, turi būti vykdomas specialus sveikatos, policijos ir teisinių institucijų
darbuotojų mokymas, o sudaroma statistika ir rengiami duomenys turi atskleisti tikrą
problemos mastą ir leisti mums taikyti tinkamiausią politiką Europos lygmeniu

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Pone pirmininke, aš susilaikiau per galutinį balsavimą dėl
E.-B. Svensson pranešimo, todėl aiškindamas savo balsavimą norėčiau pasakyti, kad man
smurtas prieš moteris taip pat yra baisus ir visiškai nepriimtinas.

Tačiau per galutinį balsavimą susilaikiau, nes manau, kad šiame pranešime yra per daug
man labai svarbaus subsidiarumo principo pažeidimų, ir nemanau, kad papildomos Europos
biurokratijos, stebėjimo centrų ar kitų įstaigų kūrimas yra pageidautinas reiškinys – greičiau
priešingai. Beje, aš taip pat sunerimęs, kad dėl politinio korektiškumo žodis „islamas“ šiame
pranešime nepavartotas nei karto, nors ši religija, pasižyminti daugybe pasenusių standartų
ir principų, tikrai atlieka svarbų vaidmenį moterų diskriminacijos ir smurto prieš moteris
atžvilgiu. Taip, žinoma, yra islamiškame pasaulyje, tačiau, deja, ir pas mus. Vadinkime
daiktus tikrais vardais, o tikrąjį šių dienų islamą – atsilikusiu ir nepakančiu moterims.

Anna Záborská (PPE).    – Pone pirmininke, palaikau E.-B. Svensson pranešimą, nes juo
žengiame į priekį diskusijose dėl moterų teisių. Smerkiant smurtą prieš besilaukiančias
moteris, pranešime rašoma, cituoju: „nusikaltėlis kelia pavojų daugiau nei vienam asmeniui“.
Daug metų stengiausi, kad moterų teisės nebūtų supriešintos su negimusių kūdikių teisėmis.
Deja, E.-B. Svensson pranešime šio konflikto neišvengta.
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Moterų reprodukcinių teisių, kurios šiandien iš esmės suvokiamos kaip teisė į abortą,
ribojimas vis dar laikomas smurto prieš moteris forma. Tačiau jei galiausiai skaičiuojame
negimusius vaikus kaip žmones, dirbtinis nėštumo nutraukimas yra smurtas prieš negimusį
vaiką.

Rengdama strategiją dėl kovos su visų formų smurtu, Komisija turėtų suderinti moterų ir
negimusių vaikų teises. Naujoji strategija turėtų ginti moteris, kartu numatant negimusių
vaikų apsaugos priemones. Tai minima ir pateiktame pranešime, tačiau jis turi būti
skaitomas atidžiai.

Nicole Sinclaire (NI). -   Pone pirmininke, balsavau prieš E.-B. Svensson pranešimą.
Žinoma, aš labai smerkiu smurtą, ypač prieš moteris, tai kodėl gi aš balsavau „prieš“?
Balsavau „prieš“, nes, kaip jau minėjo mano kolegė, pranešimu šiek tiek iškreipiamas laikas.
Jis mus sugrąžina į praėjusio amžiaus aštuntąjį dešimtmetį ir politinį korektiškumą, ir yra
labai naivus šiuo požiūriu. Juo siekiama tik pakartoti ankstyvojo aštuntojo dešimtmečio
kovas.

Man taip pat rūpestį kelia baudžiamasis aspektas, atsiradęs pranešime. Europos Sąjunga
tuo užsiima, ar ne? Iškeliamas klausimas, dėl kurio visi sutariame – kaip baisu yra smurtas
prieš moteris – tuomet išdėstoma problema ir pasitelkiama baudžiamoji teisė. Tada tai
netikėtai išplečiama į vis daugiau sričių.

Gėda Europos Sąjungai, kad pasirinko tokią temą, nors tai ir savo iniciatyva parengtas
pranešimas, nes viskas nuo to ir prasideda. Čia prasideda kova dėl įtakos, ir tai yra gėda.
Mums reikia realių veiksmų dėl smurto pieš moteris valstybių narių lygmeniu. Palikite
šiuos dalykus ramybėje ir baikite plėtoti šią temą.

Rašytiniai balsavimo paaiškinimai

Pranešimas: Barbara Matera (A7-0059/2011)

Regina Bastos (PPE)  , raštu. – (PT) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondas (EGF), įsteigtas 2006 m. siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams,
nukentėjusiems nuo didelių tarptautinės prekybos struktūros pokyčių, ir padėti jiems vėl
integruotis į darbo rinką. Nuo 2009 m. gegužės 1 d. EGF kompetencija išplėsta, apimant
paramą darbuotojams, atleistiems dėl tiesioginio ekonomikos, finansų ir socialinės krizės
poveikio.

Šiuo metu, kai susiduriame su šia sunkia krize, kurios vienas iš pagrindinių padarinių –
nedarbo augimas, ES turėtų reaguoti panaudodama visas turimas priemones, ypač remdama
tuos, kas kasdien susiduria su nedarbo realybe. Būtent dėl šios priežasties balsavau už
pranešimą dėl EGF lėšų skyrimo Čekijai, siekiant paremti darbuotojus, kurie buvo atleisti
iš trijų įmonių, vykdančių veiklą, priskiriamą Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus NACE 2 red. 28 skyriui (mašinų ir įrangos gamyba).

Adam Bielan (ECR),    raštu. − (PL) Dėl pasaulinės ekonomikos krizės daugelio Lenkijos
bendrovių finansinė padėtis pablogėjo. Problemos, kylančios dėl sumažėjusių gamybos
apimčių, daugiausia paveikė paprastus žmones, dirbančius šiose bendrovėse. Siekiant
užtikrinti paramą darbuotojams, netekusiems darbo dėl globalizacijos nulemtų pasaulinės
prekybos struktūros pokyčių, įsteigtas Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas.
Jo pagrindinis tikslas – padėti tokiems žmonėms sugrįžti į darbo rinką. Svarstoma paraiška
fondo lėšas skirti Lenkijos bendrovių darbuotojams Pakarpatės regione yra pirmoji paraiška
šiais metais. Kaip Lenkijos interesų atstovas Europos Parlamente, aš pritariu Komisijos
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sprendimui pervesti fondo lėšų paraiškoje nurodytiems uždaviniams įgyvendinti. Pagal šį
sprendimą darbuotojai, atleisti iš trijų mašinų gamybos sektoriaus bendrovių Pakarpatės
regione gaus beveik 500 000 EUR finansinę paramą. Balsuodamas už šią rezoliuciją, kartu
norėčiau pareikšti viltį, kad Komisija patenkins panašias paraiškas ir ateityje.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu.  –  (ES) Prašymas atitinka Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondo reikalavimus ir yra susijęs su 200 iš 594 darbuotojų,
atleistų per devynių mėnesių laikotarpį trijose Lenkijos bendrovėse, gaminančiose mašinas
ir įrangą, kurių eksportas sumažėjo 58 proc. 20 proc. atleistųjų buvo vyresni nei 54, o
10 proc. – nei 64 metai. Ši parama pagerins atleistų darbuotojų mokymą, kad jie galėtų
gauti kitą darbą ateityje.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Esu patenkinta darbu, atliktu remiantis
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu (EGF), konkrečiai parama
darbuotojams, nukentėjusiems nuo pokyčių pasaulio prekyboje. Remiu sprendimą Lenkijai
skirti EGF lėšų, siekiant padėti mašinų ir įrangos sektoriaus darbuotojams, atleistiems dėl
pasaulio ekonomikos ir finansų krizės. Šios priemonės imtasi laiku, atsižvelgiant į šiame
sektoriuje labai sumažėjusį eksportą ir atitinkamą nerimą keliantį nedarbo išaugimą

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Prašymas susijęs su 594 darbuotojais, atleistais iš trijų
Lenkijos Pakarpatės regione veikiančių mašinų ir įrangos gamybos sektoriaus įmonių. Tai
pirmasis prašymas, nagrinėjamas pagal 2011 m. biudžetą. Jis remiasi reglamento dėl
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2 straipsnio b dalyje nurodytu
intervencijos kriterijumi, pagal kurį bent 500 darbuotojų turi būti atleista per devynių mėn.
laikotarpį iš įmonių, veikiančių viename regione arba dviejuose gretimuose regionuose
NUTS II lygmeniu.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas teigiamai įvertino atitinkamas tinkamumo sąlygas.
EGF įsteigtas 2006 m., siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, kurie buvo atleisti
ir kurie nukentėjo nuo esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti
jiems vėl integruotis į darbo rinką. 2009 m. persvarsčius EGF reglamentą, fondo parama
buvo išplėsta, įtraukiant darbuotojus, atleistus dėl tiesioginio pasaulio ekonomikos ir
finansų krizės poveikio. EGF metinis biudžetas yra 500 mln. EUR. Manau, kad reikėtų
pasistengti paspartinti šių lėšų skyrimą, siekiant, kad parama greičiau pasiektų darbuotojus,
kuriems jos reikia.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Tai pranešimas dėl parengto Europos
Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 453 570 EUR skyrimo iš Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo (EGF), siekiant paremti Lenkijos darbuotojų, atleistų dėl
dabartinės ekonomikos ir finansų krizės, grįžimą į darbo rinką. Šią paraišką, kuri būtų
pirma paraiška, patvirtinta pagal 2011 m. ES biudžetą, Lenkija pateikė balandžio 27 d., ir
ji susijusi su 594 darbuotojais iš Pakarpatės regiono, kurie dirbo mašinų ir įrangos srityje.
Kadangi tai susiję su konkrečia biudžetine priemone ir prašoma suma yra teisiškai priimtina
bei atitinkanti 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos
tarpinstitucinio susitarimo nuostatas, konkrečiai 28 punktą, aš balsuoju už šį pasiūlymą
ir tikiuosi, kad jis padės sumažinti ekonominius šio regiono gyventojų patiriamus sunkumus
ir įkvėps naujos gyvybės vietos ekonomikai.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu.  −  (PT) Žemės ūkio padėties ir kaimo gyventojų
patiriamų problemų negalime atsieti nuo didžiosios sistemos krizės ir nuo dabartinės
politikos, pvz., bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), kuri labiausiai atsakinga už
tebesitęsiantį žemės ūkio nuosmukį kai kuriose valstybėse narėse: viskas orientuojama
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pagal stambių ūkininkų ir Šiaurės Europos žemės ūkio pramonės interesus, griaunant
šeimyninį ūkininkavimą ir keliant pavojų smulkių ir vidutinių ūkių gyvybingumui.

Moterų vaidmuo žemės ūkyje ir kaimo vietovių plėtroje yra labai svarbus, nes jos sudaro
apie 42 proc. žemės ūkio darbuotojų, yra ūkių veiklos kertinis akmuo ir užtikrina
veiksmingą kovą su kaimo vietovių dykumėjimu.

Nors priimtame pranešime trūksta realistiškos BŽŪP kritikos, apskritai jame tinkamai
pripažįstamas moterų vaidmuo. Teigiama, kad „vyrų ir moterų lygybės skatinimas yra
pagrindinis ES ir jos valstybių narių tikslas“, kaip ir geresnių gyvenimo sąlygų kūrimas
kaimo vietovėse ir kova su dykumėjimo reiškiniu, o tam būtina apsaugoti „gerą transporto
infrastruktūrą“ ir visiems „sudaryti geresnes sąlygas naudotis transportu“, siekiant įveikti
„socialinę atskirtį ir socialinę nelygybę, kuri visų pirma veikia moteris“.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Šiuo pranešimu sudaromos sąlygos skirti
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mašinų gamybai
Lenkijos Pakarpatės regione. Reikia priminti, kad Lenkija kreipėsi dėl paramos
594 darbuotojams, atleistiems iš trijų mašinų ir įrangos gamybos bendrovių, esančių
NUTS II regione Pakarpatėje.

Atleidimai susiję su ekonomikos ir finansų krizės poveikiu, dėl kurio eksporto rodikliai
bendrovėse „Huta Stalowa Wola SA“, HSW – ZZN ir DEZAMET SA krito, atitinkamai, 47,
34 ir 58 proc., o tai reiškia, kad bendrovės atitinka EGF reglamente nustatytus tinkamumo
kriterijus. Todėl Europos Komisija siūlo skirti 453 570 EUR sumą. Ji tvirtina, kad dėl to
labai sumažėjo mašinų ir įrangos gamybos apimtys, taip išryškindamos krizės pasekmes
atitinkamoms šalies bendrovėms.

594 atleidimai turi rimtų padarinių gyvenimo sąlygoms, darbo vietoms ir vietos ekonomikai,
todėl būtina skirti EGF lėšų, norint paremti nukentėjusius darbuotojus. Būtent todėl
balsavome „už“, nors manome, kad svarbiausia yra užkirsti kelią minėtų bendrovių žlugimui
ir darbo vietų praradimui.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu . −  (LT) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo
esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių. Lenkija paraišką (paraiška
„EGF/2010/013 PL/Podcarpackie machinery“) Komisijai pateikė 2010 m. balandžio 27
d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2010 m. rugpjūčio 4 d. Paraiška, grindžiama
EGF reglamento 2 straipsnio b punkte nurodytu intervencijos kriterijumi, pagal kurį
nustatytas reikalavimas, kad per 9 mėnesių laikotarpį įmonėse, kurios vykdo veiklą tame
pačiame NACE 2 red. skyriuje kurios nors valstybės narės viename NUTS II lygmens regione
arba dviejuose gretimuose regionuose, turi būti atleista bent 500 darbuotojų, buvo pateikta
laikantis 10 savaičių termino (reglamento 5 straipsnis). Komisija savo vertinime nurodo,
kad paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus atitikties reikalavimams kriterijus, ir
rekomenduoja biudžeto valdymo institucijai patvirtinti šią paraišką, todėl ir balsavau už
šį dokumentą, nes tai, mano manymu, padės išvengti neigiamų socialinių pasekmių. Taip
pat manau, kad ir kitos ES valstybės narės turėtų aktyviau naudotis ES fondų teikiamomis
galimybėmis.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo (EGF) lėšų skyrimą Lenkijai, nes manau, kad ši priemonė yra naudinga
sunkumų dėl ekonomikos krizės patiriantiems darbuotojoms paremti. Kaip jau ne kartą
buvo minėta, nuo 2006 m. EGF teikia praktinę paramą Europos darbuotojams, atleistiems
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dėl priežasčių, susijusių su jų bendrovių perkėlimu, arba, po 2009 m. priimtų pakeitimų,
dėl ekonomikos krizės, siekiant jiems padėti sugrįžti į darbo rinką. Šiandien balsavome dėl
pagalbos atleidus 594 darbuotojus (iš jų paramos prašoma 200) iš trijų bendrovių,
vykdančių veiklą, priskiriamą Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
NACE 2 red. 28 skyriui (mašinų ir įrangos gamyba), NUTS II regione Pakarpatėje. Visa EGF
skirta paramos suma yra 453 750 EUR. Apibendrindamas norėčiau pasidžiaugti patvirtintu
pranešimu, nes tai parodo, kad EGF yra naudinga ir veiksminga priemonė kovojant su
nedarbu, atsiradusiu dėl globalizacijos ir ekonomikos krizės.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    raštu. − (PL) Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas įsteigtas papildomai paramai darbuotojams, nukentėjusiems
nuo didelių pokyčių pasaulinėje prekyboje padarinių, teikti. Šiandien Europos Parlamentas
balsavo už paraišką dėl daugiau kaip 450 000 EUR išmokėjimo darbuotojams, atleistiems
iš trijų bendrovių Pakarpatės regione. Norėčiau pabrėžti, kad ES parama yra didžiulis
stimulas mano atstovaujamam regionui, kadangi tai leis atleistiems darbuotojams sugrįžti
į darbo rinką, o lėšos bus skirtos mokymui, perkvalifikavimui, naujai įrangai ir pagalbai
norintiems dirbti savarankiškai. Pakarpatės regionas yra vienas iš skurdžiausių Lenkijos
regionų, todėl labai džiaugiuosi, kad jis gaus ES paramą. Norėčiau padėkoti visiems,
balsavusiems už finansinės paramos skyrimą.

Barbara Matera (PPE),    raštu. – (IT) Džiaugiuosi, kad buvo pritarta 453 000 EUR iš
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) skyrimui Lenkijos
darbuotojams, atleistiems mašinų gamybos sektoriuje. Vadovaudamasi Biudžeto komiteto
rekomendacijomis, Europos Komisija įrašė 50 mln. EUR dydžio mokėjimų asignavimus į
2011 m. biudžeto eilutę, skirtą EGF. Tai mums leidžia patvirtinti reikiamų lėšų skyrimą,
nemažinant kitų biudžeto eilučių, skirtų svarbiems veiksmams pagal ES tikslus ir programas
finansuoti.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą dėl paramos skyrimo 594
Lenkijoje atleistiems darbuotojams per Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondą. 0,45 mln. bus panaudoti darbuotojams perkvalifikuoti ir remti šiuo sudėtingu
pereinamuoju laikotarpiu.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR)

Mes dar kartą pasmerkti balsuoti už apgailėtiną ES pašalpą jos gamybos perkėlimo politikos
aukoms. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo įsteigimo motyvai yra
netoleruotini. Susilaikau tik dėl to, kad manau, jog ši apsimetėliška pagalba gali šiek tiek
palengvinti Lenkijos darbininkų skausmą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES yra solidarumo erdvė, o Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas (EGF) yra jos dalis. Ši parama yra būtina siekiant padėti
bedarbiams ir bendrovių perkėlimo globalizacijos aplinkybėmis aukoms. Vis daugiau
bendrovių persikelia dėl mažų darbo sąnaudų daugelyje valstybių, kaip antai Kinijoje ir
Indijoje, o tai daro žalą valstybėms, kurios gerbia darbuotojų teises. EGF skirtas padėti
darbuotojams, nukentėjusiems nuo bendrovių perkėlimo, ir tai labai svarbi priemonė
padedant susirasti naują darbą. Praeityje EGF lėšomis pasinaudojo kitos ES valstybės, todėl
dabar dera šią paramą suteikti Lenkijai, kuri kreipėsi dėl paramos 594 darbuotojams, iš jų
200 yra potencialūs paramos gavėjai, atleistiems iš trijų bendrovių, vykdančių veiklą,
priskiriamą NACE 2 red. 28 skyriui (mašinų ir įrangos gamyba), NUTS II regione Pakarpatėje
(Lenkija).
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Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. – (ES) Nors ir balsavau už šį pasiūlymą suteikti paramą
Lenkijos Pakarpatės regiono mašinų gamybos sektoriaus darbuotojams, manau, kad tai
tėra skausmą mažinanti, palaikomoji priemonė kapitalistinio modelio pasekmėms švelninti,
ir tai nėra joks žingsnis į priekį kovojant su tikrosiomis krizės priežastimis. Pritariu Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (AGF) lėšų skyrimui žmonėms, atleistiems
dėl struktūrinių prekybos sistemos pokyčių arba dėl dabartinės tiesioginio ekonomikos ir
finansų krizės poveikio. Manau, kad EGF gali prisidėti siekiant galutinio tikslo padėti šiems
darbuotojams grįžti į darbo rinką. „Už“ balsavau ir dėl to, kad esu tikras, jog ši parama
papildo paramą atleistiems darbuotojams, numatytą visuose nacionaliniuose teisės aktuose
bei kolektyvinėse sutartyse. Todėl šis EGF lėšų skyrimas jokiu būdu negali pakeisti ar
panaikinti vyriausybių ir bendrovių įsipareigojimų atleistiems darbuotojams.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Atsižvelgdamas į tai, kad Lenkija prašo paramos dėl
594 darbuotojų (iš jų 200 gautų paramą), laikotarpiu nuo 2009 m. birželio 1 d. iki 2010 m.
kovo 1 d. atleistų iš trijų įmonių, gaminančių mašinas ir įrangą Lenkijos Pakarpatės regione,
visiškai pritariu ir palaikau šią aktyvią Lenkijos Vyriausybės poziciją ir savo kolegų iš S&D
frakcijos nuomones. Deja, mano šalies, Latvijos, Vyriausybė neatsako į mano prašymus ir
laiškus, taigi nepasinaudoja Stabilizacijos fondo parama finansinės krizės pasekmėms
įveikti.

Andreas Mölzer (NI),    raštu.  −  (DE) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondas įsteigtas siekiant apginti darbuotojus, atleistus ištikus pasaulinei finansų ir
ekonomikos krizei. Lenkija prašo paramos dėl 594 darbuotojų, atleistų Pakarpatės regione.
Būtinai turime pasiūlyti asmeninę paramą darbininkams, kurie buvo atleisti dėl
globalizacijos ir ekonominės krizės, ir padėti jiems grįžti į darbo rinką. Todėl balsavau „už“.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondas (EGF) įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams,
kenčiantiems nuo esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių pasekmių.
2011 m. vasario 15 d. Komisija priėmė naują sprendimo skirti EGF lėšų Lenkijai projektą,
siekdama padėti dėl pasaulio ekonomikos ir finansų krizės atleistiems darbuotojams grįžti
į darbo rinką. Šiuo atveju kalbama apie 594 darbuotojus, iš jų 200 yra potencialūs paramos
gavėjai, atleistus iš trijų mašinas ir įrangą gaminančių Lenkijos Pakarpatės regiono bendrovių
per devynių mėnesių atskaitinį laikotarpį nuo 2009 m. birželio 1 d. iki 2010 m. kovo mėn.
1 d. Tai pirma paraiška, nagrinėtina pagal 2011 m. biudžetą, susijusi su bendros
453 570 EUR sumos skyrimu. Komisijos vertinime daroma išvada, kad tarp atleidimų ir
esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar finansų ir ekonomikos krizės
esama ryšio ir kad šių atleidimų negalima buvo numatyti. Paraiška atitinka visus EGF
reglamente nustatytus tinkamumo kriterijus, todėl aš balsavau už fondo lėšų skyrimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. − (PT) Lenkijos paraiška dėl Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo (EGF) intervencijos susijusi su 594 darbuotojų atleidimu
(iš jų 200 yra potencialūs paramos gavėjai) iš trijų bendrovių vykdančių veiklą, priskiriamą
Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus NACE 2 red. 28 skyriui
(mašinų ir įrangos gamyba), NUTS II regione Pakarpatėje. Remiantis Komisijos vertinimu,
ši paraiška atitinka visus teisiškai nustatytus tinkamumo kriterijus. Pagal 2009 m. birželio
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantį
2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006,
įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, EGF taikymo sritis
buvo laikinai išplėsta, apimant intervenciją tokiais atvejais, kaip šis, kai dėl tiesioginio
ekonomikos ir finansų krizės poveikio „per devynių mėnesių laikotarpį visų pirma mažos
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arba vidutinės įmonės NACE 2 skyriuje viename regione arba dviejuose gretimuose
regionuose pagal NUTS II lygį atleidžia mažiausiai 500 darbuotojų“. Palaikiau šią rezoliuciją,
tikėdamasis, kad EGF lėšų skyrimas prisidės prie šių darbuotojų sugrįžimo į darbo rinką.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Pareikalavome, kad susijusios institucijos,
kaip įprasta tokiais atvejais, dėtų pastangas paspartinti EGF lėšų skyrimą.

Be to, Parlamentas šiuo požiūriu vertina patobulintą procedūrą, Komisijos nustatytą po
to, kai Parlamentas paprašė paspartinti subsidijų išmokėjimą, siekiant biudžeto institucijai
pateikti Komisijos vertinimą dėl paraiškos EGF lėšoms gauti tinkamumo kartu su pasiūlymu
skirti fondo lėšų, ir tikisi, kad procedūra bus toliau tobulinama per artėjančius fondo
patikrinimus.

Tačiau jis taip pat primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų
dėl EGF lėšų skyrimo procedūrą, pagal kurią skiriama vienkartinė, laikina individuali
parama, siekiant padėti darbuotojams, atleistiems dėl globalizacijos ir finansų bei
ekonomikos krizės, atkreipia dėmesį į galimą EGF vaidmenį darbuotojų sugrąžinime į
darbo rinką, ir ragina įvertinti ilgalaikę šių darbuotojų integraciją į darbo rinką, kaip
tiesioginį EGF finansuojamų priemonių rezultatą.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) 2011 m. vasario 15 d. Komisija patvirtino sprendimo
dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų skyrimo Lenkijai
projektą, siekdama paremti darbuotojų, atleistų dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos
krizės, sugrįžimą į darbo rinką. Prašymas susijęs su 594 darbuotojų (200 iš jų teiktina
parama) atleidimu per nurodytą 9 mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. birželio 1 d. iki 2010 m.
kovo 1 d. iš trijų įmonių, kurios vykdo veiklą sektoriuje, priskiriamame NACE 2 red.
28 skyriui (drabužių siuvimas), Pakarpatės NUTS II regione Lenkijoje. Mano balsavimas
už šiandienos rezoliuciją atspindi mano teigiamą nuomonę, jau pareikštą Užimtumo ir
socialinių reikalų komitete.

Peter Skinner (S&D),    in raštu.  − Nors ir balsavau už šį pranešimą, manau, kad ironiška
tai, jog šis fondas egzistuoja, nors juo naudojasi ne visos ES valstybės. Šio fondo lėšų likutis
metų gale grąžinamas valstybėms narėms kaip permoka. Tačiau kai kurių valstybių, kaip
antai Jungtinės Karalystės, nesugebėjimas pasinaudoti savo teise pasinaudoti šiuo fondu,
pvz., „Twining Tea“ gamyklos uždarymo Andoveryje atveju, kelia tam tikrų klausimų. Tie,
kas apsimeta, kad supranta permokos grąžinimo naudą ir žalą, klausia, ar nebūtų teisingiau
ir veiksmingiau valstybėms tiesiogiai naudotis EGF lėšomis vietos lygmeniu.

Antrasis ironiškas aspektas susijęs su politiniu ir ekonominiu dalyvavimu visais ES pridėtinės
vertės lygmenimis. Tai, kad JK išsaugo teisę nedalyvauti ES lygmeniu valdomuose fonduose,
tikintis naudos ateityje, šiuo atveju yra abejotinas ir galbūt tiesiog neteisingas sprendimas.

JK atsisako galimybės pasinaudoti finansavimu, vadovaudamasi nuostata į fondą nesikreipti,
kad vėliau susigrąžintų permoką. Norintiems sugrįžti į darbą – Sendviče, Kente, Andoveryje,
Hampšyre – atsakymas „ne“ yra nepateisinamas, ir tai dar vienas nusivylimas JK Vyriausybe.

Catherine Stihler (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą, kuriuo suteikiamas
finansavimas individualiai pritaikytoms priemonėms, skirtoms padėti Lenkijoje atleistiems
darbuotojams.
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Pranešimas: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Balsavau už šią svarbią rezoliuciją dėl
migracijos srautų, kuriuos lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos aprėptis ir
vaidmuo. Pagrindinės migracijos varomosios jėgos yra politinis, socialinis ir ekonominis
nestabilumas, saugumo stoka, politinis persekiojimas ir autoritariniai režimai, dėl kurių
nukentėjusioms bendruomenėms nelieka jokių perspektyvių galimybių gimtinėje ir pajamų,
taigi jos netenka ir teisės rinktis – emigruoti ar likti, o asmenų gyvybė atsiduria nuolatiniame
pavojuje, ir todėl vienintelė joms likusi galimybė – migracija. Dėl pastarojo meto dramatiškų
įvykių Egipte ir kitose Šiaurės Afrikos šalyse ir Artimuosiuose Rytuose akivaizdžiai padidėjo
teisėtos ir neteisėtos migracijos banga į Europą. Todėl Europos Sąjunga turi būti pasirengusi
atlaikyti migracijos bangas. Tai ji gali padaryti tik turėdama veiksmingą ir išmintingą
migracijos politiką, panašią į politiką, kuri taikoma Kanadoje, Australijoje ar Naujojoje
Zelandijoje. Pritariu pranešėjo pozicijai, jog reikia primygtinai raginti Komisiją užtikrinti,
kad bet kuriame ES ir jos valstybių narių pasirašytame readmisijos susitarime būtų visiškai
gerbiamos žmogaus teisės ir negrąžinimo principas ir kad nebūtų keliamas pavojus
asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Tokiu būdu ES dar kartą įrodys, kad
vertybės ir pagarba žmogaus teisėms yra svarbiausios ir neginčijamos, o politinio
prieglobsčio prašantys asmenys jausis saugūs ir gerbiami. .

Roberta Angelilli (PPE),    raštu. – (IT) Politinis, socialinis ir ekonominis nestabilumas,
nepakankamas saugumas ir autoritarinių režimų vykdomos politinės represijos yra
pagrindiniai veiksniai, lemiantys migraciją ir migrantų bangas, nuolat plūstančias į kai
kurias Viduržemio jūros regiono valstybes, kurios nebesusitvarko su nepaprastųjų
humanitarinių padėčių sukeltais sunkumais.

Pas pastarąsias savaites jau tapo nebeįmanoma ignoruoti tūkstančių migrantų, atvykstančių
į Lampedūzą po neramumų Šiaurės Afrikos valstybėse. Devyniasdešimt procentų jų yra
jauni, 15–35 metų amžiaus žmonės, kurie rizikuoja savo gyvybėmis, tikėdamiesi geresnių
galimybių. Nepaisant didžiulių Italijos Vyriausybės, vietos valdžios institucijų ir Italijos
raudonojo kryžiaus pastangų, saloje susiklostė nepaprastoji padėtis: nėra jokių požymių,
kad atvykstančių srautai sustos, ir atkreiptinas dėmesys į ES vėlavimą dėl biurokratinių
laiko apribojimų, kurie neatitinka padėties reikalavimų.

Šiandien ES turi pareigą parengti veiksmingą bendrą migracijos politiką, kuri numatytų
Europos prieglobsčio sistemą, privalomo perkėlimo programos, pagal kurią atsakomybė
būtų paskirstyta vienodai, įgyvendinimą ir susitarimus su valstybėmis narėmis dėl plėtros
skatinimo.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    raštu. – (IT) Pastarojo meto ir dabartiniai įvykiai priešinguose
Viduržemio jūros krantuose liudija regiono nestabilumo ir jo nulemtos migracijos
sukeliamus sunkumus Europos Sąjungai, kuriuos ji privalo spręsti.

Migracijos reiškinys kelia nerimą dėl pokyčių bei įtampos, kuriuos jis gali lemti, kalbant
net tik apie santykius tarp migrantų kilmės valstybių ir valstybių, į kurias jie atvyksta, bet
ir apie santykius tarp kilmės valstybių ir tranzito valstybių. Turime sustiprinti prevencijos
politiką, optimizuodami finansinius išteklius ir tobulindami esamas institucines struktūras.
Privalome kontroliuoti neteisėtą imigraciją ir manau, kad šioje srityje būtų naudinga pratęsti
migracijos sutarčių galiojimą, siekiant greitų rezultatų ir bandant sumažinti migracijos
srautų nestabilumą.
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Pritariu pranešime atliktai analizei ir ypač sutinku, kad dvišalis mechanizmas, leidžiantis
aktyviai stebėti mažumų – arba kitų grupių, kurios galėtų būti skriaudžiamos ar nukentėti
dėl nestabilumo – apsaugos padėtį, turėtų būti numatytas rengiant išorės veiksmų
priemones, skirtas laikotarpiui po 2013 m. Todėl balsavau už šį pranešimą.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą. Pastarojo meto
įvykiai Egipte ir kitose Šiaurės Afrikos šalyse ir Artimuosiuose Rytuose padidino teisėtos
ir neteisėtos migracijos srautus į Europą. Europos Sąjungos valstybės narės susiduria su
priverstine žmonių migracija, kuri yra žlungančios ekonomikos, nuskurdimo, žmogaus
teisių pažeidimų, aplinkos blogėjimo, didėjančio atotrūkio tarp turtingų ir skurdžių šalių,
pilietinių karų ir politinių persekiojimų padarinys. Migracijos srautų valdymas yra didelis
iššūkis Europos Sąjungai, kuri turi imtis veiksmų kuriant bendrą migracijos politiką, galinčią
prisidėti prie nelegalios imigracijos mažinimo. Pritariu, kad būtina imtis prevencinių
priemonių į visus ES dvišalius prekybos susitarimus įtraukiant žmogaus teisių sąlygas ir
apsvarstyti atitinkamų sankcijų taikymą tokių sąlygų nesilaikančioms šalims.

Regina Bastos (PPE),    raštu.  −  (PT) Europa susiduria su migracijos srautais, padidėjusiais
dėl daugelio valstybių patiriamo nestabilumo, ir tai yra ES problema. Galbūt šie migracijos
reiškiniai kelia įtampą tarp kilmės valstybių ir valstybių, į kurias atvykstama, bei tarp kilmės
valstybių ir tranzito valstybių.

ES turėtų stengtis suderinti vystomojo bendradarbiavimo priemones su visapusiškesne
politine vizija, apimančia saugumą, regioninį bendradarbiavimą ir dvišalius susitarimus.
Pranešime įvardijami tokie šioje srityje galimi veiksmai: skatinti tranzito valstybes siekti
didesnio ekonominio ir institucinio stabilumo; stiprinti pačios ES tarpininkavimo ir
konfliktų prevencijos pastangas bendradarbiaujant su regioninėmis organizacijomis; derėtis
dėl dvišalių susitarimų dėl imigracijos su tranzito valstybėmis; sudaryti ekonominę
darbotvarkę, į kurią būtų įtrauktos konkrečios priemonės, kuriomis siekiama pakelti
užimtumo lygį ES šalyse partnerėse. Komisija turėtų pasistengti sustiprinti plėtros ramsčio
ir saugumo bei plėtros ramsčio sąveiką, rengdama naujas išorės veiksmų priemones
laikotarpiui po 2013 m. Dėl visų nurodytų priežasčių balsavau už šį pranešimą.

Dominique Baudis (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už šį dokumentą dėl migracijos srautų.
Išties, dabartiniai įvykiai mūsų pietinių kaimynų valstybėse kelia migracijos į Europą
rodiklius. Dabar labiau nei bet kada turime koordinuoti mūsų užsienio ir imigracijos
politiką. Tai tikrai Europos masto klausimas ir dabar ne laikas demonstruoti nacionalinį
egoizmą. Viduržemio jūros regiono valstybės – ES narės neturėtų vienos spręsti didžiulio
nelegalių migrantų antplūdžio problemos: tai turėtų būti bendros visų ES valstybių
pastangos.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Balsavau už šį pranešimą, nes, nustatant
tikslus vidutiniam ir ilgajam laikotarpiui, jame laikomasi realistinio požiūrio į problemą,
kurią sukėlė nepakankama pusiausvyra tarp išsivysčiusių ir neišsivysčiusių valstybių bei
žmogaus teisių pažeidimai įvairiose pasaulio vietose.

Pranešime pasiūlytos nelegalios imigracijos prevencijos procedūros, siekiama į šios
problemos visapusišką sprendimą įtraukti besivystančias valstybes, taip pat visas susijusias
valstybes: kilmės valstybes, tranzito valstybes ir valstybes, į kurias vykstama. Mane taip
pat labai nudžiugino dėmesys idėjai, kad bendradarbiavimo politikai reikėtų taikyti tam
tikro pagarbos žmogaus teisėms lygmens sąlygą, ir paminėtas poreikis apginti
pažeidžiamiausias grupes, kaip antai moteris ir nepilnamečius be palydos.
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Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Balsavau už šią rezoliucija, nes nestabilumo sukelti
migracijos srautai vienoje šalyje gali sukurti problemų visai Europos Sąjungai. Ši rezoliucija
– tai pirmas žingsnis į priekį, rengiant bendrą Europos migracijos valdymo politiką. Ši
politika privalo turėti ir atgrasomąjį poveikį. Kad tai pasiektume, ši politika turi apimti
visas esamas Europos Sąjungos bendradarbiavimo priemones socialinės ir ekonominės
plėtros srityje ir turėti tiesioginės įtakos nestabilumo veiksniams šalyse, iš kurių atkeliauja
migrantų srautai.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu.  −  (LT  )  Balsavau už šį pranešimą, nes migracija yra
ypač aktuali ir pastaruoju metu išryškėjusi problema, kuomet dėl įvykių Šiaurės Afrikoje
Europos Sąjunga, kaip kaimyninis regionas, yra priverstas priimti didžiulius atvykstančių
migrantų srautus. Pranešime yra atkreipiamas dėmesys į daugelį srautinės migracijos
faktorių, tokių kaip politinis, socialinis, ekonominis nestabilumas ir net klimato kaita, į
kurį vis dar nėra atsižvelgiama nagrinėjant masinės migracijos priežastis. Dėl visų šių
priežasčių yra pabrėžiama, kad ES yra reikalinga veiksmingesnė migracijos politika, kuri
turėtų būti papildoma užsienio politikos priemonėmis. Šios priemonės padėtų spręsti
nestabilumo priežastis jau kilmės šalyse, dėl kurių žmonės yra priversti masiškai emigruoti
į stabilesnius kaimyninius regionus. Pranešime Komisija taip pat yra raginama rengti
pasiūlymus dėl teisėtos migracijos, kuri būtų lengviau valdoma ir galėtų skatinti ekonominę
ir socialinę tiek priimančių, tiek tranzito, tiek ir kilmės šalių pažangą. Teigiama, jog patys
sunkiausi žmogaus teisių pažeidimai, taip pat ir nusikalstama veikla, kuri dažnai tampa
verslu tiems, kurie tą veiklą organizuoja, yra siejami būtent su nelegalia migracija. Galiausiai
yra akcentuojamas poreikis įvertinti ir pačios ES demografinę situaciją, norint apskaičiuoti,
kiekgi Europa gali priimti atvykstančių asmenų.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Europa privalo spręsti migracijos srautų
problemą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių karų ir ginkluotų konfliktų, etninės įtampos,
žmogaus teisių pažeidimų ir stichinių nelaimių. Europos Sąjunga turi šiuos sunkumus
spręsti veiksmingai, įgyvendindama prevencines priemones ir imdamasi reikiamų užsienio
politikos priemonių, siekiant tiesiogiai imtis nestabilumo priežasčių, kad emigracija taptų
galimybe, o ne žūtbūtine būtinybe. Europos migracijos reguliavimo politika turėtų derinti
vystomojo bendradarbiavimo priemones su visapusiškesne politine vizija, apimant dvišalius
saugumo ir regioninio bendradarbiavimo susitarimus su kilmės ir tranzito valstybėmis,
žmogaus teisių apsauga ir demokratizacija.

Europos užsienio reikalų politika turėtų papildyti imigracijos politiką ir sąveikauti su ja,
sutelkiant dėmesį į nestabilumą ir struktūrines problemas kilmės valstybėse. Ja turi būti
stengiamasi pradėti nuolatinį dialogą su tranzito valstybėmis, siekiant sureguliuoti
migracijos srautus ir vienodai taikyti tarptautinius žmogaus teisių standartus imigracijos
srityje.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už F. Proveros pranešimą, nes manau, kad
tai žingsnis į priekį siekiant valstybių narių solidarumo.

Daugiausia per pastarąsias savaites į Italiją atvyko tūkstančiai iš Šiaurės Afrikos valstybių
sprunkančių migrantų. Šioje sunkioje padėtyje ES negali palikti mano šalies likimo valiai,
bet privalo dėti visas pastangas, kad užtikrintų Sutarčių, ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 80 straipsnio, laikymąsi.

Kartu turime optimizuoti finansinius išteklius ir esamas struktūras. Pavyzdžiui, turi būti
sustiprintas sienų valdymo agentūros FRONTEX vaidmuo ir padidintas jos finansavimas.
Žmogaus teisių apsauga, didesni finansiniai ištekliai, demokratijos plėtra, įstatymo viršenybė

69Europos Parlamento debataiLT05-04-2011



ir dvišaliai susitarimai yra tos priemonės, kurios, tinkamai naudojamos, tikrai gali padėti
išvengti masinės migracijos.

Jan Březina (PPE),    raštu. – (CS) Sutinku, kad reikia nustatyti kompleksinę ilgalaikę ES
strategiją dėl nestabilių valstybių, siekiant kovoti su pagrindinėmis migracijos srautų
priežastimis. Tačiau nemanau, kad Taryba turėtų pateikti veiksmų planą dėl naštos
padalijimo pagal solidarumo principą, nustatytą Sutarties dėl ES veikimo 80 straipsnyje.
Pabėgėlių perkėlimas iš šio regiono turėtų būti valstybių, į kurias pabėgėliai atvyksta,
pareiga, o jeigu atvykėlių antplūdis taptų sunkiai suvaldomas, atsakas turėtų būti sugriežtinti
ES prieglobsčio ir imigracijos politiką. Todėl man rūpestį kelia raginimai parengti bendrą
prieglobsčio sistemą ir bendrą ES perkėlimo programą. Nustatyti bendrą Komisijos požiūrį
į teisėtą migraciją yra gera mintis, tačiau jos negalima sieti su Europos darbo rinkos
poreikiais arba kiekvienos valstybės narės pajėgumu priimti ir integruoti migrantus.
Migracijos srautų valdymas pirmiausia turėtų likti valstybių narių kompetencija.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. − (PT) Džiaugiuosi ES pastangomis reaguoti į
nestabilumo ir migracijos srautų sukeltas problemas, darančias poveikį ne tik kilmės, bet
ir tranzito valstybėms įvairiose srityse, susijusiose su smurtu, žmogaus teisių pažeidimais
ir kt. Todėl pritariu aktyviai politikai šioje srityje, kuria siekiama imtis pirminių
destabilizuojančių veiksnių kilmės valstybėse, kaip antai ekonominių ir demokratinių
struktūrų trūkumo. Tai yra vienintelis būdas panaikinti neigiamus migracijos padarinius,
nes migracija turėtų būti teigiamas ir naudingas reiškinys, o ne būdas pasprukti. Ši politika
turėtų virsti kilmės ir tranzito valstybių bendradarbiavimu, pagrįstu dialogu, kuriuo siekiama
rimtų, poveikį turinčių ir ilgalaikių rezultatų.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Balsavau prieš pranešimą dėl migracijos
srautų, nes nepaisant to, kad jame pateikta gana tiksli ir pasverta pagrindinių priežasčių,
verčiančių žmones palikti savo valstybę, analizė, pasigendu reikalingų išvadų dėl pasiūlymų.
Viena vertus, jame atkakliai siūloma skirstyti žmones į legalius ir nelegalius imigrantus ir
vadovaujamasi utilitarinėmis naudingų ir nenaudingų imigrantų sąvokomis, taip susaistant
jų teises įvairiomis Europos Sąjungos ir valstybių narių taikomomis kvotomis. Kita vertus,
pranešime imigracijos reiškinys siejamas su saugumo problemomis, taip kuriant painiavą
ir prilyginant imigrantus įvairiems nusikaltėliams bei teroristams ir palaikant jų
kriminalizavimo praktiką ir ideologijas.

Taigi pranešimu dar labiau sustiprinamas paternalistinis Europos Sąjungos vaidmuo, netgi
siūlant ES ramstį, susijusį su trečiosioms šalims teikiama parama vystymuisi, susieti su
saugumo ramsčiu, taip visiškai pakeičiant tokios paramos pobūdį ir paskirtį.

Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Nors ankstesnėse konferencijose daugiausia dėmesio
skirta principams, tikiuosi, kad per ketvirtąją JT konferenciją Stambule bus siekiama
nustatyti rezultatus ir aiškius rodiklius, kuriais vadovaujantis bus bandoma iki 2020 m.
sumažinti mažiau išsivysčiusių valstybių skaičių perpus. Iš 51 neišsivysčiusios valstybės,
kur 78 proc. gyventojų gyvena už mažiau nei 1,25 USD per dieną, per pastaruosius metus
tik trims pavyko pakilti iš šios kategorijos. Padėtis kelia nerimą, kadangi šios valstybės
labiausiai pažeidžiamos tokių išmėginimų, kaip finansų ir maisto krizės ir klimato kaita,
ir tuo pačiu metu susiduria su visišku skurdu, infrastruktūros stoka ir augančiu nedarbu.
Ši realybė aiškiai parodo, kad, deja, tarptautinė bendruomenė neįvykdė savo įsipareigojimų
pagal Briuselio veiksmų programą. Tikiuosi, kad per konferenciją, kurioje aš atstovausiu
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijai, sutelksime dėmesį
siekdami nuoseklios vystymosi politikos ir naujoviškų finansavimo mechanizmų
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įgyvendinimo metodų, kad valstybėms, kurias reikia paskatinti įgyvendinti tinkamą politiką,
būtų suteikta veiksmingesnė pagalba.

Mário David (PPE),    raštu. − (PT) Tai unikalus ir svarbus klausimas, ir jį svarstant reikia
atsižvelgti į jo sudėtingumą. Šiame pranešime pažvelgiama į tai, kaip svarbu ir toliau laikytis
bendradarbiavimo sutarčių dėl Europos kaimynystės politikos (EKP). Emigracija, skatinama
krizių ir nestabilumo, turi neigiamų padarinių kilmės valstybei, valstybei, į kurią atvykstama,
ir patiems persikėlusiems gyventojams. Šis reiškinys turi būti pažabotas, kad emigracija
tokiomis aplinkybėmis nebebūtų vienintelė galimybė: pabėgimas dėl nesaugumo, silpnos
ekonomikos, nestabilumo ar įbauginimo. Šiame balsavimo paaiškinime dar kartą pabrėžiu
poreikį imtis priemonių stabilumui ir saugumui kilmės valstybėse užtikrinti ir skatinti. Šių
nestabilumo ir krizės sukeltų migracijos srautų mažinimo galimybė turėtų būti prevencija.
Manau, kad Europos užsienio reikalų politika ir konkrečiai EKP turėtų numatyti paramą
šiems pasaulio regionams, skatinant saugumą, stabilumą ir žmogaus teisių apsaugą, kaip
plataus vystymosi proceso dalį, ir tai nurodžiau savo pranešime dėl pietiniams kaimynams
skirtos EKP peržiūros, dėl kurio irgi balsuosime šią savaitę.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Kai kurios valstybės narės susiduria su masiniu
prieglobsčio ieškančių žmonių antplūdžiu iš pietinės Viduržemio jūros regiono dalies.
Vienos jos negali susitvarkyti su šiomis nepaprastosiomis humanitarinėmis ir imigracijos
padėtimis. FRONTEX žmoniškieji, materialieji ir finansiniai ištekliai turi būti padidinti, kad
agentūra galėtų teikti daugiau paramos tokioms operacijoms, kaip „Hermes“ ir „Poseidon“.
EP nariai ragina Europos Vadovų Tarybą parengti pabėgėlių perkėlimo veiksmų planą,
taikant valstybių narių solidarumo sąlygą. Išties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
80 straipsnyje minimas valstybių narių solidarumo ir teisingo atsakomybės padalijimo
sienų kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos politikos srityse principas. Vidutiniu ir ilguoju
laikotarpiu privalome užmegzti bendradarbiavimo santykius su būsimųjų migrantų kilmės
valstybėmis ir sukurti partnerystę judumo srityje, kad jų piliečiai galėtų teisėtai atvykti
dirbti ar studijuoti ir keliauti tarp dviejų Viduržemio jūros krantų.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl migracijos srautų, kuriuos
lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos aprėptis ir vaidmuo. Politinis, socialinis
ir ekonominis nestabilumas, nepakankamas saugumas, politinės represijos ir klimato
pokyčiai verčia bendruomenes migruoti, todėl ES turi parengti bendrą imigracijos politiką,
apimančią, konkrečiai, ekonominės ir socialinės pažangos skatinimą migrantus
priimančiose, tranzito ir kilmės valstybėse ir socialinės sanglaudos didinimą gerinant
migrantų integraciją.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ir Åsa Westlund (S&D),
raštu.  −  (SV) Mes, Švedijos socialdemokratai, sutinkame, kad nestabilumo nulemti
migracijos srautai sukelia problemų ES ir kad reikia daugiau pastangų kovoti su nestabilumo
priežastimis ir struktūrinėmis problemomis kilmės valstybėse. Tačiau esame įsitikinę, kad
ES turi nuoširdžiai prisiimti atsakomybę už čia atvykstančius migrantus ir nepalikti šios
atsakomybės mūsų kaimyninėms šalims, kaip siūloma 9 dalyje. Remiame siūlymą, kad
žmogaus teisių aspektas aiškiai atsispindėtų FRONTEX darbe, ypač kalbant apie asmens
teisę išvykti iš savo šalies, grąžinimo draudimą ir teisę prašyti prieglobsčio. Mums nepatinka
kai kurie FRONTEX iki šiol atlikti darbai, todėl nepritariame formuluotei, kad Europos
Parlamentas palankiai vertina sėkmingą FRONTEX veiklą.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Ryšys tarp socialinių, ekonominių ir politinių nestabilumo
priežasčių ir migracijos į Europos Sąjungą srautų akivaizdus. Europos Sąjungos užsienio
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politikos negalima tiesiog atriboti nuo šio reiškinio: ji privalo stengtis jį suprasti ir kuo
atidžiau stebėti. Tiesą sakant, ES turi imtis priemonių optimaliau panaudoti savo finansinius
išteklius ir institucines struktūras ir veiksmingai valdyti migracijos srautus, kuriuos lemia
nestabilumas, šiuo metu apėmęs kelis pasaulio regionus.

Prevencijos politika, apimanti tinkamiausias užsienio reikalų politikos priemones siekiant
kovoti ir susidoroti su nestabilumo priežastimis, galėtų padėti paversti dabartinę žūtbūtinę
būtinybę emigruoti į galimybę emigruoti. Reikia skatinti įstatymo viršenybę, ginti žmogaus
teises ir puoselėti demokratijos bei ekonomikos plėtrą. Be šių bendrų plėtros pastangų
atitinkamose valstybėse, be bendradarbiavimo su jų žmonėmis ir socialinėmis struktūromis
bus neįmanoma veiksmingai prisidėti prie nestabilumo mažinimo.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Šiame pranešime dėmesys sutelkiamas į
migracijos srautus, nulemtus politinio nestabilumo, apėmusio kai kuriuos pasaulio regionus,
ypač Šiaurės Afriką ir Viduržemio jūros regiono pietinę dalį. Dėl šios padėties, kurios
poveikis jaučiamas Pietų Europos valstybėse, ypač Italijoje – mes visi stebime padėtį
Lampedūzos saloje, į kurią atvyko daugiau nei 20 000 žmonių – bei Maltos saloje, Europoje
atsidūrė daugiau nei 400 000 pabėgėlių. Siekiant sušvelninti šią padėtį, reikia ne tik
mobilizuoti Europos pabėgėlių fondą, bet ES taip pat privalo įgyvendinti ilgalaikiškesnį
planą, pagal kurį būtų teikiama humanitarinė pagalba ir kuo greičiau užtikrinti pagrindiniai
šių žmonių poreikiai. Be to, turi būti parengta ir pabėgėliams iš Egipto, Tuniso ir Libijos
skirta regioninė programa, susijusi ir prieglobsčiu, ir su pabėgėlių apsauga, kad būtų
užkirstas kelias prekybai žmonėmis ir pasirengta jų grįžimui į kilmės valstybes. Palankiai
vertinu priimtą pranešimą, nes jame teigiama, kad ES rengiasi kovoti su struktūrinėmis dėl
migracijos srautų atsirandančių problemų priežastimis, pasitelkdama savo
bendradarbiavimo su užsieniu politiką be jokių išankstinių nuostatų.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Be priežasties nemigruojama. Svarbiausios iš
emigravimo priežasčių yra tokie veiksniai, kaip karai ir ginkluoti konfliktai, nuolatiniai
žmogaus teisių pažeidinėjimai, etniniai ir religiniai konfliktai ir represijos. Tačiau stichinės
nelaimės ir skurdas dėl tinkamų ekonominių ir demokratinių struktūrų trūkumo taip pat
yra vienos iš dažniausių migracijos srautų priežasčių.

Pasaulinio kapitalizmo krizės poveikis ir nenuoseklios bei asimetriškos plėtros padariniai
blogina daugelio šalių ekonominę ir socialinę padėtį. Sukilimai arabų pasaulyje yra vienas
iš šio reiškinio reiškimosi būdų, kuris taip pat didina migrantų srautus. Europos Sąjungos
pareiškimai šiuo klausimu dažnai veidmainiški, ji laikosi dvigubų standartų politikos. Viena
vertus, ji tvirtina, kad gina žmogaus teises trečiosiose šalyse, tačiau laikosi savanaudiško
požiūrio į jas, kai reikia užpulti vieną iš šių šalių. Kita vertus, ji atsakinga už tai, kad tokia
padėtis, kokia susiklostė Italijos saloje Lampedūzoje, tęsiasi.

Šių migracijos srautų prevencija reikalauja priemonių, pagrįstų rimta vystomojo
bendradarbiavimo ir pagalbos, solidarumo ir taikos skatinimo, įskaitant taikų konfliktų
sprendimą, politika, o to šiuo metu nėra.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Žinome, kad karai ir ginkluoti konfliktai,
etninė įtampa, nuolatiniai žmogaus teisių pažeidinėjimai, kaip antai trukdymas žmonėms
išpažinti savo religiją, stichinės nelaimės ir skurdas, nulemtas tinkamų ekonominių ir
demokratinių struktūrų trūkumo, yra pagrindinės migracijos srautų priežastys.

Pagal dabartinę perspektyvą padėtis tik blogės dėl kapitalizmo išgyvenamos krizės ir jos
socialinių padarinių, įskaitant sukilimus arabų valstybėse.
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Todėl Europos Sąjunga negali tęsti savo veidmainiškos dvigubų standartų politikos,
tvirtindama, kad gina žmogaus teises trečiosiose valstybėse, bet tuo pačiu metu leisdama
tokiai padėčiai, kokia susidarė Lampedūzoje, tęstis.

Būtina prevencinė politika ir vystomojo bendradarbiavimo priemonės su visapusiškesne
politine vizija, apimančia, visų pirma, solidarumą ir žmogaus teisių apsaugą, o to šiuo metu
nėra.

Apskritai, Europos Komisija ir pats Europos Parlamentas pirmenybę teikia savo
ekonominiams ir geostrateginiams interesams ir pamiršta solidarumą bei Tūkstantmečio
vystymosi tikslus, priimdami tokias gėdingas direktyvas, kaip Direktyva dėl migrantų
grąžinimo.

Štai kodėl balsavome prieš šį pranešimą, nepaisant to, kad jame yra vienas kitas teigiamas
dalykas.

Bruno Gollnisch (NI),    raštu. – (FR) Norėčiau pareikšti paramą Lampedūzos gyventojams,
kenčiantiems nuo gyventojų pertekliaus, nesaugumo, tiekimo problemų ir galimo pavojaus
sveikatai, kurie Parlamento akyse yra antrarūšiai, palyginti su dešimtimis tūkstančių
nelegalių imigrantų, atvykstančių į salą. Italijos valdžios institucijoms taip pat norėčiau
pasakyti, kad jų pasamdytais laivais šie nelegalūs imigrantai turėtų būti siunčiami į Afriką,
o ne į Europą. Dauguma šių žmonių atkeliauja iš Tuniso – valstybės, kur, atrodo, vyksta
nuostabus demokratijos nuotykis, kuriame jie turi pareigą dalyvauti. Negalima ir toliau
priimti žmonių, kurie savo šalyje jaučiasi nejaukiai todėl, kad ten lyja... arba nelyja; todėl,
kad ten diktatūra... arba kad ten jos nebėra; todėl, kad ji neišsivysčiusi arba dėl to, kad
vystosi. Pagrindiniai šių migrantų motyvai yra grynai ekonominio pobūdžio.

Mūsų paramos vystymuisi politika turėtų skatinti žmones likti savo šalyje ir netgi būtina
šios paramos teikimo sąlyga turėtų būti piliečių grįžimas. Priešingai, nei teigia pranešėjas,
nėra tokios „teisės“ emigruoti. Kita vertus, Europos žmonės, kurie turėtų būti jūsų
pagrindinis prioritetas, turi absoliučią teisę pasakyti „NE“ ir teisę būti išklausyti.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    raštu. – (FR) Balsavau už šį Parlamento pranešimą dėl
migracijos srautų, kuriuos lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos aprėptis ir
vaidmuo ir norėčiau panagrinėti keletą šio pranešimo aspektų. Nuvertus prezidentą Ben
Ali beveik 24 000 tunisiečių atvyko į Lampedūzą ir išsilaipino Italijos krantuose, o
tūkstančiai libių nuo vasario mėn. taip pat pabėgo iš savo karo apimtos šalies. Šios
tebesitęsiančios žmonių dramos aplinkybėmis tiesiog būtinas Europos atsakas ir Europos
solidarumas. Mūsų pranešime raginama sukurti solidarumo pabėgėlių iš Šiaurės Afrikos
perkėlimo klausimu sistemą. Mūsų pranešime raginama taikyti valstybių narių „solidarumo
sąlygą“ sienų kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos politikos atžvilgiu. Mūsų pranešime
raginama į laikotarpio po 2013 m. biudžetą įtraukti nuostatą dėl lėšų neatidėliotinam
reagavimui į imigracijos ir prieglobsčio problemas Europoje. Visi šie aspektai būtini rimtai
Europos prieglobsčio politikai, kurią parengti jau seniai raginame ir kuri turi būti pagrįsta
nuoseklumo, atsakomybės, solidarumo ir pagarbos žmogaus teisėms principais.

Sylvie Guillaume (S&D),    raštu. – (FR) Balsavau už šį savo iniciatyva parengtą pranešimą,
nes jame pabrėžiamos tikrosios migracijos srautų priežastys, būtent politinis, socialinis ir
ekonominis nestabilumas, nepakankamas saugumas, politinės represijos, žmogaus teisių
pažeidimai ir klimato kaita. Šiame pranešime taip pat pabrėžiama, kaip svarbu kilmės
valstybėms taikyti įvairias strategijas pagal Europos kaimynystės politiką (EKP) ir ES
vystomojo bendradarbiavimo politiką. Taip paneigiamas mitas apie nulinę imigraciją,
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primenant, kad migracijos negalima sustabdyti ir kad ES reikia gausios, bet reguliuojamos
imigracijos, siekiant išspręsti gyventojų senėjimo ir kitas socialines bei ekonomines
problemas.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    raštu.  − F. Proveros pranešime nagrinėjama daugelis svarbių
klausimų migracijos tema ir pabrėžiama žmogaus teisių svarba. Žmogaus teisių klausimas
dominuoja Škotijoje ir JK vykstančiose kampanijose, kuriomis siekiama nutraukti
prieglobsčio prašančių vaikų sulaikymą. JK vyriausybė pažadėjo užbaigti šią kvailystę,
tačiau kol kas to nepadarė.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi nestabilumo
įtakoti migracijos srautai yra ES iššūkis. Karai, ginkluoti konfliktai, įtampa tarp etninių
grupių, nuolatiniai žmogaus teisių pažeidimai, pvz., uždraudimas išpažinti religiją, stichinės
nelaimės, ekonominių ir demokratinių struktūrų trūkumas – tai pagrindinės šio tipo
migracijos srautų priežastys. Šis reiškinys ypač kelia nerimą todėl, kad dėl jo gali kilti ar
padidėti įtampa ne tik tarp kilmės ir paskirties šalių, bet ir tarp kilmės ir tranzito šalių.
Norėdama veiksmingai išspręsti šį sunkumą ES privalo taikyti prevencijos politiką,
naudodama tinkamiausias užsienio politikos priemones, siekdama tiesiogiai įveikti
nestabilumo priežastis tam, kad emigracija taptų galimybe, o ne žūtbūtine būtinybe. Todėl
reikia pradėti diskusijas siekiant geriau suvokti visus migracijos reiškinių aspektus bei jų
struktūrines priežastis. Tai paskatintų ES nustatyti aiškią ir veiksmingą migracijos srautų
iš kilmės ir tranzito šalių politiką ir nuspręsti, kaip ir kiek investuoti į šias šalis, siekiant
kompensuoti jų vidinę demografinę ir socialinę įtampą, ir tokiu būdu prisidėti prie stabilumo
sąlygų kūrimo.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Rezoliucijos projekte, dėl kurio šiandien balsuojama
Parlamente, užduodamas svarbus klausimas: kaip apibrėžti ES užsienio reikalų politikos
vaidmenį, kai susiduriama su tragišku ir kartu subtiliu migracijos srautų klausimu?
Sunkumus, su kuriais susiduria Europos Sąjunga, lemia akivaizdus nestabilumas, apėmęs
Šiaurės Afriką ir Artimuosius Rytus. Kad išvengtų neigiamų padarinių, Europa privalo
sugebėti reaguoti į šiuos sunkumus, nustatydama ir įgyvendinama prevencijos politiką,
skirtą kovoti su ekonominio ir politinio nestabilumo tose šalyse priežastimis, pasiūlant
bendrus sprendimus, galinčius užkirsti kelią šiam reiškiniui arba bent sumažinti jo mastą.
Tačiau šiam reikalui būtini nemenki ištekliai, todėl reikės įtraukti kitas galingas pasaulio
valstybes ir koordinuoti veiksmus su jomis. Tačiau visa tai padaryti neįmanoma, jei nėra
visiškai laikomasi subsidiarumo principo. Šiuo požiūriu Europos pareiga reaguoti konkrečiai
ir darniai, taip parodant pasiryžimą pirmiausia skirti dėmesį šiai politikai. Dėl nurodytų
priežasčių būdamas tikras, kad Europa yra moraliai įpareigota pasiųsti svarbų politinį
signalą šiuo klausimu ir nepalikti valstybių narių likimo valiai, balsavau už minėtą
rezoliuciją.

Agnès Le Brun (PPE),    raštu. – (FR) Nuo Amsterdamo sutarties įsigaliojimo ES turėjo
labai plačius įgaliojimus kontroliuoti migracijos srautus. Šiais įgaliojimais dabar raginama
pasinaudoti, siekiant suvaldyti pabėgėlių, pastaruoju laikotarpiu pasprukusių nuo negandų
Šiaurės Afrikoje, ypač Libijoje, antplūdį. „Arabų pavasaris“ yra stiprus laisvės simbolis,
tačiau po juo slepiasi liūdnesnė realybė, kuri verčia daugybę civilių gyventojų išvažiuoti
(šiuo atveju – išplaukti) ieškant prieglobsčio. Todėl rezoliucijoje ES ir tarptautinės institucijos
raginamos įvertinti tokio didelio gyventojų migravimo padarinius. Parėmiau šią rezoliuciją,
nes atskiros valstybės narės negali pačios susitvarkyti su šia padėtimi: tai turime daryti
bendradarbiaudami ir dalydamiesi rūpesčiais. Lisabonos sutartyje nustatyta Europos
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Sąjungos užsienio reikalų politikos sistema, konkrečiai – įsteigti Europos išorės veiksmų
tarnybą (EIVT), taip pat turėtų leisti veiksmingiau koordinuoti valstybių narių veiksmus.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą, kuriame pritariama neseniai
pateiktiems Komisijos pasiūlymams dėl teisėtos prieglobsčio neprašančių asmenų migracijos
ir kuriame ji raginama parengti daugiau priemonių, skirtų bendrai imigracijos politikai
nustatyti, ekonominei migracijai valdyti, siekiant skatinti ekonominę ir socialinę pažangą
migrantus priimančiose, tranzito ir kilmės valstybėse, taip pat didinti socialinę sanglaudą,
gerinant migrantų integraciją. Jame pabrėžiamas poreikis teikti reikiamą informaciją apie
teisėtos imigracijos į ES galimybes siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai, geriau
išnaudoti ES teisėtos imigracijos programas, paaiškinti dabartines perspektyvas ir galimybes
Europos Sąjungoje ir atskleisti apgaulingus prekeivių žmonėmis pažadus, taip apribojant
organizuoto nusikalstamumo organizacijų ir prekeivių žmonėmis pelną, kurį jiems neša
žmonių poreikis persikelti. Komisija pranešime raginama skatinti apsaugos priemones,
skirtas pažeidžiamoms grupėms ir žmonėms (ypač moterims ir vaikams), kurie dažnai
tampa prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo aukomis, ir steigti informacijos
apie migraciją į ES ir trečiąsias valstybes centrus. Tačiau pranešime raginama derinti teisėtos
migracijos į ES skatinimą ir pastangas užtikrinti, kad ES būtų pajėgi priimti ir sėkmingai
integruoti migrantus.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Nepaisant gerų jausmų protrūkio, šiame
pranešime nepavyko paslėpti tiesos. ES susirūpinusi diktatorių, kuriuos ji rėmė mainais į
migracijos srautų prie jos sienų valdymą, nuvertimu. Masinio pabėgėlių, šių diktatoriškų
režimų aukų, antplūdžio perspektyva jos nejaudino, nes nebuvo priežasčių jaudintis. Ją
jaudina būtent demokratijos atėjimas.

Vis dėlto Europai prireiks 230 mln. imigrantų nuo dabar iki 2030 m.: tai pripažino pati
Europos Komisija. Be to, dokumente rekomenduojama taikyti sankcijas valstybėms, kurios
negerbia laisvosios prekybos sutartyse nustatytų ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
ginamų principų. Arabų revoliucijos vos spėjo nusikratyti savo pačių despotų pančių, o
čia jau užsienio tironai siunčia jiems savo linkėjimus. Šis pranešimas yra arogantiškas ir
žiaurus. Balsuoju prieš jį.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Nestabilumo nulemti migracijos srautai kelia problemų
Europos Sąjungai. Pagrindinės tokio migracijos srauto priežastys yra karai ir ginkluoti
konfliktai, etninė įtampa, nuolatiniai žmogaus teisų pažeidinėjimai, kaip antai trukdymas
žmonėms išpažinti savo tikėjimą, stichinės nelaimės ir tinkamų ekonominių ir demokratinių
struktūrų trūkumas. Šis reiškinys ypač kelia rūpestį, nes jis gali sukurti arba padidinti įtampą
ne tik tarp kilmės valstybių ir valstybių, į kurias atvykstama, bet ir tarp kilmės valstybių ir
tranzito valstybių. Kad įveiktų šiuos sunkumus veiksmingai, Europos Sąjunga privalo
įgyvendinti prevencijos politiką, imdamasi reikiamų užsienio politikos priemonių, siekiant
tiesiogiai imtis nestabilumo priežasčių, kad emigracija taptų galimybe, o ne žūtbūtine
būtinybe.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. − (ES) Balsavau prieš F. Proveros pranešimą dėl migracijos
srautų, kuriuos lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos aprėptis ir vaidmuo, nes
atmetu Europos Sąjungos migracijos politiką; politiką, kuriančią „Europos tvirtovę“, kurios
vartai aklinai užverti vyrams ir moterims, tačiau iškart atsidaro, kai kalbama apie kapitalą.
Šiame pranešime siūloma Europos migracijos politika nesiremia nuostata, kad emigracija
yra teisė, o ne nusikaltimas, ir negina švento principo, leidžiančio prašyti prieglobsčio. ES
veidmainiavimas pasibjaurėtinas: ji kriminalizuoja neoficialius imigrantus. Nelegalūs
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imigrantai naudojami darbui norint greitai kaupti kapitalą, o tai tiesioginis žmogaus teisių
universalumo pažeidimas. ES, kuri gali egzistuoti tik ekonominių imigrantų dėka,
demonstruoja visišką cinizmą. Tai, kas vyksta Šiaurės Afrikoje, yra „Europos tvirtovės“
įrodymas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių
išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) neturi nieko bendra su solidarumu ar
bendradarbiavimu padedant žmonėms kovoti su tokiais diktatoriais kaip Ben Ali,
H. Mubaraku ar M. Gaddafi: tūkstančiai afrikiečių bėga nuo represijų ir karo, o ES juos
įkalina.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Nestabilumo nulemti migracijos srautai yra problema
ES. Karai ir kariniai konfliktai, etninė įtampa, nuolatiniai žmogaus teisių pažeidinėjimai,
kaip antai draudimas žmonėms išpažinti savo religiją, stichinės nelaimės, tinkamų
ekonominių ir demokratinių struktūrų trūkumas, yra pagrindinės migracijos srautų
priežastys. Šis reiškinys kelia didelį rūpestį, nes jis gali ne tik padidinti ir sustiprinti įtampą
tarp kilmės valstybės ir valstybės, į kurią atvykstama, bet ir tarp kilmės valstybės ir tranzito
valstybės. Siekdama šią problemą spręsti veiksmingai, ES turėtų įgyvendinti prevencinę
politiką panaudodama visas tinkamas užsienio reikalų politikos priemones, skirtas kovoti
su nestabilumo priežastimis, kad emigracija taptų galimybe, o ne būtinybe. Ilgalaikėje
perspektyvoje ES gali imtis veiksmingų veiksmų, siekdama optimizuoti jos pačios finansinių
priemonių ir esamų institucinių struktūrų naudojimą. Pranešime siūlomos priemonės yra
nepakankamos ir perdėm deklaratyvios. Būtinas tikslus ir konkretus finansinis-ekonominis
planas. Kitaip Europa uždus, užtvindyta nelegalios migracijos bangos. Kaip pirmas žingsnis
sprendžiant šią problemą pranešimas yra labai naudingas.

Andreas Mölzer (NI),    pranešimas.  −  (DE) Žvelgiant į nesibaigiantį migracijos į Europą
srautą, atrodo, vis svarbiau užimti aiškią poziciją prieš ekonominių migrantų legalizavimą.
Labai svarbu, kad besivystančios valstybės gautų mūsų paramą, siekiant paskatinti šiuos
žmones likti savo valstybėse. Nėra jokios prasmės leisti žmonėms iš besivystančių šalių
patekti į darbo rinką, ypač atsižvelgiant į tai, kad nedarbo lygis euro zonoje šiuo metu siekia
9,9 proc. Pradinis F. Proveros pranešimas buvo labai teisingas ir tinkamai pasvertas. Tačiau
įvairūs pakeitimai, deja, jį pablogino. Dėl šios priežasties balsuoju prieš.

Rolandas Paksas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi po neramumų
arabų šalyse, kai migracijos srautai ypač suaktyvėjo, labai svarbu, kad visoje ES funkcionuotų
bendra migracijos politika. Atsižvelgiant į tai, kad migracijos negalima sustabdyti, ypatingas
vaidmuo šioje srityje tenka užsienio politikai. Padidėję migracijos srautai labiausiai paveikia
valstybes, esančias prie ES išorės sienų. Dėl to turime dėti visas pastangas, kad ES mastu
būtų sukurta bendra ES migracijos politika tam, kad migracijos srautai būtų optimaliai
valdomi ir kontroliuojami. Tik dedant bendras pastangas nuo neigiamų pasekmių bus
apsaugota valstybių, į kurias plūsta didžiausi migrantų srautai, ekonomikos augimas, darbo
rinkų tvarumas ir vystymosi perspektyvos. Tai bus efektyvi priemonė siekiant užkirsti kelią
neteisėtai migracijai, organizuotam nusikalstamumui bei prekybai žmonėmis. ES turi dėti
visas pastangas, kad būtų skatinama teisėta migracija ir efektyviai kovojama su neteisėta
migracija. Labai svarbu, kad teisėtos migracijos sistema būtų kuriama atsižvelgiant į Europos
darbo rinkos poreikius, įvertinus kiekvienos valstybės narės galimybes priimti ir integruoti
migrantus.

Legalūs migrantai Europos Sąjungos šalyse turi turėti tokias pačias teises ir pareigas, kaip
ir kiti darbuotojai. Be to, labai svarbu, kad kiekvienoje šalyje būtų mažinamas protų
nutekėjimas ir kvalifikuotų specialistų išvykimas. Tam tikslui reikia diegti paramos
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grįžtantiems programas, skatinti apykaitinę migraciją, reguliuoti įdarbinimo praktiką,
remti kompetencijos ugdymą.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už šį F. Proveros pranešimą apie vieną iš
kertinių Europos Sąjungos principų: tautų solidarumą. Atsižvelgiant į politines krizes
Šiaurės Afrikoje ir lėtą ar išvis nesamą ES politikos dėl migracijos srautų atsaką, dabartinė
padėtis yra tokia rimta ir sudėtinga, kad manau, jog ją būtina spręsti neatidėliojant. Priėmus
šį dokumentą, Taryba pakviesta – o kvietimo negalima ir nedera ignoruoti – visapusiškai
įgyvendinti solidarumo sąlygą, pateikiant praktinį veiksmų planą ir padalijant naštą
valstybėms narėms. Visų pirma, šiame dokumente pagrindžiami būtinieji laikino apsaugos
suteikimo imigrantams standartai, taip pat priemonės, skirtos padalyti atsakomybę ir
darbus tarp valstybių narių, kurios, kaip antai Italija, įsileidžia imigrantus atsakingai ir
prisiima visus padarinius ant savo pečių.

Georgios Papanikolaou (PPE),    raštu. – (EL) Svarbu, kad Europos lygmeniu siejame
padidėjusį dėl migracijos srautų patiriamą spaudimą su ES užsienio reikalų politika. Europos
iniciatyvomis galima padėti politiškai nestabilioms Šiaurės Afrikos valstybėms, iš kurių
plūsta daugybė imigrantų. Galima ir būtina pasinaudoti visomis priemonėmis, kaip antai
vystymosi ir bendradarbiavimo pagalbos programomis ir readmisijos susitarimais.
Akivaizdu, kad tai bus ypač svarbu artimoje ateityje ir Graikijai, ir likusiai ES, todėl balsavau
už šį pranešimą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Nestabilumo nulemti migracijos srautai
dabar yra didelė problema Europos Sąjungai. Juos sukelia karai ir ginkluoti konfliktai,
etninė įtampa, žmogaus teisių pažeidinėjimai, kaip antai trukdymas žmonėms išpažinti
savo religiją, stichinės nelaimės ir ekonominių bei demokratinių struktūrų trūkumas. Tai
besiplečiantis reiškinys, sukuriantis įtampą ne tik tarp kilmės valstybių ir valstybių, į kurias
atvykstama, bet ir tarp kilmės valstybių ir tranzito valstybių. Šiame pranešime pateiktos
rekomendacijos, kaip sudaryti galimybę ES veiksmingai reaguoti į šiuos sunkumus. Be kitų
priemonių, norėčiau pabrėžti prevencijos politiką, kuria siekiama tiesiogiai kovoti su
nestabilumo priežastimis, kad emigracija taptų galimybe, o ne žūtbūtine būtinybe, taip
pat vystomojo bendradarbiavimo politiką, turinčią visapusiškesnę politinę viziją, apimančią
saugumą, regioninį bendradarbiavimą ir dvišalius susitarimus su kilmės valstybėmis ir
tranzito valstybėmis. Šių tikslų reikia siekti kartu su Tūkstantmečio vystymosi tikslais,
kurie glaudžiai susiję su politiniu stabilumu ir turėtų būti viso proceso pagrindas.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Nestabilumo sukelti migracijos srautai yra netiesioginė
žmogaus teisių pažeidinėjimo, ekologinių katastrofų ir nepakankamų ekonominių ir
socialinių struktūrų, kurios užtikrintų didelės visuomenės dalies gerovę, padarinys. Tai
rimta problema Europos Sąjungai, nes reikalauja pastangų ir įgyvendinant vystomąjį
bendradarbiavimą, ir užkertant kelią socialinei įtampai, kuri dažnai atsiranda ne tik tarp
kilmės valstybių ir valstybių, į kurias vykstama, bet ir tarp kilmės valstybių ir migrantų
tranzito valstybių. Jai spręsti reikia praktinių ES veiksmų ne tik vystomojo
bendradarbiavimo, bet ir užsienio reikalų politikos srityje, įgyvendinant prevencines
priemones regioniniu ir pasauliniu lygmenimis, priemones, kurias vykdant panaudojami
visi galimi užsienio politikos instrumentai ir kuriomis siekiama saugumo, regioninio
bendradarbiavimo, dvišalių susitarimų su kilmės ir tranzito valstybėmis ir žmogaus teisių
apsaugos bei demokratizacijos. Būdamas įsitikinęs, kad ES svarbu tiesiogiai imtis
nestabilumo priežasčių, be kita ko, ir geriau panaudojant esamas priemones, negaliu elgtis
kitaip − tik balsuoti už šį pasiūlymą.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Nestabilumo nulemti migracijos srautai
kelia problemų Europos Sąjungai. Pagrindinės tokio migracijos srauto priežastys yra karai
ir ginkluoti konfliktai, etninė įtampa, nuolatiniai žmogaus teisų pažeidinėjimai, kaip antai
trukdymas žmonėms išpažinti savo tikėjimą, stichinės nelaimės ir tinkamų ekonominių
bei demokratinių struktūrų trūkumas.

Šis reiškinys ypač kelia rūpestį, nes jis gali sukurti arba padidinti įtampą ne tik tarp kilmės
valstybių ir valstybių, į kurias atvykstama, bet ir tarp kilmės valstybių ir tranzito valstybių.
Kad veiksmingai įveiktų šiuos sunkumus, Europos Sąjunga privalo įgyvendinti prevencines
priemones, taikydama reikiamas užsienio politikos priemones, siekiant tiesiogiai kovoti
su nestabilumo priežastimis, kad emigracija taptų galimybe, o ne žūtbūtine būtinybe.

Europos migracijos reguliavimo politika turėtų derinti vystomojo bendradarbiavimo
priemones su visapusiškesne politine vizija, apimant saugumą, regioninį bendradarbiavimą,
dvišalius susitarimus su kilmės ir tranzito valstybėmis, žmogaus teisių apsauga ir
demokratizacija.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Nestabilumo nulemtų migrantų srautų valdymas yra
esminis Europos Sąjungos uždavinys. Karai ir ginkluoti konfliktai, etninė įtampa, nuolatiniai
žmogaus teisių pažeidinėjimai, stichinės nelaimės ir ekonominių bei demokratinių struktūrų
trūkumas yra pagrindinės šių srautų priežastys.

Manau, kad dabar būtina įgyvendinti prevencijos politiką, panaudojant tinkamiausias
priemones nestabilumo priežastimis panaikinti. Pagrindinis Europos užsienio reikalų
politikos dėmesys turėtų būti skiriamas nestabilumo šaknims ir struktūrinėms problemoms
kilmės valstybėse. Manau, jog šis dokumentas – tai dar viena ES naudotina priemonė, nes
jame numatyta nuosekli ir veiksminga politika migracijos srautų atžvilgiu, siūlanti
tinkamiausią kelią į politinį, ekonominį ir socialinį stabilumą.

Oreste Rossi (EFD),    raštu. – (IT) Kategoriškai prieštarauju nagrinėjamam pranešimui.
Šūkis „susivieniję įvairovėje“ visiems leidžia savarankiškai tvarkytis savo kieme, ir Europos
Sąjunga negali ir neturi teisės versti mūsų priimti nekviestų svečių. Savo teisės grąžinti
nelegalius migrantus į jų kilmės valstybę atsisakymas nesuvokiamas sveiku protu. Jei
teisėtumas nuvertinamas, mums kyla milijonų pabėgėlių invazijos rizika. Kenčiantiems
žmonėms reikia padėti, bet jų pačių valstybėse, užkertant kelią prekybai žmonėmis.

Griežtai atmetu kaltinimus Europai rasizmu ir ksenofobija, nes man atsibodo žiūrėti į
migrantus iš Tuniso, streikuojančius dėl to, kad negauna pinigų cigaretėms, ar atsisakančius
valgyti maistą su tunu, nes jis atsiduoda žuvimi, o patekus į Italiją reikalaujančius būsto ir
darbo (žinoma, nemokamai), nors turime vietos gyventojų, kurie neturi darbo ir skursta.

Komplimentai vyriausiajai įgaliotinei baronienei C. Aston tikrai nepelnyti, nes ji net
neįsivaizduoja, kaip spręsti Magrebe susidariusią padėtį. Tačiau kulminacija yra svarstymai
dėl lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių žmonių, kurie persekiojami ar turi
nepakankamai teisių, todėl jiems reikia skirti ypatingą dėmesį.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    raštu. – (EL) Balsavau už F. Proveros pranešimą, nes manau,
kad šiame pranešime laikomasi realistinio požiūrio į problemą, o pasiūlytas imigracijos
naštos pasidalijimas yra tikrai būtinas. Imigracija yra sudėtinga problema; tačiau galime ją
reguliuoti, jei imsimės reikiamų veiksmų. Šios problemos negalima užkrauti tik ant
Graikijos, Italijos ir Ispanijos pečių. Nuo sausio mėn. į Italiją atvyko 23 000 imigrantų.
Ypač atsižvelgdami į pokyčius Šiaurės Afrikoje ir arabų pasaulyje, privalome parengti
Europos strategiją imigracijos problemai spręsti, kad valstybės narės nebūtų paliktos likimo
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valiai, ir tuo pat metu užtikrinti, kad nebūtų pasinaudota nei vargšais priverstiniais
migrantais, nei Europos piliečiais, kuriems teko ši našta.

Bart Staes (Verts/ALE),    raštu. – (NL) Šia rezoliucija pavyko paskatinti diskusijas apie ES
migracijos politiką, tačiau dokumentas galėjo būti konkretesnis ir griežčiau suformuluotas.
Dabar, kai dėl Šiaurės Afrikoje susiklosčiusios padėties plūsta migrantai, ES nesiima reikiamų
veiksmų, vengdama konkrečios atsakomybės. FRONTEX negali būti vienintelė priemonė
pabėgėlių krizei spręsti. Europa turi nedelsdama parengti naštos pasidalijimo veiksmų
planą, siekiant padėti perkelti pabėgėlius iš regiono ir suteikti paramą benamiams. Tenka
apgailestauti, kad dabartinėmis aplinkybėmis atidėti susitarimo dėl ES ir Libijos
bendradarbiavimo sudarymą tikriausiai buvo vienintelė išeitis. Tokiais susitarimais
svarbiausia siekti ne ES sienos kontrolės sugriežtinimo, o Ženevos konvencijos ratifikavimo
ir laikymosi stebėsenos. Tikiuosi, kad ši rezoliucija bus pirmas žingsnis siekiant globalaus
požiūrio į pabėgėlių problemą, kad su žmonėmis būtų elgiamasi humaniškiau.

Michèle Striffler (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už F. Proveros pranešimą dėl migracijos
srautų, kuriuos lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos aprėptis ir vaidmuo. Labai
svarbu derinti užsienio reikalų politiką ir imigracijos politiką. Reikia susitelkti į tikrąsias
tam tikrų pasaulio regionų nestabilumo priežastis ir veiksmingai valdyti migracijos srautus.
Migracijos valdymo politika išties turi būti veiksmingai derinama su Europos vystomojo
bendradarbiavimo politika, atsižvelgiant į saugumo, Pietų valstybių regioninio
bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo susitarimų su kilmės ir tranzito valstybėmis
aspektus. Atsižvelgdama į ypatingą kai kurių trečiųjų valstybių vaidmenį įgyvendinant šią
politiką, esu įsitikinusi, kad, norint įveikti nelegalią migraciją, ES tiesiog būtina pasirašyti
rengiamus šių valstybių bendradarbiavimo susitarimus. Taigi šiuo metu sustabdytas Libijos
ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo susitarimo galiojimas turi būti atnaujintas.

Niki Tzavela (EFD),    raštu. – (EL) Keliose valstybėse įsigalėjęs nuosmukis ir politinis
nestabilumas prisidėjo prie migracijos srautų didėjimo, ir tai kelia problemų ES. Šiame
pranešime siūlomos priemonės padės spręsti šią problemą, kuri tiesiogiai labai gąsdina ES
pasienio valstybes, o netiesiogiai – visą ES. Viena iš tokių priemonių yra sukurti nuolatinę
FRONTEX veiklos ir operacijų, susijusių su migracijos srautų valdymu, kuris turi būti
nuolatinis ir stabilus, sistemą. Todėl balsavau už F. Proveros pranešimą.

Dominique Vlasto (PPE),    raštu. – (FR) Palankiai vertinu šios gerai pasvertos rezoliucijos,
kurioje siūlomi būdai, kaip įveikti migracijos keliamas problemas Europoje, priėmimą.
Manau, jog labai svarbu, kad ES migracijos politika ir jos paramos vystymuisi politika
papildytų viena kitą. Už migracijos reiškinio slypi nematytos žmonių dramos, ir tai iš dalies
galima išspręsti vykdant pagalbos trečiosioms valstybėms politiką, kuri prisidėtų prie jų
vystymosi ir stabilumo. Į šią problemą taip pat turi būti atsižvelgiama įgyvendinant Europos
kaimynystės politiką (EKP). Manau, jog būtinas neatidėliotinas visos ES atsakas, todėl raginu
valstybes nares ir Komisiją sutelkti reikiamas priemones ir išteklius. Tai bus daroma
stiprinant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūros
(FRONTEX) išteklius ir vaidmenį. Be to, tai bus daroma teikiant reikiamą paramą Viduržemio
jūros pakrantės regionams ir miestams, susiduriantiems su humanitarine krize, kurią sukels
šis imigrantų antplūdis, ir kurie turės palaikyti tvarką ir skatinti legalių migrantų integraciją.
Mano galva, Europos solidarumas turi visapusiškai pasireikšti santykiuose tarp valstybių
narių ir trečiųjų valstybių.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. −  (DE) Balsavau už šį pranešimą. Kaip pabrėžiama
pranešime, dabartinis migrantų srautas kelia didelę įtampą tarp kilmės valstybių,
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priimančiųjų valstybių ir tranzito valstybių, taip pat tarp pačių priimančiųjų valstybių.
F. Provera siūlo prevencinę priemonę – imtis esminės migracijos priežasties ir spręsti
demokratijos bei ekonominio stabilumo trūkumo priimančiosiose valstybėse problemą
Europos užsienio reikalų politikoje. Europos Parlamentas priėmė įvairių pranešimų
vystymosi politikos srityje, kuriais Komisija ir ypač baronienė C. Ashton buvo raginamos
žmogaus teisių klausimą įtraukti į visas derybas ir būtinai į tai atsižvelgti teikiant paramą
ar gerinant prekybos sąlygas. Norėčiau pasinaudoti šia proga pakartoti šį raginimą.

Pranešimas: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl moterų
vaidmens žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, kadangi modernioje visuomenėje moterys,
atsižvelgiant į jų individualius šeiminius ir profesinius įsipareigojimus, atlieka daugialypį
vaidmenį, tuo būdu labai prisidėdamos prie pažangos ir naujovių visuose visuomeniniuose
lygmenyse bei gyvenimo kokybės pagerinimo, visų pirma kaimo vietovėse. Deja, moterų
skaičius kaimo vietovėse mažėja. Todėl siekiant užtikrinti stabilią gyventojų, dirbančių
žemės ūkyje, padėtį ir įgyvendinant kaimo plėtros politiką reikia daugiau dėmesio skirti
naujoviškų ir tvarių gyvenimo ir darbo kaimo vietovėse sąlygų sukūrimui. Pritariu pranešėjos
nuomonei, jog reikia skatinti moterų verslumą ir iniciatyvas, ypač skatinti moterų
nuosavybės teises, moterų verslininkių tinklus ir sudaryti tokias finansinio sektoriaus
sąlygas, kad kaimo vietovių moterys verslininkės galėtų lengviau pasinaudoti investicijomis
ir kreditais ir taip joms būtų suteikta daugiau galimybių veikti rinkoje ir plėtoti stabiliai
gyventi leidžiantį verslą. Taip pat svarbu remti politines pastangas, kuriomis siekiama
stiprinti moterų vaidmenį žemės ūkyje ir sudaryti joms daugiau galimybių vykdyti žemės
ūkio veiklą. Siekiant skatinti moteris kurtis kaimo vietovėse ir užsiimti veikla žemės ūkio
sektoriuje, reikia joms suteikti geresnes galimybes gauti žemės ir kreditų.

Roberta Angelilli (PPE),    raštu. – (IT) Esu patenkinta galėdama suteikti savo paramą
E. Jeggle pranešimui, nes jame didžiausias dėmesys skiriamas 42 proc. moterų, kurios
gyvendamos kaimo vietovėse ir pradėdamos naujų rūšių verslą atlieka labai svarbų darbą
užtikrinant šių vietovių plėtrą, išlaikant jų stabilumą ir jas atnaujinant. Savo sunkiu darbu
šios moterys parodė, kad jos gali prisidėti prie kaimo vietovių tradicinio gyvenimo būdo
ir gamybos raidos, pradėdamos verslą, dėl kurio galima sukurti darbo vietų ir įsipareigojimus
šeimai suderinti su darbu.

Uždavinys visuose regionuose užtikrinti vienodas gyvenimo sąlygas ir išvengti vienpusės
miestų centrų plėtros reiškia, kad kaimo vietovių erdvės turi būti aprūpintos naujausia IT
infrastruktūra, plačiajuoste prieiga ir besivystančiomis elektroninėmis įmonėmis, pvz.,
elektroninės prekybos įmonėmis, kurios sudaro sąlygas žmonėms užsiimti verslu esant
toli nuo didelių miesto centrų.

Be to, taip pat turime pagerinti moterų švietimą ir, siekiant paremti moterų verslą, sudaryti
lengvesnes sąlygas naudotis kreditu. Pradedant įgyvendinti socialinės apsaugos politiką
taip pat reikia atkreipti dėmesį į sezoninį darbą žemės ūkio įmonėse dirbančių moterų
migrančių gyvenimo sąlygas, visų pirma atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti šioms moterims
tinkamas apgyvendinimo, sveikatos draudimo ir pakankamos higienos priežiūros sąlygas.

Elena Oana Antonescu (PPE),    raštu. – (RO) Lyčių lygybės principo laikymasis yra
pagrindinis strategijos „Europa 2020“ reikalavimas ir šio principo turėtų būti laikomasi
siekiant padidinti ekonomine ir socialine veikla užsiimančių moterų skaičių, visų pirma
moterų ir vyrų teisių lygybę žemės ūkio sektoriuje. Manau, svarbu pabrėžti ūkiuose ir
kaimo vietovėse dirbančių moterų vaidmenį. Būtent todėl tobulinant paramos politiką
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labiau nei kada nors turi būti atsižvelgiama į svarbų moterų vaidmenį, poreikius ir padėtį
kaimo vietovėse. Siekiant remti tai, kad moterų ir vyrų vaidmuo būtų vienodas, raginu
valstybes nares sukurti iniciatyvas, skatinančias moteris užsiimti gamyba arba verslu ir
remiančias jų dalyvavimą politiniame procese, įskaitant jų, kaip atstovių, dalyvavimą
institucijų valdybose.

Balsavau už šį pranešimą, kuris padeda kovoti su socialine atskirtimi kaimo vietovėse.
Pagrindinis kaimo plėtros politikos tikslas – užtikrinti lygias vyrų ir moterų teises ir vienodas
gyvenimo sąlygas visuose regionuose taip išvengiant vienpusės tankiai apgyvendintų
miesto vietovių plėtros ir užkertant kelią masiniam išsikėlimui iš kaimų.

Liam Aylward (ALDE),    raštu. – (GA) Kadangi moterys sudaro 42 proc. visų žemės ūkio
sektoriuje dirbančių žmonių, akivaizdu, kad jos atlieka svarbų vaidmenį kaimo vietovėse
ir ūkiuose. Moterys ir jų indėlis į žemės ūkį ir kaimo vietovių gyvenimą turi būti
pripažįstamas bei remiamas ir todėl pritariu šiam svarbiam pranešimui. Būsimose ES žemės
ūkio politikos srityse taip pat tinkamą dėmesį reikia skirti moterų vaidmeniui. Pritariu
pranešimo nuostatoms dėl puikaus moterų darbo aktyvinant kaimo bendruomenių veiklą
bei skatinant lygybę ir socialinę įtrauktį kaimo vietovėse. Jos turi sulaukti daugiau politinės
paramos vietos, nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Pvz., Airijos kaimo vietovių moterų
asociacija (angl. ICA) Airijoje yra svarbi ir įtakinga organizacija kaimo vietovėse, ji neseniai
minėjo 100 metų gyvavimo sukaktį, vienija maždaug 11 000 narių ir ilgą laiką iki šiol
remia kaimo vietovių moteris. Toms vietos organizacijoms turi būti suteikiama tinkama
parama ir būsimose ES žemės ūkio politikos srityse į jas reikia atsižvelgti.

Regina Bastos (PPE),    raštu.  −  (PT) Moterys atlieka vis svarbesnį vaidmenį žemės ūkio
sektoriuje ir kaimo vietovėse. Per pastaruosius keletą metų pačių moterų parengtiems
projektams teikiama parama leido joms padaryti didelę pažangą, dėl kurios iš esmės
paspartėjo kaimo vietovių visuomenės raida.

Moterys prisideda prie tradicinių ekonomikos modelių ir tradicinio gyvenimo būdo kaimo
vietovėse puoselėjimo, kartu taip pat prie taikomų verslo modelių stabilizavimo ir
atnaujinimo, taigi ir prie tvarios kaimo vietovių plėtros. Moterys kaimo vietovėse taip pat
tikisi galėsiančios įgyvendinti savo pačių gyvenimo planus, būti ekonomiškai
nepriklausomos ir išspręsti su šeima susijusius uždavinius.

Todėl šiame pranešime, už kurį balsavau, raginama labiau atsižvelgti į jų įvairiapusę
profesinę kompetenciją, interesus ir pasiekimus, kad žemės ūkis išliktų moterims patrauklia
darbo vieta. Pagrindinis Europos kaimo politikos uždavinys turėtų būti siekti užtikrinti,
kad vyrams ir moterims pavyktų įsikurti kaimo vietovėse ir jie turėtų čia geras gyvenimo
perspektyvas.

George Becali (NI),    raštu. – (RO) Moterų padėtis kaimo vietovėse yra labai svarbi ir
aktuali tema Europos Sąjungoje. Tačiau tai labai rimtas ir skubiai spręstinas klausimas kai
kuriose naujosiose valstybėse narėse, pvz., Rumunijoje, kurioje yra labai dideli kaimo
vietovių plotai su ypač žemu užimtumo lygiu. Turime sukurti tinkamą koncepciją, kuriai
būtų skirta finansinė parama būsimoje BŽŪP, kad kurdami gyvenimo sąlygas galėtume
pasiekti šiose vietovėse gyvenančioms moterims ir vyrams patrauklių rezultatų. Sutinku
su E. Jeggle pateikta idėja, kad Europos kaimo moterų tinklui taip pat būtų teikiama parama
naudojant priemones pagal BŽŪP antrąjį ramstį. Taip pat sutinku su nuomone, kad vienas
iš prioritetų reformuojant BŽŪP turėtų būti susijęs su galimybės kaimo vietovių moterims
naudotis paslaugomis ir pagalba užtikrinimu atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės
poreikius.
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Sergio Berlato (PPE),    raštu. – (IT) Šiandien aptariamas pranešimas yra ypač svarbus dėl
to, kad jame didžiausias dėmesys skiriamas pagrindiniams aspektams, kuriuos, atsižvelgiant
į bendrą žemės ūkio politiką, reikia tobulinti norint, kad moterys veiksmingai prisidėtų
prie kaimo vietovių plėtros, kartu siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes.

Mano nuomone, moterų vaidmuo žemės ūkio įmonėse ir kaimo aplinkoje yra svarbus
teritorijų plėtros politikos sričių aspektas. Tiesą sakant, vienas pagrindinių Europos politikos
kaimo vietovėse uždavinių – užtikrinti vienodas gyvenimo sąlygas visuose regionuose
siekiant, kad net ir kaimo vietovėse vyrams ir moterims būtų suteikta proga pasinaudoti
galimybėmis kažką susikurti.

Dabartiniame BŽŪP plėtros etape labai svarbu atsižvelgti į kaimo vietovėse gyvenančių
moterų poreikius ir išlaisvinti jų potencialą. Manau, kad atsižvelgiant į ilgalaikį požiūrį
pasaulyje reikės labiau stengtis tvariai naudoti kaimo vietoves ir šis naudojimas energijos
ir kokybės požiūriu turi būti veiksmingas. Be to, reikės didesnio visų žemės ūkio proceso
reformos dalyvių įsipareigojimo.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Bendros žemės ūkio politikos tikslas – skatinti aukštos
kokybės, tvarią kaimo vietovių plėtrą. Balsavau už tekstą, nes manau, kad moterys
modernioje visuomenėje atlieka labai svarbų vaidmenį. Pastaraisiais metais tapo aišku, kad
didelė dalis žemės ūkio vietovėse vykdomų projektų būtų neįmanomi be aktyvaus moterų
dalyvavimo. Taip pat manau, kad gyvenimo sąlygos kaimo vietovėse turi būti pagerintos.
Tai galima padaryti padidinant galimybes naudotis kasdieniam gyvenimui skirta
infrastruktūra, priemonėmis ir paslaugomis. Moterims turi būti suteikta galimybė suderinti
darbą ir asmeninį gyvenimą ir reikia išsaugoti kaimo bendruomenes. Moterys turi turėti
galimybę naudotis paramos paslaugomis, priemonėmis ir struktūromis. Jų vaidmuo
sprendimų priėmimo procese taip pat turi būti didinamas.

Mara Bizzotto (EFD),    raštu. −  (IT) Atsižvelgdama į tai, kad kaimo vietovių moterims
gresia didesnis socialinės atskirties pavojus nei vyrams ir atsižvelgdama į šio pavojaus
reikšmę, tvirtai pritariu šiai rezoliucijai, kurioje dėmesys atkreipiamas į moterų vaidmenį
žemės ūkyje ir reikalaujama ne tik moterų profesinei kompetencijai žemės ūkio ir ne žemės
ūkio srityje rodyti didesnę pagarbą rengiant verslo ir regioninės plėtros strategijas, bet ir
raginama imtis iniciatyvų, kuriomis moterys skatinamos dalyvauti rinkoje naikinant visų
rūšių diskriminaciją, gerinant prieinamus mokymus ir suteikiant galimybę lankyti
podiplominius ir specialybės kursus.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad
regionų plėtra šiandien tampa ypač aktualiu klausimu, kuomet dėl kintančių visuomenės
bei socialinių struktūrų, vertybių bei didėjančios individualizacijos kaimo vietovės yra vis
rečiau apgyvendinamos. Visiškai sutinku, jog viena iš svarbių priemonių, kuri įgalintų
pakeisti šią ryškėjančią urbanizacijos tendenciją, yra tinkamų gyvenimo ir darbo sąlygų
kaimo vietovėse sukūrimas. Patirtis rodo, kad gyvenimo kokybė ir ekonominė galia kaimo
vietovėse yra glaudžiai susijusi būtent su moterimis ir jų atliekamu vaidmeniu ūkiuose.
Dėl to itin svarbu imtis pranešime siūlomų priemonių, kurios įgalintų moteris įgyvendinti
savo gyvenimo planus, būti ekonomiškai nepriklausomas bei įveikti su šeima susijusias
užduotis taip pat sėkmingai, kaip jos šiandien tai gali padaryti miestuose. Kaip tokios
priemonės pranešime įvardijami ir toliau teikiamas bei plečiamas moterų švietimas,
konsultavimas specifiniais su žemės ūkiu susijusiais klausimais, ES paramos žemės ūkiui
bei verslui kaimo vietovėse tęstinumas, būtinosios infrastruktūros, taip pat ir IT
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infrastruktūros plėtra, galimybė pasinaudoti ankstyvu išėjimu į pensiją ir daugelis kitų
priemonių.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu.  −  (IT) Norėčiau pasveikinti savo kolegę Parlamento narę
ir pranešėją E. Jeggle atlikus darbą, dėl kurio Parlamentas galėjo viešai pripažinti daugialypį
moterų vaidmenį, jų atliekamą žemės ūkio sektoriuje. Nepaisant to, kad 42 proc. iš maždaug
27 mln. sektoriaus darbuotojų yra moterys ir beveik 29 proc. žemės ūkio įmonių vadovauja
moterys, moterų vaidmuo vis dar turi būti tinkamai pripažintas.

Balsavau už šį dokumentą, nes sutinku, kad reikia pripažinti nepaprastą moterų vaidmenį,
kurį jos atlieka žemės ūkyje. Be to, manau, kad turime pareigą nustatyti konkrečius kaimo
vietovių moterų poreikius ir užtikrinti, kad ateities strategijose, pradedant kita bendros
žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma, tie reikalavimai būtų tinkamai įgyvendinami. Europos
Sąjunga turi atkreipti dėmesį į kaimo vietovėse gyvenančių moterų profesinius, šeimos ir
socialinius siekius. Todėl, kad taip būtų, Europos institucijos atitinkamai turi užtikrinti,
kad būtų teikiamos būtinos paramos paslaugos ir parengtas novatoriškas paketas, skirtas
ne vien rinkai.

Galiausiai pritariu pranešėjos E. Jeggle pateiktiems pasiūlymams, visų pirma susijusiems
su poreikiu daugiau atstovauti moterims pasaulinėse žemės ūkio politinėse, ekonominėse
ir socialinėse organizacijose.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu.  −  (PT) Palankiai vertinu Komisijos suteiktą
svarbą moterų vaidmeniui kaimo vietovių plėtros srityje. Daugialypis moterų vaidmuo
ekonomikoje ir socialinėje srityje pastaraisiais metais yra realybė, kuriai neturėtume likti
abejingi. Visų pirma tai galima pasakyti apie žemės ūkio sektorių, prie kurio moterys
pastaraisiais metais labai daug prisidėjo, ypač verslo įvairinimo ir prisitaikymo prie rinkos
srityse. Todėl, atsižvelgiant į bendros žemės ūkio politikos uždavinius, susijusius su
skatinimu tvariau naudoti kaimo vietoves, reikia imtis veiksmų siekiant patenkinti šių
vietovių moterų poreikius ir siekius. Tai darant reikia labai pasirūpinti būtinos paramos
infrastruktūros išlaikymu ir plėtra, ypatingą svarbą suteikiant švietimui.

Nessa Childers (S&D),    raštu.  − Šios dienos Europos Parlamento veiksmai remiant ir
didinant moterų indėlį į labai svarbų žemės ūkio sektorių palankiai vertintini. Pranešimui
dėl moterų žemės ūkyje pritarė didelė Europos Parlamento narių dauguma ir tai yra laiku
pateikta priemonė. Nedaug žmonių žino, kad 42 proc. darbuotojų, reguliariai dirbančių
žemės ūkyje, yra moterys. Palankiai vertinu šį pranešimą.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    raštu. – (RO) Atsižvelgiant į tai, kad Europos teisės
aktuose skatinama laikytis lyčių lygybės principo ir tai yra vienas pagrindinių strategijoje
„Europa 2020“ nustatytų reikalavimų, manau, kad reikia šį klausimą įtraukti svarstant
būsimą bendrą žemės ūkio politiką, įskaitant naujų priemonių, kurios padės įgyvendinti
šį principą, naudojimą. Manau, kad būsima bendra žemės ūkio politika turi būti sąžininga
politika, įskaitant sąžiningumą moterų atžvilgiu.

Edite Estrela (S&D),    raštu.  −  (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes jame teigiama, kad
skatinti lyčių lygybę yra pagrindinis ES uždavinys, ir pripažįstama, kad šis principas turėtų
būti įtrauktas į bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP). Labai svarbu, kad moterys galėtų
lengviau užsiimti ūkininkavimu ir naudotis žemės ūkio kreditu. Šis pranešimas taip pat
prisideda prie tvaraus ekonomikos augimo ir kaimo plėtros skatinimo.
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Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ir Åsa Westlund (S&D),
raštu.  −  (SV) Mes balsavome už pranešimą dėl moterų vaidmens žemės ūkyje ir kaimo
vietovėse, nes manome, kad labai svarbu kovoti su nelygybe visuomenėje. Pranešime taip
pat parodoma, kad labai svarbu turėti gerai veikiančią infrastruktūrą ir tam tikras teikiamas
paslaugas, pvz., plačiajuosčio ryšio arba vaikų priežiūros paslaugas, kurios būtų teikiamos
ne tik miestuose, bet ir kaimo vietovėse. Tačiau norėtume pabrėžti, jog nemanome, kad
kitoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje žemės ūkiui turėtų būti skiriama tokia pat
biudžeto dalis, veikiau bendra žemės ūkiui skirta dalis turėtų būti gerokai sumažinta.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Jeigu tvirtai įsipareigosime remti žemės ūkio sektorių –
kaip aš tai darau – ir galimybę dirbti kaimo vietovėse kaip tikrą šeimų gyvenimo būdo
pasirinkimą, tuomet labai svarbu užtikrinti, kad visiems, pasirinkusiems šį gyvenimo būdą,
būtų užtikrintos panašios gyvenimo sąlygos kaip ir mieste sveikatos, švietimo ir paramos
šeimai infrastruktūros požiūriu.

Plėtra ir socialinė sanglauda yra susijusios su kaimo ir miesto vietovių darna, nepamirštant
kaimo vietovių arba jų nuolat nelaikant mažiau patraukliomis. Toks paradigmos
pasikeitimas, žinoma, gali būti susijęs su aktyviu moterų vaidmeniu žemės ūkio
bendruomenėse. Mano „pabėgimo į kaimą“ vizija nėra romantiška arba kaimiška: visiškai
priešingai, žinau, kad toks gyvenimo būdo pasirinkimas kainuoja ir dažnai reiškia, kad
atsisakoma naudotis moderniam gyvenimui labai svarbia infrastruktūra. Būtent todėl šiame
pranešime išdėstytus dalykus vertinu palankiai, nes jie leidžia įsipareigoti ir kaimo vietovėse
skatinti kurti kokybišką paramos šeimoms, švietimui, sveikatai ir transportui infrastruktūrą.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu.  −  (PT) Skatinti lyčių lygybę yra pagrindinis ES ir
jos valstybių narių uždavinys. Siekiant skatinti tvarų ekonomikos augimą ir kaimo plėtrą
šis principas turėtų būti numatytas bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP): ūkiai, kaimo
turizmas, tiesioginė rinkodara ir socialinės paslaugos yra pagrindiniai kaimo pasiūlos
struktūros aspektai ir jie turėtų būti remiami įgyvendinant BŽŪP. BŽŪP turėtų būti
naudojama šioms paslaugoms skatinti siekiant suteikti moterims naujas perspektyvas ir
galimybes gauti apmokamą darbą, taip pat gerokai palengvinti šeimos gyvenimo ir darbo
veiklos suderinamumą. Reikia imtis veiksmų kaimo vietovių gyventojų senėjimui sustabdyti
ir todėl reikia sukurti sąlygas žmonėms apsigyventi, taip pat reikėtų pabrėžti energingų ir
dinamiškų kaimo vietovių, kuriose gyvena įvairaus amžiaus gyventojai, svarbą. Šiuo atveju
norėčiau pabrėžti galimybių tobulėti ir atitinkamų uždavinių jaunoms moterims svarbą.
Reikia remti ir atgaivinti kaimo vietoves kaip įvairią ir didelę teritoriją, kurioje galima
gyventi ir užsiimti verslu visų pirma pasinaudojant moterų specialiosiomis žiniomis ir
įgūdžiais.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu.  −  (PT) Šia rezoliucija siekiama pasipriešinti tam, kad
būtų patvirtintas Komisijos pasiūlytas reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo leisti
vartoti tam tikrus su vaikų vystymusi ir sveikata siejamus teiginius apie maisto produktų
sveikumą projektas, nes jis neatitinka Reglamento dėl teiginių apie maisto produktų
maistingumą ir sveikatingumą uždavinių ir turinio. Moterų piene randama dokozaheksaeno
rūgšties (DHR), kuri padeda normaliai vystytis vaikų iki 12 mėnesių amžiaus regėjimui.
Atsižvelgiant į tai, kad mokslininkai nesutaria dėl DHR papildytų mišinių poveikio
kūdikiams biologinėje aplinkoje, kurioje nėra motinos pieno, ar tai būtų pieno mišinys, ar
kitas kūdikių maistas, manome, kad turėtų būti patvirtinta prevencinė ir apsauginė pozicija.
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Esame susirūpinę dėl aptariamo reglamento projekto patvirtinimo, nes jis neatitinka
Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimų, kuriame, inter alia, nurodyta, kad, „teiginys
turėtų būti moksliškai pagrįstas atsižvelgiant į turimų mokslinių duomenų visumą“.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu.  −  (PT) Visose Europos Sąjungos ir valstybių narių
politikos srityse turėtų būti atsižvelgiama į skatinimą laikytis lygybės ir gerbti moterų teises,
taip pat į kovą su diskriminacija dėl lyties. Todėl ypatingą svarbą reikia teikti moterų padėčiai
žemės ūkyje ir kaimo vietovėse – šios moterys savo gyvenime kenčia dėl smarkios krizės,
į kurią kaimo vietovės pateko dėl dabartinės politikos, pvz., bendros žemės ūkio politikos
(BŽŪP) ir kt.

Moterys, kurios sudaro maždaug 42 proc. visų 26,7 mln. žemės ūkyje dirbančių žmonių,
ypač kenčia dėl to, kad iš verslo pasitraukia šimtai tūkstančių mažų ir vidutinių ūkių ir dėl
šeimų ūkių naikinimo proceso, kurį sukėlė vėliau vykusios BŽŪP reformos. Kaip ir kitose
veiklos srityse, jos taip pat tapo nedarbo, nesaugių darbo sąlygų, mažų darbo užmokesčių
ir skurdo aukomis ir jų padėtį apsunkino krizės dingstimi priverstinai nustatytos
antisocialinės politikos priemonės.

Todėl, užuot tuščiai kalbėję, turime liautis įgyvendinti politiką, dėl kurios susidarė dabartinė
padėtis. Turime labiau vertinti moterų vaidmenį, jų teises, lygybę ir viešąsias paslaugas
kaimo vietovėse, susijusias su sveikata, švietimu, kultūrine veikla ir laisvalaikio praleidimu,
socialine infrastruktūra…

(Paaiškinimai dėl balsavimo sutrumpinti pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį.)

Mathieu Grosch (PPE),    raštu. −  (DE) Šis pranešimas vertas visapusiškos paramos, nes
jame atkreipiamas dėmesys į ypatingą moterų vaidmenį žemės ūkio versle ir kaimo
vietovėse, kartu pateikiami dabartinių uždavinių sprendimo būdai. Šie sprendimo būdai
padės darbo veiklą ir kasdienį gyvenimą kaimo vietovėse padaryti moterims patrauklesnį.
Vienas šio sprendimo aspektas yra susijęs su parama įperkamoms, lengvai prieinamoms
paramos paslaugoms ir priemonėms, pvz., vaikų darželiams, ambulatorinio gydymo
klinikoms ir t. t., taip pat būtinai infrastruktūrai. Taip pat siūloma panaudoti ES finansavimą
gyvenimo kaimo bendruomenėse sąlygoms pagerinti.

Kitas labai svarbus elementas – didesnės galimybės lankyti mokyklą, aukštesnio lygio
profesinis ir akademinis mokymas ir geresnės socialinės sąlygos kaimo vietovių moterims.
Tai bus ne tik naudinga kaimo vietovių moterims, bet ir praturtins šias vietoves, padės jas
tvariai vystyti kaip integruotą darbo ir gyvenimo vietą.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi labai svarbu
atkreipti dėmesį į tai, kokį vaidmenį moterys atlieka ūkiuose ir kaimo vietovėse, ir visų
pirma atsižvelgti į jo daugialypį pobūdį. Pagrindinis ES kaimo vietovėms skirtos politikos
uždavinys – siekti vienodų gyvenimo sąlygų visuose regionuose ir stengtis išvengti vienpusės
tankiai gyvenamų mieto vietovių plėtros, kad moterys ir vyrai turėtų perspektyvų likti ir
sėkmingai gyventi ir kaimo vietovėse. Siekiant, kad visų kartų moterys liktų gyventi kaimo
vietovėse, ar siekiant paskatinti jas ten apsigyventi reikia, kad vykdant paramos politiką
labiau nei anksčiau būtų atsižvelgiama į jų poreikius ir sąlygas. Tai padaryti modernios
visuomenės sąlygomis galima tik naudojantis pagalbinėmis tarnybomis, aprūpinimo
įstaigomis ir institucijomis, kurių kainos turi būti prieinamos ir kurių paslaugomis būtų
galima pasinaudoti regionuose. Viena iš pagrindinių Europos paramos strategijų turėtų
būti, kad ši pagalbinė struktūra būtų išlaikoma ir plėtojama moterims tinkamu būdu. Taigi,
jau planuojant priemones, pvz., vaikų darželio statybą, ambulatorinės priežiūros įstaigos
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steigimą ar viešojo transporto plėtojimą, reikia nustatyti naujas koncepcijas ir į sprendimų
priėmimo procesą įtraukti visų kartų moteris. Taip pat svarbus veiksnys užtikrinant
gyvenimo ir darbo kokybę kaimo vietovėse ir toliau yra mokyklinis, profesinis ir akademinis
švietimas ir tolesnis mokymasis.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    raštu . −  (FI) Per pastaruosius maždaug 50 metų kaimo
vietovių moterų gyvenimas pasikeitė ir tapo įvairesnis. Tradicinių darbų skaičius šiose
vietovėse labai sumažėjo. Kartu savo vietą atrado naujas gyvenimo būdas. Jis rodo didelius
moterų kilmės, išsilavinimo ir padėties darbo rinkoje skirtumus. Reikia, kad šie pokyčiai
taip pat geriau atsispindėtų Europos Sąjungos paramos politikoje, siekiant padėti kaimo
moterims geriau suderinti darbą ir šeimos gyvenimą.

Pastaraisiais metais moterys savo išsilavinimu ir profesiniais įgūdžiais pasinaudojo tradicinės
kaimo ekonomikos plėtrai skatinti. Novatoriški visų rūšių kaimo verslai, kuriuose didžiausias
dėmesys skiriamas, pvz., paslaugoms ir atostogoms ūkininko ūkyje, pastebimai atgaivino
kaimo ekonomikos struktūrą. Ateityje taip pat turi būti remiamas novatoriškų kaimo
įmonių steigimas ir plėtra.

Galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad skatinti lyčių lygybę yra vienas pagrindinių
ES ir valstybių narių uždavinių. Todėl Europos Sąjungos bendroje žemės ūkio politikoje
turėtų būti numatytas principas skatinti lyčių lygybę.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. −  (DE) Šiuo pranešimu Europos Parlamentas žengia
žingsnį siekdamas pagerinti kaimo vietovių moterų gyvenimo ir darbo sąlygas ir sudaryti
galimybes joms tobulėti. Vienas pagrindinių pranešimo pasiūlymų – toliau plėtoti kaimo
infrastruktūrą siekiant suteikti moterims naujas perspektyvas ir galimybes įsidarbinti.
Darbo ir šeimos suderinimo klausimas taip pat turi poveikį darbuotojams žemės ūkio
versle. Kaip ir pranešėja, esu įsitikinusi, kad aktyvios paramos kaimo vietovėms kampanija
yra vienintelis būdas apsaugoti nuo moterų išsikraustymo į miestus. Kad taip neatsitiktų,
taip pat reikia poreikius atitinkančių vaikų priežiūros paslaugų ir žemės ūkio sektoriuje
dirbančioms šeimoms specialiai pritaikytos infrastruktūros, taip pat galimybių naudotis
internetu ir kitomis ryšių technologijomis. Norėdami būti pajėgūs ateityje kaimo vietovėse
įgyvendinti svarbias priemones, mums reikės pakankamai lėšų žemės ūkiui ir kaimo vietovių
plėtrai. Pritariu pranešime esančiam raginimui, kuriuo pabrėžiama, kad svarbu nemažinti
žemės ūkio dalies biudžete atsižvelgiant į artėjančias derybas dėl būsimos ES finansinės
perspektyvos.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. −  (IT) Tvirtai pritariau savo kolegės Parlamento narės
E. Jeggle parengtam pranešimui, nes išsiaiškinau, kad jame įtvirtinti svarbūs principai, į
kuriuos ateityje reikia atkreipti dėmesį ir jų laikytis. Iš visų maždaug 27 mln. žmonių,
reguliariai dirbančių ES žemės ūkyje, maždaug 42 proc. yra moterys, o pagal oficialią
statistiką kas penktai žemės ūkio įmonei (maždaug 29 proc.) tiesiogiai vadovauja moteris.
Prašau jūsų atsižvelgti į šiuos skaičius, kai vertinsite didelį moterų indėlį į daugybės vietos
bendruomenių plėtrą, kuris dažnai susijęs su neproporcingai menku dalyvavimu sprendimų
priėmimo procesuose. Šią kliūtį turime pašalinti rengdami paslaugų politiką, kuri su bendros
žemės ūkio politikos (BŽŪP) pagalba palengvins plėtros procesus ir veiklą daugybėje kaimo
gamybos sričių. Visų pirma galvoju apie mokymo, konsultavimo ir verslo kūrimo
iniciatyvas, kurios galėtų būti vis dar tobulinamos antrajame BŽŪP ramstyje ir padėtų
persilaužti siekiant iš esmės pagerinti kaimo vietovių moterų ir vyrų gyvenimo sąlygas.
Manau, kad tai gana sąžiningas reikalavimas, ypač kai kalbame apie strategijos
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„Europa 2020“ uždavinių įgyvendinimą, visų pirma nurodant iniciatyvas, kurių tikslas –
skatinti inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    raštu. − (PL) Šiandien Strasbūre balsavome
dėl pranešimo dėl moterų vaidmens žemės ūkyje ir kaimo vietovėse. Aš pati esu kilusi iš
kaimo vietovės ir buvo laikas, kai sunkiai dirbau savo tėvų ūkyje. Tvirtai įsitikinusi galiu
pareikšti, kad kaimo vietovių moterys dėl savo sunkaus darbo ir pasiryžimo turi įtakos ne
tik ūkių plėtrai ir atsinaujinimui, bet dažnai ir visai kaimo bendruomenei. Jų veikla kaimo
namų šeimininkių klubuose, pastangos išsaugoti tradicijas ir šeimos papročius, taip pat
sugebėjimas sėkmingai įgyvendinti naujus sprendimus ūkio valdymo srityje reiškia, kad
moterys yra grupė, kuri turėtų būti remiama ir skatinama ir kurios naudą reikėtų pabrėžti.
Norėčiau padėkoti visoms kaimo vietovių moterims tiek Lenkijoje, tiek visoje Europos
Sąjungoje už jų sunkų darbą bei įnašą į regioninę plėtrą ir norėčiau pareikšti, kad balsavau
už E. Jeggle pranešimą. Dėkoju jums.

David Martin (S&D),    raštu.  − Palankiai vertinu tai, kad šiame pranešime pripažįstamas
svarbus vaidmuo, kurį moterys atlieka žemės ūkio gamyboje, ir poreikis pakoreguoti tam
tikras politikos sritis ir sąlygas siekiant joms padėti. Tačiau nemanau, kad tuo turėtų būti
pasinaudota kaip dingstimi BŽŪP skirti dar daugiau pinigų.

Barbara Matera (PPE),    raštu.  −  (IT) Balsavau už, nes tvirtai manau, kad turime pripažinti
pagrindinį moterų vaidmenį vietose, kuriose jų darbas yra labai svarbus siekiant, kad tos
konkrečios vietos ekonomika veiktų arba būtų atgaivinta, ir tai savaime prisideda prie
bendro mūsų šalių augimo.

Per pastaruosius dešimtmečius moterų vaidmuo žemės ūkio sektoriuje iš esmės pasikeitė
ir jis tapo dar labiau daugialypis. Dėl šios priežasties Europos institucijos turėtų imtis
priemonių, kad išvengtų moterų išsikraustymo iš kaimo vietovių, arba bet kuriuo atveju
skatinti moteris sugrįžti gyventi į kaimą. Parama moterims ir jų planams padėtų daryti
pažangą apskritai keičiant kaimo bendruomenes.

Žemės ūkio sektoriuje dirbančioms moterims turime suteikti galimybę įgyvendinti savo
asmeninius gyvenimo planus, padėdami joms tapti ekonomiškai nepriklausomoms, ir
vykdyti įsipareigojimus šeimai. Darbo vietos žemės ūkyje moterims turi išlikti patrauklios,
kad jos galėtų pasinaudoti savo įvairiapusiška profesine kompetencija. Šiuo ekonomikos
ir finansų krizės laikotarpiu labai svarbu sudaryti vienodas darbo sąlygas kaimo vietovėse
ir miestuose, kad žmonės iš naujo įsikurtų teritorijose, kurios galėtų atitinkamame Europos
regione pagreitinti ekonomikos atsigavimą.

Véronique Mathieu (PPE),    raštu. – (FR) Visi esminiai pokyčiai Europos kaimo vietovėse
– tai uždaviniai, susiję su apgyvendinimu, darbo vietomis, paslaugomis ir aplinka. Turime
pabrėžti svarbų moterų buvimo ir dalyvavimo poveikį gyvenimo kokybei ir kaimo
ekonomikai. Moterys suteiks didelį potencialą ES, kai ji imsis plėtoti ir kurti Europos kaimo
ekonomiką. Todėl ES finansavimas gali padėti pagerinti gyvenimo ir darbo kokybę kaimo
vietovėse, padidindamas pajamas ir vykstant mokykliniam, profesiniam ir akademiniam
mokymui bei papildomam mokymui.

Žemės ūkio sektoriaus ateitis priklauso nuo jo sugebėjimo gaminti įvairius gaminius. Ūkių,
be juose gaminamo maisto, teikiamų paslaugų potencialas priklauso nuo ūkininkavimu
užsiimančių žmonių kūrybiškumo, prie kurio moterys jau labai daug prisidėjo. Yra daug
galimybių kurti vietos paslaugas, o moterų dalyvavimas jas kuriant yra geriausias būdas
užtikrinti tokių projektų sėkmę.
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Nuno Melo (PPE),    raštu.  −  (PT) Turint omenyje didėjantį moterų vaidmenį žemės ūkyje
ir kaimo vietovėse, naujoje bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) reikia į tai atsižvelgti,
kad būtų skatinama lyčių lygybė. Tai vienintelis būdas, kuriuo mums pasiseks skatinti tvarų
ekonomikos augimą ir kaimo plėtrą. Kaip ir miesto vietovėse, kaimo vietovėse turime
sukurti geras gyvenimo sąlygas, kad moterys ir jų šeimos būtų motyvuotos jose pasilikti.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. − (ES) Balsavau už pranešimą dėl moterų vaidmens
žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, nes manau, kad jų vaidmuo labai svarbus šiame sektoriuje,
kuriame dirba 14,6 mln. žmonių arba 41 proc. moterų. Nors žinau, kad pagal bendros
žemės ūkio politikos antrąjį ramstį parama teikiama projektams, susijusiems su moterų
gyvenimo sąlygomis kaimo vietovėse, manau, kad reikia išanalizuoti įgyvendinamus
projektus siekiant nustatyti tinkamą praktiką ir prisidėti prie moterų padėties, kuriai ypač
didelę įtaką turi dabartinės kapitalistinės sistemos kaimo vietovėse struktūrinės krizės
pasekmės, pagerinimo. Tai ypač akivaizdu, kai matome didelį moterų nedarbo lygį, be to,
taip pat turime atkreipti dėmesį į tai, kad dauguma moterų net nedalyvauja darbo rinkoje,
o tai reiškia, kad jos nėra registruotos kaip bedarbės ir nepatenka į nedarbo statistinius
duomenis. Taip pat manau, kad žemės ūkio sektoriuje dirbančių moterų socialinė apsauga
yra būtina kaimo vietovių plėtros sąlyga, todėl balsavau už šį pranešimą, kuris reiškia
žingsnį ta kryptimi.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Kaip sakyta, pranešimo tikslas – atkreipti dėmesį į
poreikį bendroje žemės ūkio politikoje įgyvendinti lyčių lygybės principą siekiant skatinti
tvarų ekonomikos augimą ir kaimo plėtrą. Todėl ES turi pakeisti savo ES paramos strategijas,
siekdama, kad kaimo vietovių plėtra būtų palanki moterims. Moterų žemės ūkio sektoriuje
verslumo ir įgūdžių skatinimas, galimybių naudotis investicijomis ir kreditais ir specifiniu
mokymu moterims palengvinimas, kaimo vietovių aprūpinimas naujausia IT infrastruktūra,
didesnis moterų tinklų pripažinimas ir didesnė parama jiems, infrastruktūros priemonių
ir paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, tinkamos socialinės apsaugos išmokos
žemės ūkyje dirbančioms moterims, bendra atsakomybė ūkiuose, ypatingas dėmesys
moterims imigrantėms yra vieni svarbiausių aspektų, dėl kurių susitarė įvairios politinės
frakcijos. Kas galėtų balsuoti prieš pranešimą? Koks jis nekonkretus ir populistinis! Atrodo,
kad pranešėja parodė savo geranoriškumą žemės ūkyje dirbančioms moterims. Nieko
konkretaus nepasakyta apie vaikus ir sveikatos priežiūrą. Trūksta veiksmingos sveikatos
priežiūros! Tai, kad kaimo vietovėse trūksta veiksmingos sveikatos priežiūros ir
ikimokyklinio ugdymo, yra labiausiai rūpimi dalykai Latvijos, Estijos ir Lietuvos moterims.
Aš balsavau už pranešimą; tačiau jis yra nebaigtas ir neprofesionalus.

Andreas Mölzer (NI),    raštu.  −  (DE) Moterų vaidmuo žemės ūkio sektoriuje vis dar yra
antraeilis. Pagal šį pranešimą turime labiau rūpintis moterų poreikiais, visų pirma ne miesto
vietovėse. Turėtų būti sudarytos papildomos švietimo ir mokymo galimybės, taip pat
geresnės galimybės naudotis vaikų priežiūros paslaugomis. Moterys ūkininkės vis daugiau
prisideda prie verslo įvairinimo ir prisitaikymo, dėl to itin didėja žemės ūkio sektoriaus
daugialypiškumas. Siekiant išlaikyti ūkininkavimo, kaip užimtumo šaltinio ir gyvenimo
būdo, patrauklumą, moterims turėtų būti suteikta galimybė daryti įtaką priimant sprendimus
komitetuose ir asociacijose. Taip pat labai svarbu, kad moterų padėtis žemės ūkyje būtų
saugesnė siekiant paskatinti jas likti sektoriuje. Balsavau už šį pranešimą, nes turime visomis
mums prieinamomis priemonėmis sustabdyti ūkių mažėjimą.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    raštu. – (RO) Esu Europos Parlamento narys, išrinktas
Rumunijoje, – šalyje, kurioje didelis skaičius žmonių užsiima žemės ūkio veikla, – ir balsavau
už E. Jeggle pranešimą, kurį vertinu palankiai. Tačiau norėčiau pažymėti, kad, mano
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nuomone, pranešimas privalėjo būti griežtesnis gyvenimo kaimo vietovėse sąlygų klausimu.
Tam, kad sumažintume skirtumus tarp kaimo ir miesto vietovių, mums reikia aktyviai
finansuojamo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai. Investicijos į pagrindinės fizinės
infrastruktūros atnaujinimą turi išlikti svarbia šio fondo kryptimi. Be to, būtų buvę naudinga
papildomai paminėti senėjančius kaimo gyventojus ir programų, skirtų ankstyvam ūkininkų
išėjimui į pensiją ir jaunų ūkininkų įsikūrimui, svarbą.

Franz Obermayr (NI),    raštu. −  (DE) Moterys iš esmės yra mūsų žemės ūkio sektoriaus
atrama. Moterų vaidmuo tampa juo svarbesnis, kuo aktyviau bandome sukurti tinkamas
sąlygas tvariai, ekologiškai nekenksmingai žemės ūkio pramonei, pagrįstai mažų įmonių
veikla. Būtent todėl svarbu, kad visuomenė labiau pripažintų ir rodytų didesnę pagarbą
žemės ūkio sektoriuje dirbančių moterų darbui. Be to, ateityje reikia daugiau dirbti, kad
būtų patenkinti specifiniai moterų žemės ūkio sektoriuje poreikiai siekiant pritraukti
jaunesniąsias kartas į pramonę. Todėl balsavau už šį pranešimą.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    raštu. − (PL) Šiandien buvo patvirtintas Europos
Parlamento pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų vaidmens žemės ūkyje ir kaimo vietovėse.
Mūsų pastarųjų dešimtmečių patirtis parodė, kad didėjantis moterų dalyvavimas ir jų žinios,
patirtis ir profesionalumas yra pagrindiniai veiksniai plėtojant visas ekonomikos šakas.
Dėl šios ir kitų priežasčių manau, kad vienas pagrindinių bendros žemės ūkio politikos
uždavinių turėtų būti padaryti kaimo vietoves patrauklesnes, ypatingą dėmesį skiriant
moterų poreikiams ir vaidmeniui. Turėtume visais būdais stengtis padėti moterims pasiekti
savo tikslus ir taip pat suderinti karjerą su šeimos gyvenimu. Norėdami tai pasiekti, turime
kaimo vietovėse užtikrinti galimybes naudotis paslaugomis plačiąja žodžio prasme ir
infrastruktūra, taip pat galimybes mokytis ir asmeniui tobulintis. Labai svarbu imtis
priemonių moterų verslumui ir kovai su visomis diskriminacijos dėl lyties apraiškomis
paremti. Taip pat turėtume skirti dėmesį didesnės politinės ir finansinės paramos
užtikrinimui, pvz., užtikrinti lengvesnes galimybes gauti investicijas ir paskolas. Esu
įsitikinęs, kad visos šios priemonės padės užtikrinti, kad moterų potencialas žemės ūkio,
vietos bendruomenių ir viso regiono plėtros srityje būtų išnaudojamas geriau nei kada
nors anksčiau.

Rolandas Paksas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, kuria siekiama didinti
moterų vaidmenį žemės ūkio sektoriuje ir gerinti jų padėtį kaimo vietovėse, suteikiant
daugiau socialinių garantijų bei skatinant užimtumą ir verslumą. Visų pirma, turime dėti
visas pastangas, kad būtų sukurta efektyviai veikianti socialinė apsaugos sistema, kuri
sudarytų galimybes išeiti į pensiją pirma laiko, gauti atitinkamas motinystės išmokas.
Siekiant sudaryti palankias sąlygas verslumo skatinimui, visos kaimo vietovės turi būti
aprūpintos naujausia IT infrastruktūra. Efektyvus plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimas
yra vienas pagrindinių veiksnių, sąlygojančių mažų ir vidutinių įmonių veiklos augimą
kaimo vietovėse. Be to, turime dėti visas pastangas, kad kaimo vietovėse būtų išsaugotos
bendruomenės ir sudarytos galimybės derinti šeimyninį ir profesinį gyvenimą. Atsižvelgiant
į tai, būtina užtikrinti, kad kaimo vietovėse gyvenantys asmenys gautų aukštos kokybės
sveikatos priežiūros, švietimo, vaikų priežiūros ir kitas kasdieniniams poreikiams patenkinti
skirtas paslaugas, kurios sudarytų palankesnes gyvenimo sąlygas ir mažintų socialinę
atskirtį.

Valstybės narės, naudodamosi struktūrinių fondų lėšomis, turi kurti ir įgyvendinti
iniciatyvas, kuriomis būtų skatinamas moterų dalyvavimas darbo rinkoje, mažinama
socialinė nelygybė ir sprendžiamos problemos, susijusios su transporto infrastruktūra.
Taip pat didesnis dėmesys turi būti skiriamas ūkininkų organizacijoms bei sukurtas Europos
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kaimo moterų tinklas tam, kad kaimo vietovių plėtros programos būtų visapusiškai
įgyvendinamos.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu.  −  (IT) Naujoje bendroje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) taip
pat atsižvelgiama į socialinius klausimus, pvz., moterų vaidmenį kaimo vietovėse. Bendras
tikslas – išvengti padėties, kai plėtra vyksta išimtinai tik gyventojų centruose, ir taip išvengti
diskriminacijos dėl lyties ir (arba) kaimo vietovėse gyvenančių piliečių geografinės kilmės.
Kadangi pritariau šiems principams, balsavau už pranešimą, kuriame pabrėžiamas svarbus
moterų atliekamas vaidmuo žemės ūkio įmonėse bei kaimo vietovėse ir atkreipiamas
dėmesys į šio vaidmens svarbą teritorijų plėtros politikai. Pranešime atkreipiamas dėmesys
į su darbu susijusias sritis, kuriose reikia didesnės moterų integracijos ir kuo geriau
pasinaudoti jų profesiniu potencialu, taip sukuriant geresnes gyvenimo perspektyvas,
pasinaudojant didesniu kaimo vietovių ekologiniu ir energijos vartojimo efektyvumu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu.  −  (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes sutinku
su dauguma jame pateiktų pasiūlymų, visų pirma daugialypiškumo skatinimu kaimo
vietovėse, kurios skirtos gyventi ir verslui vykdyti, ir kuriose bendruomenės turėtų išlikti
ir tapti dinamiškos. Svarbu pripažinti, kad kaimo vietovėms ypač didelį poveikį turi senėjanti
visuomenė, mažas gyventojų tankumas ir gyventojų mažėjimas kai kuriose vietovėse, dėl
šios priežasties bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) turėtų būti orientuota į šių uždavinių
sprendimą. Tiesa ta, kad istoriškai moterų darbas žemės ūkyje yra visuomet nepakankamai
įvertinamas ir dažnai neapmokamas arba už jį mokama mažiau nei už tą patį darbą mokama
vyrams. Todėl svarbu, kad nagrinėjant šią temą į tai būtų atsižvelgta ir, svarbiausia, būtų
sukurtos vienodos sąlygos vienodam darbui. Bet kuriuo atveju manau, kad svarbiausias
dalykas siekiant ilgainiui išspręsti šį klausimą – užtikrinti lyčių lygybę žemės ūkio veikloje.

Aldo Patriciello (PPE)  , raštu. −  (IT) Moterys yra žemės ūkio sektoriaus atrama kaimo
vietovėse. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į jų atliekamą vaidmenį žemės ūkio įmonėse ir
kaimo vietovėse. Siekdami šio tikslo turime atsižvelgti į jų poreikius ir pasinaudoti jų
potencialu, nes tokie klausimai, kaip gyvenimo kokybė ir ekonominis pajėgumas, yra
susiję, ypač kaimo vietovėse, su moterų buvimu ir jų darbu įvairiose srityse. Todėl Europos
paramos politikos srityse labiau nei kada nors anksčiau didesnis dėmesys turi būti skiriamas
jų poreikių tenkinimui ir sudarymui sąlygų apsisaugoti nuo visų kartų moterų išsikraustymo
iš kaimo vietovių, arba bet kuriuo atveju skatinti jas sugrįžti ir vėl gyventi kaime.
Atsižvelgiant į tai ES parama gali padėti gerinti verslui vadovaujančių arba paslaugas
teikiančių moterų, taip pat prekių ir paslaugų vartotojų gyvenimo kokybę kaimo vietovėse.
Kadangi moterys atlieka labai svarbų vaidmenį tvarios kaimo vietovių plėtros srityje,
balsuoju už pranešimą, kad užtikrinčiau konkrečią paramą moterims šiame sektoriuje.

Rovana Plumb (S&D),    raštu.  − Moterys yra labai svarbios žemės ūkio sektoriui ir kaimo
vietovėms, o jų vaidmuo vis labiau pastebimas. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į tai,
kokį vaidmenį moterys atlieka ūkiuose ir kaimo vietovėse, ir visų pirma atsižvelgti į jo
daugialypį pobūdį. Siekiant, kad visų kartų moterys liktų gyventi kaimo vietovėse, arba
siekiant paskatinti jas ten apsigyventi, reikia, kad vykdant paramos politiką labiau nei kada
nors anksčiau būtų atsižvelgiama į jų poreikius ir sąlygas. Kaip ir kitur, kaimo vietovių
moterys tikisi galėsiančios įgyvendinti savo gyvenimo planus, būti ekonomiškai
nepriklausomos ir patenkinti šeimos poreikius.

Europos Komisija turėtų padidinti ESF skirtas biudžeto lėšas pakankamam finansavimui
priemonių, skirtų švietimo ir mokymo sąlygoms pagerinti siekiant padidinti galimybes
įsidarbinti ir kovoti su nedarbu, taip pat priemonių ir veiklų pagal Socialinės įtraukties
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strategiją ir pavyzdinę iniciatyvą „Europa 2020“, skirtą kovai su neįgalių ir pažeidžiamų
asmenų, visų pirma moterų, įskaitant tas, kurios sudarė nestabilias ir nesaugias darbo
sutartis, skurdu ir socialine atskirtimi. Valstybės narės visų pirma turėtų padėti iš esmės
gerinti moterų socialinę padėtį Europos žemės ūkio sektoriuje.

Frédérique Ries (ALDE),    raštu. – (FR) O jeigu bendros žemės ūkio politikos ateitis –
moterys ūkininkės? Nors šiek tiek ginčytinas, tas teiginys iš esmės yra gana pagrįstas, kai
atsižvelgiame į moterų svarbą kaimo gyvenime ir ūkiuose. Statistiniai duomenys rodo, kad
moterys ūkininkės Europos Sąjungoje sudaro 43 proc. ūkių darbuotojų ir 20 proc. ūkiams
vadovaujančių asmenų ir šie rodikliai neapima vyrų ūkininkų sutuoktinių, į kurių darbą
dažnai neatsižvelgiama.

Specializuojantis ūkiams moterų kūrybiškumas yra neabejotinas pranašumas, kuris kartu
su didesniu jų atsakingumu aplinkos tvarumo ir kokybės srityje vertas Europos lygmens
pripažinimo ir paramos. Šiandien tai buvo Europos Parlamento pasirinkimas, kuris,
patvirtindamas E. Jeggle pranešimą, pabrėžė svarbų moterų vaidmenį, kurį jos atliks ateityje
stiprinant kaimo vietoves. Aiškinamajame memorandume pranešėja itin tiksliai aprašė:
„Patirtis rodo, kad, ypač kaimo vietovėse, gyvenimo kokybė ir ekonominė galia yra susiję
su moterų buvimu ir jų dalyvavimu įvairaus pobūdžio veikloje.“ Šiuo atveju tai paprastas
ir modernus būdas iš naujo apmąstyti ūkininko profesiją.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Moterys yra žemės ūkio sektoriaus ir kaimo
vietovių atrama, ir jų vaidmuo čia vis labiau pastebimas. Todėl svarbu pabrėžti moterų
vaidmenį, atliekamą ūkiuose ir kaimo vietovėse, ypatingą dėmesį atkreipiant į šių ūkių
daugialypiškumą. Taigi esama galimybių konkrečiai paremti žemės ūkyje dirbančias moteris.
Reikia labiau atsižvelgti į įvairiapusę profesinę jų kompetenciją, interesus ir pasiekimus,
kad žemės ūkis išliktų moterims patrauklia darbo vieta. Todėl reikia, kad moterys
visapusiškai naudotųsi ištekliais, kurie suteikia pagrindą, kai ūkininkavimas yra gyvenimo
ir verslo būdas. Ūkininkės, atsižvelgiant į joms už ūkį tenkančią atsakomybę, turi turėti
teises ir įsipareigojimus, kurie apima atstovavimą žemės ūkio klausimus sprendžiančiose
institucijose ir dalijimąsi ūkio pajamomis.

Modernus ir tvarus žemės ūkis neįsivaizduojamas be visoms žemės ūkyje dirbančioms
moterims užtikrintos deramos socialinės apsaugos. Reikia atsižvelgti į ES valstybių narių
turimą patirtį, susijusią su žemės ūkyje dirbančių asmenų socialinėms apsaugos sistemomis.
Ši patirtis vidutinės trukmės laikotarpiu turėtų padėti iš esmės pagerinti ES žemės ūkyje
dirbančių moterų socialinę padėtį.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu.  −  (IT) Tvari kaimo vietovių plėtra visada buvo Europos
prioritetas siekiant, kad galėtume moterims, nusprendusioms dirbti šiame sektoriuje,
užtikrinti kuo geresnes gyvenimo sąlygas.

Šiuo metu Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriuje dirba 26,7 mln. žmonių. Keturiasdešimt
du procentus iš šių žmonių sudaro moterys ir bent vienai iš penkių žemės ūkio įmonių
vadovauja moteris. Atsižvelgiant į šiuos skaičius galima susidaryti tikrosios kaimo moterų
padėties vaizdą, – ši padėtis iš esmės skiriasi nuo padėties ankstesniais dešimtmečiais, kai
moterys kovojo dėl pokyčių ir visose valstybėse narėse buvo kilusios iš labai įvairių socialinių
ir ekonominių sluoksnių.

Pritariu šio pranešimo tekstui, nes jame dėmesys atkreipiamas į poreikį planuoti Europos
kaimo vietovių paramos strategijas, sukurtas specialiai moterims, siekiant vidutinės trukmės
laikotarpiu pagerinti moterų socialines ir darbo sąlygas.
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Oreste Rossi (EFD),    raštu.  −  (IT) Neturime jokio kito pasirinkimo, kaip tik balsuoti už
pranešimą dėl moterų vaidmens žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, nes vis dar tikime
profesionaliu ūkininku, kuris gyvena iš savo nuosavo verslo pajamų.

Moterų padėtis žemės ūkio srityje nėra tokia palanki dėl įprastų motinystės pareigų ir su
parama kitiems šeimos nariams susijusio vaidmens. Kasdienis darbas žemės ūkyje yra
susijęs ne su konkrečiomis valandomis, bet turi būti pritaikytas prie sezoninių sąlygų,
vegetacijos laikotarpių ir galimo gyvulių auginimo. Gali būti laikotarpių, kai darbo diena
truks 12–13 valandų septynias dienas per savaitę, o kitais laikotarpiais darbo yra mažiau.
Akivaizdu, kad moteris ūkininkė, pvz., nėštumo metu, negali nustoti dirbti, jeigu ji turi tai
daryti, nes priešingu atveju netektų savo metinių pajamų.

Todėl moterų ūkininkių poreikiai skiriasi nuo vyrų ūkininkų poreikių ir todėl labai svarbu,
kad šiems moterų poreikiams būtų užtikrinta tinkama ir specializuota parama atsižvelgiant
į tai, kad žemės ūkio įmonės visada yra toliau nuo viešųjų paslaugų, pvz., viešojo transporto,
pagalbos arba socialinės paramos.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    raštu. – (EL) Balsavau už šį pasiūlymą dėl rezoliucijos, nes
manau, kad moterys atlieka svarbų vaidmenį ir labai daug prisideda prie kaimo ir žemės
ūkio plėtros. Parama moterims ir jų verslo planams kaimo sektoriuje padės visai kaimo
bendruomenei daryti akivaizdžią pažangą. Per ekonomikos krizės įkarštį ir nuolat didėjant
nedarbui turime rengti iniciatyvas, kad paskatintume visų amžiaus grupių moteris likti
kaimo vietovėse, remtume jų verslą ir investuotume į jų mokymą, kad paskatintume žemės
ūkio sektoriaus plėtrą ir inovacijas.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    raštu. – (RO) Pirmiausia norėčiau padėkoti E. Jeggle už
šį puikų pranešimą, kuriame pabrėžiamas ypač svarbus moterų vaidmuo, kurį jos atlieka
žemės ūkyje. Žinau, jog dauguma mūsų norėtų, kad visų amžiaus grupių moterys liktų
kaimo vietovėse, arba manome, kad turime skatinti jas ten persikelti siekiant užtikrinti
Europos kaimo vietovių ir žemės ūkio ateitį. Tačiau norėdami tai palengvinti turime
pagerinti galimybes moterims naudotis švietimu ir mokymu žemės ūkio sektoriuje ir leisti
joms naudotis geresnėmis galimybėmis gauti tiesiogines išmokas. Kita vertus, turime
užtikrinti, kad jos gautų deramas pensijas ir socialinį draudimą.

Pvz., Rumunijoje kai kurios kaimo vietovėse gyvenančios moterys neturi teisės į ūkininko
pensiją ir labai sunkiai gali pradėti verslą žemės ūkio sektoriuje. Būtent todėl labai svarbu,
kad daugiau dėmesio skirtume šeimoje dirbančioms arba ūkį išlaikančioms moterims ir
užtikrintume joms deramas gyvenimo sąlygas ir pakankamas pensijas.

Joanna Senyszyn (S&D),    raštu. − (PL) Pritariau pranešimui dėl moterų vaidmens žemės
ūkyje ir kaimo vietovėse. Visų pirma pritariu sprendimams, kuriais siekiama didinti moterų
užimtumą kaimo vietovėse. Lenkijoje nedirbančių moterų yra daug daugiau nei vyrų, ypač
kaimo vietovėse. Didelė dalis kaimo vietovėse darbo neturinčių moterų amžius yra mažiau
nei 34 metai. Daugeliu atvejų tai išsilavinusios moterys, kurios negali rasti jų kvalifikaciją
atitinkančio darbo. Tai ypač pavojinga tendencija, nes būtent jaunimui turėtų būti suteiktos
geresnės galimybės užimti tvirtą poziciją darbo rinkoje. Ilgalaikiu laikotarpiu dėl to kaimo
vietovėse bus labai daug nedirbančių moterų ir taip padidės jaunų moterų skurdas. Dauguma
jų nusprendžia išvykti į miestą ieškoti darbo, todėl kaimo gyventojai senėja, sumažėja
natūralus augimo lygis ir iš esmės pakenkiama kaimo vietovių gyventojų gyvenimo
sąlygoms.
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Atsižvelgdama į tai pritariu pasiūlymui naujame EŽŪFKP reglamente numatyti specialų
finansavimą, skirtą moterims paremti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Tai gali
turėti teigiamą poveikį moterų kaimo vietovėse užimtumo lygiui. Taip pat pritariu tam,
kad būtų užtikrintos tinkamos išmokos kaimo vietovėse gyvenančioms moterims socialinės
apsaugos sistemose. Skiriant šias išmokas turi būti atsižvelgiama į tai, kad moterų uždarbio
pajėgumas yra mažesnis ir kad tai turi įtakos jų pensijoms.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    raštu. − (PL) Dėl socialinių ir demografinių pokyčių,
besikeičiančių vertybių sistemų ir didesnių pasirinkimo galimybių keičiasi kaimo vietovių
struktūra. Moterų vaidmuo kaimo vietovėse taip pat keičiasi. Siekiant, kad moterys pasiliktų
kaimo vietovėse, arba skatinti jas pasirinkti gyvenimą kaime reikia didesnį dėmesį skirti jų
poreikiams ir užtikrinti, kad šie poreikiai būtų įtvirtinti mūsų paramos politikoje. Turime
užtikrinti, kad moterys taptų labiau pastebimos kaimo vietovėse, visų pirma ekonomikos
ir finansų srityje, ir turėtume parengti priemones šioms užduotims įvykdyti.

Atsižvelgiant į tai, kad būtent moterys vis dar rūpinasi mažais vaikais ir sergančiais bei
senyvo amžiaus žmonėmis ir atsisako darbo, kad galėtų tai daryti, turėtume sudaryti joms
sąlygas suderinti šeimos gyvenimą ir profesinę veiklą. Tai yra įmanoma plėtojant
infrastruktūrą, pvz., statant vaikų lopšelius ir plėtojant įvairias švietimo ir kultūros paslaugas.
Norint pasiekti šiuos tikslus svarbiausia įtraukti visų kartų moteris į sprendimų priėmimo
procesą.

Taip pat labai svarbu pagerinti galimybes naudotis medicinos paslaugomis ir moterims
skirtomis tikrinimo dėl vėžio programomis. Be to, taip pat vis dar verta remti ir plėtoti
kaimo turizmą, kaip nedidelės rizikos ekonominę veiklą, kuri skatina kurti darbo vietas ir
suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą, ir skatinti elektroninių formų verslą, pvz., e. verslą,
kuris suteikia galimybę būti ekonomiškai aktyviems, nepaisant atstumo nuo miestų centrų.

Brian Simpson (S&D),    raštu.  − Europos parlamentinė darbo frakcija (angl. EPLP) remia
Elisabeth Jeggle pranešimo „Moterų vaidmuo žemės ūkyje ir kaimo vietovėse“ tikslą, kuriuo
siekiama atkreipti dėmesį į specifines sektoriaus problemas, su kuriomis susiduria žemės
ūkyje dirbančios moterys, ir siūloma daug priemonių, skirtų jų padėčiai pagerinti. Pranešime
sprendžiami konkretūs žemės ūkyje dirbančių moterų poreikiai, pateikiant daugybę
rekomendacijų, kuriose atsižvelgiama tiek į jų gyvenimo sąlygas, tiek į vaidmenį ir indėlį
į kaimo ekonomikos plėtrą. Tačiau EPLP nesutinka su 4 dalimi, kurioje nepritariama
tolesniam bendros žemės ūkiui skirtos biudžeto dalies mažinimui. Norėtume, kad
daugiametėje finansinėje perspektyvoje iš naujo būtų nustatyti prioritetai siekiant
visapusiškai finansuoti strategijos „Europa 2020“ prioritetus, kurie turi didžiausią poveikį
užimtumo ir augimo rodiklių didinimui.

Catherine Stihler (S&D),    raštu. − Pritariu šiam pranešimui, kuriame pabrėžiama lyčių
lygybės svarba skatinant tvarų ekonomikos augimą ir kaimo plėtrą. Manau, svarbu skatinti
atstovavimą moterims visose politinėse, socialinėse ir ekonominėse žemės ūkio sektoriaus
institucijose siekiant užtikrinti lygiateisį moterų dalyvavimą.

Marc Tarabella (S&D),    raštu. – (FR) Esu patenkintas, kad buvo patvirtintas E. Jeggle
pranešimas, prie kurio rengimo pats prisidėjau. Iš tikrųjų bendros žemės ūkio politikos
socialinė vertė yra ta, kad joje pripažįstamas svarbus moterų vaidmuo, kurį jos atlieka
išsaugodamos perspektyvas gyventi kaime ir kaimo vietovių klestėjimą ateityje (atsižvelgiant
į tai, kad 41 proc. iš 14,6 mln. žmonių, ES užsiimančių žemės ūkio veikla, yra moterys).
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Pagrindinis tikslas – skatinti moterų verslumą ir ūkininkavimo įgūdžius, aprūpinti kaimo
vietoves modernia infrastruktūra, kuri leis moterims suderinti darbą su asmeniniu gyvenimu
(pvz., įsteigti vaikų lopšelius), siekiant didesnio atstovavimo moterims politinėse, socialinėse
ir ekonominėse žemės ūkio sektoriaus institucijose (nustatant visiškos lygybės tikslą) ir
užtikrinti žemės ūkyje dirbančių moterų socialinę apsaugą, taip pat bendrąją ūkių
nuosavybę. Jeigu tikra lygybė reiškia sąžiningumą, tuomet iš tikrųjų labai svarbu pripažinti
moterų vaidmenį žemės ūkyje.

Thomas Ulmer (PPE),    raštu. − (DE) Balsavau už šį pranešimą. Kaimo vietovėms nuolat
reikalinga aktyvi paramos politika, kurios tikslas – suteikti moterims geresnes perspektyvas
ir geresnes darbo galimybes. Kvalifikuotoms moterims ūkininkėms reikia plataus masto
mokymo ir jos turi sugebėti veikti ir mąstyti kaip verslininkės. Todėl kai kalbame apie
švietimą, papildomą mokymą, mokyklas ir vaikų priežiūrą, taip pat neribotas galimybes
naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, tam kaimo vietovėse reikia
optimalios infrastruktūros. Be to, turi būti išplėsti moterų tinklai ir verslininkių moterų
galimybė pasinaudoti kreditais ir investavimo galimybėmis.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Balsavau už šį pranešimą, kuriame
raginama pagerinti ir vertinti žemės ūkyje dirbančių moterų padėtį ir dabartinės pagalbos
kaimui teikimą.

Pranešime atkreipiamas dėmesys į būtinybę užtikrinti pajamas uždirbančių ūkininkų
moterų sutuoktinių ir, tiesą sakant, laikinų ir migrančių darbuotojų socialinę apsaugą. Tai
turėtų būti aiškus žingsnis ne tik darbo žemės ūkyje srityje, bet ir atsižvelgiant į platesnį
savarankiškai dirbančių asmenų profesijų kontekstą, jeigu norime pasiekti tikrus lyčių
lygybės tikslus šiose srityse, kuriose su moterimis ypač blogai elgiamasi.

Todėl, taip, lyčių lygybės skatinimas bendroje žemės ūkio politikoje taip pat turi būti
numatytas ir Europos Sąjunga turi suderinti sau iškeltus uždavinius ir savo veiksmus vieną
su kitu. Nepaisydamas to, neturiu jokių iliuzijų dėl bendro Europos Sąjungos uždavinių
suderinamumo su Europos lėšų panaudojimu, visų pirma atkreipiant dėmesį į žmogaus
teises, kurioms priklauso ir moterų teisės.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. −  (DE) Balsavau už E. Jeggle pranešimą. Pranešime
pabrėžiamas didžiulis pastarųjų metų moterų indėlis į tvarią kaimo vietovių plėtrą bei
ūkininkavimo įvairinimą ir pritaikymą prie rinkos pokyčių. Tačiau jeigu moterims bus
suteikiamos tikros perspektyvos žemės ūkio sektoriuje, bendra žemės ūkio politika turi
apimti daugiau į moteris orientuotų aspektų, įskaitant (kaip paaiškinta šiame pranešime)
konkrečių formų mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimą, taip pat su infrastruktūra
susijusią pagalbą.

Artur Zasada (PPE),    raštu. − (PL) Norėčiau pasveikinti E. Jeggle su dokumentu, kuris yra
svarbus indėlis aptariant bendros žemės ūkio politikos kryptį. Pagrindinis aspektas, turintis
poveikį kaimo vietovių ekonominio potencialo didėjimui, – tai moterų dalyvavimas
politinėse institucijose ir žemės ūkio organizacijose ir užsiimant savarankišku darbu.
Pagrindinis klausimas kalbant apie darbo vietų kūrimą – tai moterų skatinimas kurti
elektronines verslo formas, pvz., e. prekybą, nes jos sudaro sąlygas būti ekonomiškai
aktyvioms net ir neprieinamose vietovėse. Taip pat turėtume geriau išnaudoti galimybes,
kuriomis siekiama kaimo vietovėse plėtoti bendruomeninį gyvenimą rengiant ir
įgyvendinant programas, skirtas moterų organizacijų mokymo sistemoms remti.
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Kitas svarbus dalykas, atsižvelgiant į lygias galimybes, tai parama tinkamos vaikų priežiūros
infrastruktūros sukūrimui kaimo vietovėse, nes dėl tinkamai teikiamų vaikų priežiūros
paslaugų moterys gali greičiau grįžti į darbą ir darbo rinkoje jos tampa konkurencingesnės.
Norėčiau dar kartą padėkoti E. Jeggle už tai, kad rengdama pranešimą atsižvelgė į mano
pasiūlymus. Dalykai, moterų prašyti per viešas konsultacijas, kurias surengiau Ziemia
Lubuskos regione, buvo įtraukti į dokumentą.

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

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl ES lėšų
panaudojimo branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose valstybėse narėse
veiksmingumo ir efektyvumo. Tai labai svarbus dokumentas Lietuvai, Bulgarijai ir Slovakijai
vykdant atominių elektrinių uždarymo darbus. Nerimą kelia tai, kad Lietuva vėluoja
įgyvendinti pagrindinius atliekų infrastruktūros valdymo projektus, o tai trukdo laiku ir
efektyviai įsisavinti ES lėšas. Pažymėtina, kad vis dar reikia daug lėšų eksploatavimui
nutraukti ir nacionalinių lėšų tam nepakanka: valstybiniame Ignalinos branduolinės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fonde iki šiol sukaupta vos daugiau kaip 100 mln.
eurų (nors vien techninės eksploatavimo nutraukimo išlaidos galėtų būti nuo 987 mln. iki
1 300 mln. eurų). Todėl Europos Parlamentas ragina ES valstybes nares imtis reikiamų
priemonių šiuo klausimu. Atominių elektrinių uždarymas yra labai sudėtingas procesas.
Valstybės neturi pakankamai patyrimo, kad galėtų laiku numatyti visus darbus ir juos
efektyviai įgyvendinti. Europos Parlamentas priima šią rezoliuciją laiku, tuo paskatindamas
Lietuvą, Bulgariją ir Slovakiją bei visas ES valstybes nares kuo veiksmingiau įgyvendinti
branduolinių elektrinių uždarymo darbus. Tai labai svarbus darbas, kuriam Europos
Parlamentas ir toliau skirs daug dėmesio.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį svarbų dokumentą. Stodamos
į Europos Sąjungą Lietuva, Slovakija ir Bulgarija prisiėmė politiškai ir ekonomiškai
sudėtingus įsipareigojimus uždaryti eksploatuojamas branduolines jėgaines, o Europos
Sąjunga įsipareigojo skirti reikiamą finansinę paramą uždarymo darbams atlikti,
branduolinių atliekų saugyklų statybai ir tokių atliekų saugojimui bei energetikos projektų
vystymui. Manau, kad tokia Europos Sąjungos solidarumo koncepcija gali būti veiksminga
mažinant neigiamas ekonomines ankstyvo uždarymo pasekmes energetikos sektoriuje,
tačiau lieka neišspręsta nemažai svarbių klausimų. Finansavimo skyrimo klausimas nėra
visiškai aiškus, kadangi jau dabar žinoma, kad šiuo metu skiriamo finansavimo nepakaks
eksploatavimo nutraukimo darbams atlikti laiku ir tinkamai. Kyla grėsmė, kad dėl finansinių
išteklių trūkumo bus vėluojama nutraukti branduolinių elektrinių eksploatavimą ir gali
kilti grėsmė aplinkai ir žmonių sveikatai. Iki šiol neužbaigti eksploatavimo nutraukimo
programų detalieji planai, todėl nepakanka duomenų apie kalendorinius grafikus, konkrečių
projektų kainą ir jų finansavimo šaltinius. Pritariu, kad Europos Komisija šių trijų valstybių
atžvilgiu turi imtis didesnio koordinuojamojo vaidmens, kad būtų susitarta dėl detaliųjų
planų pateikimo, darbų užbaigimo laiku, finansavimo apimties. Komisija taip pat turi
ieškoti galimų būdų, kaip suderinti eksploatavimo nutraukimo finansavimo tvarką ES,
atsižvelgiant į valstybių narių taikomas strategijas, jų nacionalines administravimo
struktūras, ir supaprastinti pačią lėšų administravimo tvarką taip, kad nepakenktų
eksploatavimo nutraukimo saugai ir saugumui.

Elena Băsescu (PPE),    raštu. – (RO) Balsavau už M. J. Marinescu pranešimą, nes manau,
kad, nesant eksploatavimo nutraukimo priemonių finansavimo, finansinės paramos teikimo
trims susijusioms valstybėms narėms, t. y. Lietuvai, Slovakijai ir Bulgarijai, procesas užtruks.
Šio proceso vilkinimas keltų grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Būsimuose Europos
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Komisijos ir Europos Sąjungos Audito Rūmų vertinimuose turi būti paaiškinti šie aspektai:
ES lėšų, skirtų saugiam eksploatavimo nutraukimui užtikrinti, saugiam branduolinių atliekų
saugojimui ir trijų įgyvendinamų programų koordinavimui, skyrimas ir panaudojimas.
Šiuo atveju siekiant sumažinti išlaidas turi būti veiksmingai pasinaudojama įgyta patirtimi
ir turi būti naudojamas anksčiau parengtais ir finansuotais projektais pagrįstas modelis.

George Becali (NI),    raštu. – (RO) Balsavau už mūsų kolegos Parlamento nario pranešimą
dėl finansinės paramos, kurios Lietuva, Slovakija ir Bulgarija prašo branduolinėms
elektrinėms uždaryti, skyrimo. Visiškai aišku, kad, neskyrę pakankamai lėšų, galime sukelti
labai sunkius padarinius aplinkai ir žmonių sveikatai. Skirtos lėšos iš tikrųjų turi būti
tinkamai ir skaidriai valdomos. Didelį susirūpinimą kelia tai, kad neturime vienos ES
koordinatorių ir ekspertų grupės šiems trims projektams, kuri prižiūrėtų plano ir tikslaus
grafiko projektų rengimą bei jau paskirtų lėšų panaudojimą ir priimtų sprendimą dėl
saugiam uždarymui reikalingų priemonių.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    raštu. – (FR) Pagrindinis žodis šiame pranešime –
„atsakomybė“. Branduolinės pramonės atstovai turi suprasti, kad jie negali ilgiau vengti
atsakomybės už branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimą, kaip dažnai buvo
praeityje. Branduolinių elektrinių, kurios iš esmės neatitiko saugumo standartų,
eksploatavimo nutraukimas buvo būtent tas pažadas, kurį branduolinės pramonės atstovai
davė per įvairias derybas dėl stojimo į ES. Deja, paskirtos lėšos nebuvo tinkamai panaudotos.
Todėl dabar tinkamas laikas, atsižvelgiant į visa tai, padaryti tinkamas išvadas. Ši pastaba
gali būti taikoma branduolinėms elektrinėms naujose valstybėse narėse, tačiau ji vis dar
aktuali visoms ES šalims, kurios pasirinko šią technologiją.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Nelaimė Japonijoje privertė mus visus
susimąstyti apie branduolinę saugą. Parama uždarant Lietuvos, Slovakijos ir Bulgarijos
branduolines elektrines, kurios naudojo pasenusias technologijas, padeda sumažinti didelių
išlaidų, kurios atsiras dėl jų uždarymo iki 2013 m., padarinius. Parama skiriama aplinkai
pagerinti ir naujoms elektros sistemoms modernizuoti, taip pat tiekimo saugumui užtikrinti.
Balsavau už šią iniciatyvą, nes ateityje tai taip pat turėtų būti taikoma kitoms Europos
branduolinėms elektrinėms, kuriose naudojamos pasenusios technologijos.

Mara Bizzotto (EFD),    raštu. −  (IT) Su šiuo pranešimu Parlamentas elgiasi tinkamai,
kadangi daro spaudimą Komisijai, siekdamas užtikrinti, kad ji toliau atidžiai stebėtų ir
kontroliuotų, kaip Slovakija, Bulgarija ir Lietuva išleido ir išleis dideles pinigų sumas, kurias
jos gavo pagal saugaus sovietinių branduolinių elektrinių išmontavimo programą. Prieš
kelias savaites Japonijoje įvykusi baisi nelaimė atvėrė akis tiems, kurie dar nesuprato, kad
su branduoline energija negalima juokauti: kai kas nors atlieka bandymus su atomu, jis
turi kuo atsargiausiai taikyti saugumo kriterijus, ir todėl Komisija turi prisiimti atsakomybę
už senų elektrinių trijose posovietinėse šalyse išmontavimo programų vykdymo stebėseną.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu.  −  (IT) Balsavau už M. J. Marinescu pranešimą, kuriame
atkreipiamas dėmesys į šiuo metu itin aktualią problemą. Atsižvelgiant į įvykius Japonijoje
dabar kyla klausimų dėl Europoje esančių ir veikiančių branduolinių elektrinių saugumo.

Lietuvos, Bulgarijos ir Slovakijos per derybas dėl stojimo į ES prisiimtas įsipareigojimas
išmontuoti senus branduolinius reaktorius, kurių, pasirodė, neįmanoma pritaikyti taip,
kad jie atitiktų būtinuosius saugumo standartus, turi būti ilgalaikis ir nuoseklus
įsipareigojimas, kuriam įvykdyti Europos Sąjunga jau kurį laiką skyrė paramos ir
finansavimo paketus. Tikiuosi, kad išmontavimo darbai vyksta greitai ir užtikrinant
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didžiausią piliečių ir aplinkos saugumą. Taip pat tikiuosi, kad šios valstybės yra pajėgios
nebevėluoti ir užbaigti darbą iki sutarto termino.

Galiausiai, nepaisydamas konkrečių atvejų, norėčiau pabrėžti poreikį atlikti kituose Europos
reaktoriuose vykdomų patikrinimų stebėseną siekiant, kad institucijos būtų atsakingos ne
tik už veikiančių, bet ir už naujų elektrinių, jeigu ateityje jų daugiau bus statoma, saugumo
užtikrinimą.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    raštu. – (RO) Branduolinės saugos standartų ir gyventojų
apsaugos nuo branduolinio pavojaus laikymasis yra labai svarbūs dalykai, dėl kurių galima
pateisinti Europos Sąjungos skirtą finansavimą trims valstybėms narėms nutraukiant savo
branduolinių elektrinių, kurių nebuvo galima modernizuoti taip, kad jos atitiktų
aukščiausius saugumo standartus, eksploatavimą. Tačiau visiškai pritariu šiame pranešime
išdėstytai nuomonei, nes manau, kad reikia stebėti, kaip leidžiamos šios lėšos, siekiant
užtikrinti, kad jos veiksmingai padėtų užtikrinti saugų eksploatavimo nutraukimo procesą.
Deja, strategijose trūksta aiškumo, o tai taip pat prisidėjo prie to, kad nėra jokių
eksploatavimo nutraukimo veiksmų finansavimo, kurį teikia Europos Sąjunga, ribų. Ateityje
turėtų būti vengiama taip dirbti, kartu reikia sukurti išsamų planą, kuriame būtų numatyti
visi tinkami finansuoti veiksmai. Siekiant garantuoti finansavimo veiksmingumą ir,
svarbiausia, užtikrinti atsakingą Europos mokesčių mokėtojų pinigų leidimą, labai svarbu
parodyti, kad šie pinigai leidžiami skaidriai.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu.  − (PT) Slovakijos, Bulgarijos ir Lietuvos
branduolinių reaktorių eksploataciją būtina nutraukti, nes jie negali ekonomiškai
priimtinomis sąnaudomis atitikti reikalaujamų būtinųjų saugumo standartų. To nebus
įmanoma padaryti jų neuždarius ir nesuteikus eksploatavimo nutraukimo padariniams
pašalinti skirtos ES finansinės paramos, kuri, žinoma, būtų panaudota aplinkos atkūrimo
priemonėms laikantis acquis ir įprastinių elektros energijos gamybos pajėgumo atnaujinimo
priemonėms siekiant pakeisti gamybos pajėgumą ir t. t. Europos Sąjungos finansinė parama
buvo skirta kaip įnašai į tris tarptautinius eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondus,
valdomus Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    raštu. – (RO) Europos Sąjunga yra susirūpinusi dėl
galimų su saugumu susijusių padarinių nutraukiant senų branduolinių elektrinių
eksploatavimą naujose valstybėse narėse ir galimo netinkamo jose sukauptų radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo. Vykdomos operacijos yra per daug didelio masto. Būtent todėl labai
svarbu, kad ES skiriami finansiniai ištekliai būtų tinkamai ir kuo skaidriau valdomi, taip
pat svarbu atlikti pakankamą išorės priežiūrą siekiant energijos rinkoje užtikrinti sąžiningą
konkurenciją. Kartu Europos Sąjunga turi nuolat skatinti vystyti alternatyvius mažos taršos
ir konkurencingus energijos išteklius, kad būtų pašalinti neigiami ekonominiai ir socialiniai
padariniai, atsirandantys dėl senų branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Nuo 2007 m. trijų Lietuvos, Slovakijos ir
Bulgarijos branduolinių elektrinių eksploatavimas nutraukiamas teikiant didelę ES finansinę
paramą. Atsižvelgdamas į vėlavimą ir bendrą netinkamą valdymą, Parlamentas ragina
Komisiją surinkti koordinavimo grupę, kuri prižiūrėtų planavimą ir grafikų sudarymą,
patikrintų iki šiol skirtų lėšų panaudojimą ir nuspręstų, ar po 2013 m. vis dar reikės ES
paramos. Parlamentas taip pat pareikalavo, kad Europos Audito Rūmai iki metų pabaigos
parengtų specialios ataskaitos apie šias tris eksploatavimo nutraukimo programas projektą
siekiant nustatyti, ar išleisti pinigai iš tikrųjų padėjo padidinti saugumą. Susidūręs su visoms
šalims poveikį turinčiais biudžeto ribojimais, Parlamentas sutiks skirti savo paramą tik
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jeigu ES lėšos iš tikrųjų padėjo pagerinti energijos tiekimo saugumą, atnaujinti infrastruktūrą
ir rengti tvarios energijos projektus. Įvykus branduolinei nelaimei Japonijoje ES supranta
savo atsakomybės mastą ir tai, kad ji negali leisti sau nekreipti dėmesio į savo branduolinių
įrenginių saugumą.

Robert Dušek (S&D),    raštu. – (CS) Pranešime dėl ES teikiamo finansavimo efektyvumo
naujose valstybėse narėse nutraukiant branduolinių elektrinių eksploatavimą trumpai
apžvelgiama, kaip ES finansuoja Ignalinos Lietuvoje, Bohunicos Slovakijoje ir Kozlodujaus
Bulgarijoje branduolinių elektrinių atjungimą ir išmontavimą. Derybose dėl narystės ES
Lietuva, Slovakija ir Bulgarija įsipareigojo uždaryti šias branduolines elektrines ir nutraukti
jų eksploatavimą, nes, kaip parodė Didžiojo septyneto (G7) derybos, jos negalėjo būti
modernizuotos finansiniu požiūriu priimtinomis sąnaudomis ir jose nebuvo įmanoma
užtikrinti būtinųjų saugumo standartų. ES įsipareigojo finansuoti uždarymą ir
eksploatavimo nutraukimą ir ji suteikia finansinį pagrindą. Palankiai vertinu tai, kad ES
gali remti tokią veiklą. Senų ir nesaugių Europos branduolinių elektrinių eksploatavimo
nutraukimas yra labai svarbus apsaugant Europos piliečių gyvenimą ir sveikatą.

Tikiuosi, kad Prancūzijos seniausios branduolinės elektrinės taip pat bus uždarytos ir jų
eksploatavimas bus panašiai nutrauktas. Iš karto po nelaimės Japonijoje Vokietija nusprendė
žengti panašų žingsnį. Balsuosiu už tai, kad būtų patvirtintas pranešimas, nes būtina užbaigti
Ignalinos, Bohunicos ir Kozlodujaus branduolinių elektrinių uždarymo ir eksploatavimo
nutraukimo procesą, užtikrinus tinkamą ES teikiamą finansavimą.

Edite Estrela (S&D),    raštu.  −  (PT) Balsavau už pranešimą dėl ES teikiamo finansavimo,
skirto branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose valstybėse narėse. Manau,
kad ES, siekdama užtikrinti saugumą ir apsaugoti Europos visuomenės sveikatą, sumažinti
energetinį priklausomumą ir iki minimumo sumažinti galimas socialines išlaidas, turėtų
remti šių elektrinių uždarymą ir investicijas į alternatyvios energijos projektus.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Iki jų įstojimo Vidurio ir Rytų Europos šalyse galiojusios
taisyklės dėl branduolinės energijos ir radioaktyvių atliekų buvo mažiau griežtos nei tuo
metu ES taikytos taisyklės. Be to, kai kurios iš šių šalių toliau eksploatavo senus sovietų
gamybos reaktorius, kurie negalėjo būti ekonomiškai priimtinomis sąnaudomis pritaikyti
taip, kad atitiktų būtinuosius saugumo standartus. Dėl šios priežasties Lietuva, Slovakija
ir Bulgarija įsipareigojo nutraukti reaktorių, kurie, kaip buvo nustatyta, neatitiko standartų,
eksploatavimą. Tam reikėjo ES intervencijos ir finansinės paramos, kuri toliau bus teikiama
iki 2013 m. Po tragiškų įvykių Japonijoje, manau, reikia skubiai užbaigti visas branduolinių
elektrinių Vidurio ir Rytų Europoje, kurių eksploatavimas neatitinka Europos saugumo
standartų, uždarymo ir eksploatavimo nutraukimo programas.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu.  −  (PT) Lietuva, Slovakija ir Bulgarija įvykdė savo
įsipareigojimus, susijusius su atitinkamų blokų trijose branduolinėse elektrinėse uždarymu.
Ignalinos branduolinės elektrinės 1 blokas buvo uždarytas 2004 m. gruodžio 31 d., o
2 blokas – 2009 m. gruodžio 31 d. Bohunicos V1 branduolinės elektrinės 1 blokas buvo
uždarytas 2006 m. gruodžio 31 d., o 2 blokas – 2008 m. gruodžio 31 d. Kozlodujaus
branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokai buvo uždaryti 2002 m. gruodžio 31 d., o 3 ir 4 blokai –
2006 m. gruodžio 31 d. Todėl yra teisinis pagrindas teikti finansinę paramą, kai sumos
nustatomos kasmet Komisijai priėmus sprendimą, pagrįstą atskirais metiniais jungtinio
programavimo dokumentais, pagal kuriuos gali būti užtikrinama patvirtintų vystymo ir
finansavimo projektų kontrolė. Bendrijos parama skirta šioms trims valstybėms narėms
remti, kad jos pakeltų finansinę ir ekonominę naštą, joms tenkančią dėl nustatytų
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pirmalaikio uždarymo datų, ir padengtų daugelio svarbių eksploatavimo nutraukimo darbų
išlaidas, investuotų į energetikos projektus, didinančius energetinę nepriklausomybę, ir
prisidėtų prie socialinių padarinių, kylančių dėl branduolinių elektrinių uždarymo,
mažinimo.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Žinome, kad beveik pusės Europos Sąjungos
valstybių narių branduolinėse elektrinėse eksploatuojamų reaktorių vidutinis amžius yra
gana didelis, todėl atsirado poreikis saugumo bei visuomenės sveikatos ir aplinkos gynimo
ir apsaugos motyvais nutraukti kai kurių šių reaktorių eksploatavimą.

Naujoms valstybėms narėms susidūrus su reikalavimu nutraukti daugybės blokų
eksploatavimą mums atrodo natūralu, kad jos gali tikėtis ES paramos siekiant tinkamai ir
saugiai užbaigti eksploatavimo procesus.

Į šiuos procesus turėtų būti įtraukta saugi priežiūra ir stebėsena po uždarymo, atliekų
tvarkymas, atliekų ir panaudoto kuro saugojimas ir nukenksminimas, turimos
infrastruktūros atnaujinimas aplinkos apsaugos požiūriu ir parama uždarytų blokų gamybos
pajėgumo pakeitimui, ypatingą dėmesį skiriant aplinkos tvarumui ir energijos vartojimo
efektyvumui.

Galiausiai reikėtų pažymėti, kad taip pat reikia atsižvelgti į socialinius šių procesų padarinius,
užtikrinant – be to, kad prieš eksploatavimo nutraukimą, jam vykstant ir po jo turi būti
laikomasi visų saugumo sąlygų, – darbuotojų darbo vietų ir kitų teisių apsaugą.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    raštu.  − M. J. Marinescu pranešimo 7 dalyje pažymima, kad
tam tikrų Lietuvos, Slovakijos ir Bulgarijos branduolinių elektrinių eksploatavimo
nutraukimui vykdyti „turėtų būti skiriamas didžiausias prioritetas siekiant užtikrinti visų
Europos gyventojų saugumą ir sveikatą“. Visiškai sutinku su tuo pareiškimu, tačiau galėčiau
tęsti: visiškas branduolinių elektrinių atsisakymas visose valstybėse narėse atitiktų mūsų
žmonių saugumo ir sveikatos interesus.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Kaip žinia, Lietuvoje, Slovakijoje ir Bulgarijoje
veikė seni sovietiniai branduoliniai reaktoriai, kurie, kaip nustatė tarptautinė bendruomenė,
negali būti modernizuoti taip, kad atitiktų būtinuosius saugumo standartus. Pripažindama,
kad paankstintas uždarymas yra didžiulė finansinė našta, ir veikdama solidariai ES savo
ruožtu įsipareigojo suteikti atitinkamą papildomą finansinę paramą, skirtą šių reaktorių
eksploatavimui nutraukti iki 2013 m. pabaigos. Tačiau susirūpinimą kelia tai, kad labai
vėluojama įgyvendinti pagrindinius atliekų infrastruktūros valdymo projektus (naudoto
kuro saugojimo ir atliekų saugyklos projektą). Beveik išseko neveiklumo galimybė ir
delsimas gali pradėti trukdyti visam eksploatavimo nutraukimo planui ir atitinkamai
padidinti išlaidas. Komisija turėtų pranešti projekto tvarkaraščio pakartotinio vertinimo
rezultatus. Didelė lėšų dalis paskirta energetikos projektams, tačiau dar reikia daug lėšų
eksploatavimui nutraukti ir nacionalinių lėšų tam nepakanka: valstybiniame Ignalinos
branduolinės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fonde iki šiol sukauptos lėšos yra
nepakankamos. Techninės eksploatavimo nutraukimo išlaidos galėtų būti nuo 987 mln.
iki 1 300 mln. eurų. Valstybės narės turi imtis atitinkamų priemonių šiuo klausimu. Taip
pat kalbant apie branduolinį saugumą reikia kalbėti ir apie naujas atomines elektrines su
bandomaisiais reaktoriais, kurios yra planuojamos ES pasienyje, Rusijoje ir Baltarusijoje.
Tai gali būti naujas iššūkis ES, galintis sukelti realią grėsmę ateityje mūsų žmonių sveikatai
ir aplinkai.

99Europos Parlamento debataiLT05-04-2011



Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. −  (DE) Lietuvos, Slovakijos ir Bulgarijos branduoliniai
reaktoriai negali būti ekonomiškai atsiperkančiomis sąnaudomis modernizuojami taip,
kad būtų užtikrinta jų atitiktis reikalaujamiems būtiniesiems saugumo standartams. Per
savo stojimo derybas šios trys šalys įsipareigojo, laikydamosi nustatyto grafiko, uždaryti
šiuos branduolinius reaktorius ir nutraukti jų eksploatavimą. Siekdami paspartinti
veiksmingą uždarymą, turime turėti aiškią finansinę sistemą ir kontrolės mechanizmus,
kad užtikrintume teisingą teikiamų lėšų panaudojimą. Remiu M. J. Marinescu pranešimą,
nes Europos piliečių saugumas turi būti pagrindinis mūsų prioritetas.

Giovanni La Via (PPE),    raštu.  −  (IT) ES lėšų panaudojimo naujų valstybių narių
branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti veiksmingumo ir efektyvumo tema
šiandien svarbi kaip niekad. Dėl pastarojo meto įvykių Japonijoje saugumo klausimai tapo
labiau nei kada nors anksčiau aktualūs. M. J. Marinescu pranešime konkrečiau nagrinėjamas
tinkamų finansinių išteklių teikimo siekiant užtikrinti Lietuvos, Slovakijos ir Bulgarijos
branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimą klausimas. Tiesą sakant, įstodamos į
Europos šeimą šios šalys prisiėmė atsakomybę nutraukti jų teritorijose esančių branduolinių
elektrinių eksploatavimą. ES yra įsipareigojusi teikti pakankamą finansinę paramą šiems
įsipareigojimams vykdyti. Tiesą sakant, manau, kad Europos Sąjunga turi pasiūlyti imtis
ryžtingų veiksmų tam tikrais jų piliečiams rūpimais klausimais, įskaitant branduolinių
elektrinių saugumo klausimą.

Agnès Le Brun (PPE),    raštu. – (FR) Kai Lietuva, Slovakija ir Bulgarija prisijungė prie
Europos Sąjungos, buvo parengtas daugybės senų, Europos standartų neatitinkančių
branduolinių elektrinių uždarymo ir eksploatavimo nutraukimo planas. Dėl labai svarbių
asignavimų, kurių suma iki 2013 m. pabaigos iš viso sudarys 2,848 mlrd. EUR, tapo
įmanoma uždaryti visas tas branduolines elektrines ir užtikrinti, kad tose valstybėse narėse
iš dalies būtų pereita prie kitų energijos gamybos šaltinių. Tačiau, atrodo, kad daugumos
duotų įsipareigojimų nėra laikomasi, ir turime teisę domėtis, kaip paskirtos lėšos
naudojamos. Todėl balsavau už šią Europos Parlamento rezoliuciją. Rezoliucijoje
atkreipiamas dėmesys į beveik jokios pažangos nebuvimą eksploatavimo nutraukimo
srityje, nepaisant to, kad tai pagrindinis programos tikslas, ir Komisija raginama
veiksmingiau įgyvendinti šią paramą, pvz., pateikti metinę pažangos ataskaitą. Šiuo tikslu
Komisija galėtų remtis šiuo metu Europos Audito Rūmų atliekamu auditu. Ji taip pat turėtų
surinkti koordinatorių ir ekspertų grupę, prižiūrėsiančią visus tris projektus, tačiau šiek
tiek keista, kad ji to dar nepadarė.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą, kuriame aptariamos trys šalys
– Lietuva, Slovakija ir Bulgarija, kuriose veikė seni sovietiniai branduoliniai reaktoriai,
kurie, kaip nustatė tarptautinė bendruomenė, remdamasi Didžiojo septyneto (G7) daugiašale
veiksmų programa, priimta 1992 m. Miunchene per Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo
lygio susitikimą, negalėjo būti ekonomiškai priimtinomis sąnaudomis atnaujinami taip,
kad atitiktų būtinuosius saugumo standartus. Vykstant deryboms dėl stojimo į Europos
Sąjungą šios trys šalys įsipareigojo nustatytu laiku sustabdyti šiuos branduolinius reaktorius
ir po to nutraukti jų eksploatavimą. Pripažindama, kad paankstintas uždarymas yra didžiulė
finansinė našta, ir veikdama solidariai, Europos Sąjunga savo ruožtu įsipareigojo suteikti
atitinkamą papildomą finansinę paramą, skirtą šių reaktorių eksploatavimui nutraukti iki
2013 m. pabaigos.

Marisa Matias (GUE/NGL),    raštu.  −  (PT) Šis pranešimas yra dėl ES teikiamo finansavimo,
skirto branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose valstybėse narėse. Šios
branduolinės elektrinės kelia pavojų ne tik jų kilmės valstybių, bet ir visos Europos bei
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pasaulio visuomenės sveikatai ir ekosistemai. Atsižvelgdama į pranešimo temą balsavau
už tai, kad būtų prisidėta prie šių senų branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo.
Tačiau manau, kad ES branduolinė politika turi būti toliau vykdoma. Atsižvelgdama į
rimtus pavojus, susijusius su branduoline energija, kurie ilgą laiką gerai žinomi, ir Japonijoje
įvykusią branduolinę nelaimę raginu nedelsiant parengti Europos planą, kaip nutraukti
šios rūšies energijos gamybą. Taip pat manau, kad ES turėtų nedelsiant sustabdyti naujų
branduolinių elektrinių finansavimą.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Šiame pranešime aptariamas prastos
būklės ir didelę grėsmę visos ES piliečiams keliančių branduolinių elektrinių eksploatavimo
nutraukimas. Jame tik iš dalies aptariamas vadinamasis energijos komponentas teikiant
ES finansinę paramą, skirtą šiai eksploatavimo nutraukimo programai.

Šis Parlamentas turi aiškiai pasmerkti šį naujų branduolinių elektrinių finansavimą. Jis to
nedaro, taip pat jis nereikalauja nutraukti branduolinės energijos gamybos, kad ir kaip to
reikėtų. Atsižvelgiant į tik prieš keletą dienų Fukušimoje įvykusią nelaimę, tai gėdingai
trumparegiškas požiūris. Raginu nedelsiant įgyvendinti Europos planą laipsniškai nutraukti
branduolinės energijos gamybą. Balsavau už, visų pirma atsižvelgdamas į šiame pranešime
aptariamų branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo finansavimą.

Nuno Melo (PPE),    raštu.  −  (PT) Branduolinė sauga yra kiekvieno europiečio rūpestis.
Japonijoje neseniai įvykęs nelaimingas atsitikimas atskleidė su branduolinėmis elektrinėmis
susijusius pavojus. ES dalimi norinčios tapti Rytų Europos valstybės turi branduolines
elektrines, kuriose naudojama sovietinė technologija ir kurios veikė daugybę metų, ir siekia
užbaigti jų gyvavimą. Atsižvelgiant į dideles šių įrenginių eksploatavimo nutraukimo
išlaidas, suprantama, jog ES remia šių šalių pastangas nutraukti šių elektrinių eksploatavimą
siekiant, kad Europoje neįvyktų jokia branduolinė nelaimė ir nesukeltų padarinių, kurie,
deja, mums visiems yra gerai žinomi.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. − (ES) Balsavau už šį pranešimą dėl ES lėšų panaudojimo
branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti naujose valstybėse narėse veiksmingumo
ir efektyvumo, nes jame pažymima, kad atitinkamų branduolinių elektrinių eksploatavimo
nutraukimui turėtų būti skiriama didžiausia pirmenybė atsižvelgiant į visų europiečių
saugumo ir sveikatos interesus, ir todėl, kad jame išreiškiamas nuogąstavimas, kad dėl
finansinių išteklių eksploatavimo nutraukimo priemonėms finansuoti trūkumo bus
užvilkintas branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimas ir bus keliama grėsmė
aplinkai ir žmonių sveikatai. Fukušimoje įvykęs nelaimingas atsitikimas įrodo, kad
branduolinė energija po nelaimės yra nekontroliuojama ir kad jos negali valdyti vien
privačios įmonės. Todėl skubiai reikalaujame paskelbti moratoriumą, kad ateityje nebus
statomos naujos branduolinės elektrinės, ir turime nustatyti šiuo metu Europoje esančių
143 branduolinių elektrinių uždarymo grafiką. Europa ateityje turi siekti tapti
nepriklausoma nuo branduolinių elektrinių ir gaminti energiją iš atsinaujinančiųjų energijos
išteklių.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Rezoliucijoje įvertinami planai nutraukti senų
branduolinių elektrinių eksploatavimą trijose ES šalyse: Ignalinos Lietuvoje, Kozlodujaus
Bulgarijoje ir Bohunicos Slovakijoje. Rezoliucijoje taip pat apytiksliai apskaičiuojamos
išlaidos ir įvertinamas su eksploatavimo nutraukimu nesusijusių energijos projektų galimo
finansavimo vėlavimas. „Galimas finansavimas“ – puikiai pasakyta. Reikia aiškiai ir labai
tiksliai nustatyti, kaip bus pakeisti galingi energijos šaltiniai, kur ir kada naudojant mūsų
lėšas bus pastatytos naujos elektrinės. Balsavau už, nes suprantu branduolinių elektrinių
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pavojų, tačiau kokia prasmė nutraukti Ignalinos branduolinės elektrinės eksploatavimą,
kai Europos Sąjungoje kitos branduolinės elektrinės dar nepastatytos? Galbūt geriau atlikti
rekonstrukcijos darbus?

Andreas Mölzer (NI),    raštu.  −  (DE) Kai kurių Lietuvos, Slovakijos ir Bulgarijos
branduolinių reaktorių atnaujinimas siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų būtinuosius
reikalaujamus saugumo standartus, yra arba neįmanomas, arba to negalima padaryti
ekonomiškai priimtinomis sąnaudomis. Laikantis stojimo į ES derybų sąlygų šioms Vidurio
ir Rytų Europos valstybėms buvo suteiktas finansavimas siekiant joms padėti nutraukti
pasenusių reaktorių eksploatavimą. Iki 2009 m. Lietuvai (Ignalina), Slovakijai (Bohunica
V1) ir Bulgarijai (Kozlodujus) buvo išmokėta maždaug 1,3 mlrd. EUR. ES įsipareigojo toliau
mokėti išmokas iki 2013 m. pabaigos. Per Rusijos ir Ukrainos dujų krizę Slovakija svarstė
galimybę atnaujinti Bohunicos branduolinės elektrinės, kurios eksploatavimas buvo
nutrauktas, veiklą siekdama pašalinti energijos deficitą, kuris atsirado nutrūkus dujų tiekimui
iš Rusijos. Japonija mums parodė, kaip lengvai branduolinė elektrinė gali tapti
nekontroliuojama. Todėl juo svarbiau tai, kad turėtume uždaryti pasenusius reaktorius ir
kartu sukurti alternatyvius energijos šaltinius, siekdami neleisti atnaujinti reaktorių veiklos.
Todėl balsavau už pranešimą.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    raštu. – (RO) Visiškai nėra jokios abejonės, kad,
atsižvelgdamos į visų Europos piliečių saugumą ir sveikatą, ES ir valstybės narės didžiausią
pirmenybę turi teikti atitinkamų branduolinių elektrinių naujose valstybėse narėse
eksploatavimo nutraukimui. Tačiau lygiai tiek pat dėmesio taip pat turėtų būti skiriama
pavojams artimiausioje Europos Sąjungos kaimynystėje pašalinti. Šiuo atveju noriu pabrėžti
skubų poreikį nustatyti ir surinkti lėšas, reikalingas naujam sarkofagui ant 1986 m.
sprogusios Černobylio branduolinės elektrinės viršaus pastatyti.

Rolandas Paksas (EFD),    raštu. – (LT) Pritariu šiai rezoliucijai dėl ES lėšų panaudojimo
branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimui Lietuvoje, Slovakijoje ir Bulgarijoje
veiksmingumo ir efektyvumo. Visų pirma reikia stengtis, kad visi eksploatavimo nutraukimo
darbai būtų atlikti laiku tinkamai įgyvendinant visas reikiamas saugumo priemones ir
užkertant kelią net minimaliam pavojui žmonių sveikatai ir aplinkai. Jei jau pasiryžome
nutraukti Ignalinos ir kitų atominių elektrinių eksploatavimą, visi finansiniai resursai, skirti
šiam procesui, turi būti naudojami pagal paskirtį laikantis skaidrumo ir efektyvumo
principo. Nacionalinės vadžios institucijos kuo skubiau turi užbaigti detaliuosius
eksploatavimo nutraukimo planus. Manau, kad Europos Audito Rūmų atlikto audito
rezultatai parodys lėšų panaudojimo tikslus ir jų veiksmingumą. Turime dėti visas pastangas,
kad išmontavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekų tvarkymo darbai prasidėtų iki 2013
m. Manau, kad tikslinga nustatyti pareigą Komisijai pateikti detalų finansavimo planą
Europos Parlamentui bei nustatyti atsakomybę už Europos Sąjungos paramos panaudojimą.
Atsižvelgiant į tai, kad valstybių fonduose, skirtuose branduolinių elektrinių eksploatavimo
nutraukimui, nėra sukaupta pakankamai planuotų sumų, yra tikslinga į parengtas strategijas
ir planus įtraukti naujas veiklos kryptis bei numatyti atitinkamai papildomų ES lėšų.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu.  −  (IT) Balsavau už tekstą dėl ES finansavimo teikimo
Lietuvos, Slovakijos ir Bulgarijos branduolinių elektrinių eksploatavimui nutraukti, nes,
atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius po Japonijoje įvykusio žemės drebėjimo ir
branduolinės krizės, manau, kad labai svarbus ir lemiamas dalykas yra tai, kad Europos
Sąjunga patvirtintų branduolinių reaktorių saugumo patikrų, kurios padės pašalinti bet
kokią pavojaus galimybę, politiką. Seno sovietinio tipo branduoliniai reaktoriai veikė
atitinkamų valstybių teritorijose ir pasirodė, kad jų neįmanoma techniškai modernizuoti
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taip, kad jie atitiktų galiojančius tarptautinio saugumo standartų reikalavimus. ES teikiamas
finansavimas atitinka ekonominę naštą, kurią turi pakelti šios šalys, siekdamos uždaryti
branduolines elektrines.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu.  −  (PT) Vykstant deryboms dėl stojimo į ES,
Lietuva, Slovakija ir Bulgarija išsiderėjo paramą senų sovietinio tipo branduolinių reaktorių
eksploatavimui nutraukti, nes, tarptautinės bendruomenės nuomone ir kaip buvo nutarta
1992 m. Miunchene įvykusiame Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo lygio susitikime,
jie negalėjo būti ekonomiškai priimtinomis sąnaudomis pritaikyti taip, kad atitiktų
būtinuosius saugumo standartus. Vykstant deryboms dėl stojimo į Europos Sąjungą šios
trys šalys įsipareigojo nustatytu laiku sustabdyti šiuos branduolinius reaktorius ir paskui
nutraukti jų eksploatavimą. Pripažinusi, kad paankstintas uždarymas yra didžiulė finansinė
našta, ir veikdama solidariai, Europos Sąjunga įsipareigojo suteikti atitinkamą papildomą
finansinę paramą šių reaktorių eksploatavimui nutraukti iki 2013 m. pabaigos. Paramos
programa reguliariai audituojama ir vertinama. Europos Audito Rūmai šiuo metu atlieka
trijų programų rezultatų auditą ir tikimasi, kad 2011 m. rudenį ataskaita bus parengta. Jau
galima daryti išvadą, kad buvo galima sukurti šių trijų projektų sąveiką siekiant
veiksmingesnių ir efektyvesnių ES veiksmų. Balsavau už šį pranešimą ir norėčiau pabrėžti
jame pateiktą Komisijos rekomendaciją suderinti branduolinių reaktorių eksploatavimo
nutraukimo finansavimo taisykles.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. −  (IT) 2011 m. kovo 14 d. Europos Parlamento pasiūlymu
dėl rezoliucijos dėl ES finansavimo teikimo Lietuvos, Slovakijos ir Bulgarijos branduolinių
elektrinių eksploatavimui nutraukti veiksmingumo ir efektyvumo siekiama įvertinti, kokie
etapai įgyvendinti Lietuvoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje, kurios nuo 1999 m. naudojosi šiam
projektui skirta ES finansine parama, uždarant pasenusias branduolines elektrines. Energijos
tiekimo saugumas yra vienas pagrindinių ES energijos strategijos prioritetų. Remiantis
dabartinėmis prognozėmis, ligšioliniai vėlavimai įgyvendinant programas neužkirs kelio
uždarymo ir branduolinių atliekų tvarkymo procesams, taip pat tai neturės poveikio darbui,
kurį branduolinių elektrinių darbuotojai atliks iki 2013 m. Nepaisant to, didelį susirūpinimą
kelia tai, kad dar turės būti užbaigti eksploatavimo nutraukimo planai ir reikės pagerinti
finansinių išteklių valdymą, taip pat susijusių valstybių narių nacionalinių institucijų
koordinavimą. Dėl šių priežasčių balsuoju už pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. − Trijose šalyse – Lietuvoje, Slovakijoje ir
Bulgarijoje – veikė seni sovietiniai branduoliniai reaktoriai, kurie, kaip nustatė tarptautinė
bendruomenė, remdamasi Didžiojo septyneto (G7) daugiašale veiksmų programa, priimta
1992 m. Miunchene per G7 aukščiausiojo lygio susitikimą, negalėjo būti ekonomiškai
priimtinomis sąnaudomis atnaujinti taip, kad atitiktų būtinuosius saugumo standartus.
Vykstant deryboms dėl stojimo į Europos Sąjungą šios trys šalys įsipareigojo nustatytu
laiku sustabdyti šiuos branduolinius reaktorius ir paskui nutraukti jų eksploatavimą.
Pripažindama, kad paankstintas uždarymas yra didžiulė finansinė našta, ir veikdama
solidariai, Europos Sąjunga savo ruožtu įsipareigojo suteikti atitinkamą papildomą finansinę
paramą, skirtą šių reaktorių eksploatavimui nutraukti iki 2013 m. pabaigos.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu.  −  (IT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, jog labai svarbu,
kad toliau atidžiai stebėtume Lietuvos, Slovakijos ir Bulgarijos branduolinių elektrinių,
kuriose stojimo į Europos Sąjungą metu vis dar veikė seni sovietinio tipo branduoliniai
reaktoriai, kurių, pasirodė, neįmanoma ekonomiškai priimtinomis sąnaudomis atnaujinti
taip, kad jie atitiktų naujesnius saugumo standartus, eksploatavimo nutraukimo etapą.
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Po neseniai Japonijoje įvykusios nelaimės, siekiant užtikrinti visų Europos ir kitų šalių
piliečių saugumą, ilgiau negalima vilkinti šių procedūrų, be to, išimtinė finansine našta,
susijusia su eksploatavimo nutraukimu, negali būti toliau naudojamasi galimiems
vėlavimams pateisinti. Dėl šios priežasties Europos Sąjunga įsipareigojo teikti pakankamą
finansinę paramą šių reaktorių eksploatavimui nutraukti iki 2013 m. pabaigos. Atsižvelgiant
į visos Europos Sąjungos interesus negalima toleruoti jokių papildomų vėlavimų ir jie
turėtų būti pasmerkti visomis tinkamomis progomis.

Oreste Rossi (EFD),    raštu.  −  (IT) Po branduolinės nelaimės, kilusios dėl Japonijos
branduolinės elektrinės, kuri taip pat buvo susijusi su nesugebėjimu laikytis galiojančių
saugumo standartų, galime sakyti, kad atlikome puikų darbą, kai, vykstant stojimo
deryboms, nustatėme galutines datas trims senoms sovietinio tipo Lietuvos, Slovakijos ir
Bulgarijos branduolinėms elektrinėms uždaryti.

2013 m. nustatyti kaip galutinio uždarymo ir saugios priežiūros po uždarymo data, tai
Europos Sąjungai kainavo beveik 3 mlrd. EUR. Atsižvelgiant į vėlavimus ir padidėjusias
išlaidas, susijusias su trijų branduolinių elektrinių saugumo užtikrinimu, pranešime Komisija
raginama vykdyti didesnę priežiūrą siekiant nustatyti faktinę būklę ir tikėtiną grafiką
įvairiems eksploatavimo nutraukimo etapams užbaigti pagal pradinį grafiką.

Bart Staes (Verts/ALE),    raštu. – (NL) Lietuva, Slovakija ir Bulgarija turėjo senas, sovietinio
laikotarpio branduolines elektrines, kurios tarptautinės bendruomenės sprendimu negalėjo
būti ekonomiškai priimtinomis sąnaudomis atnaujintos taip, kad atitiktų būtinuosius
saugumo reikalavimus. Stojimo derybomis buvo pasinaudota siekiant iki nustatytos datos
uždaryti tris branduolines elektrines ir vėliau jas išmontuoti. 2,7 mlrd. EUR buvo skirti
šiam 1999–2013 m. laikotarpiui. 2009 m. pabaigoje 1,8 mlrd. EUR jau buvo paskirstyti.
Nepaisant to, įgyvendinant išmontavimo programas buvo didelių vėlavimų. Europos
Parlamentas baiminasi, kad šie vėlavimai sukels pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Esu
patenkintas šiuo pranešimu iš dalies dėl to, kad šis Parlamentas pritarė mano pakeitimams,
kurie buvo pateikti Biudžeto kontrolės komitetui ir kuriuose raginama lėšas valdyti ir jų
išteklius naudoti visiškai skaidriai.

Europos Parlamentas taip pat patvirtino mano pasiūlymą, kad Komisija kasmet Parlamentui
teiktų ataskaitą ir informuotų mus apie tai, ar jos prognozės, kad atidėtos lėšos bus
panaudotos per ateinančius trejus metus, pasirodys teisingos. Šis pranešimas – tai pagrindas
labai atidžiai stebėti šį procesą ir įvairiais aspektais tai teigiamas dalykas.

Catherine Stihler (S&D),    raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes remiu laipsnišką
branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimą.

Thomas Ulmer (PPE),    raštu. − (DE) Balsavau už šį pranešimą. Ignalinos, Bohunicos ir
Kozlodujaus branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimas vyksta per ilgai ir iš
nacionalinių programų operatorių turėtų būti reikalaujama didesnio įsipareigojimo. Būtina,
kad visos valstybės narės taip pat paragintų patvirtinti bendrus branduolinių elektrinių
eksploatavimo nutraukimo standartus. Turi būti apibrėžtos aiškios atsakomybės sritys.
Derybose dėl stojimo į ES šios trys šalys, t. y. Lietuva, Slovakija ir Bulgarija, pareiškė, kad
nori pašalinti iš elektros tinklo šias tris nesaugias branduolines elektrines.

Viktor Uspaskich (ALDE),    raštu.  −  (LT) Gerbiami kolegos, praėjusį mėnesį Japonijoje
įvykę tragiški įvykiai bei susirūpinimas dėl Fukušimos jėgainės saugumo sukėlė dideles
diskusijas dėl branduolinių elektrinių. Labai svarbu, kad šios diskusijos vyktų – daugelis
lietuvių vis dar puikiai prisimena Černobylio tragediją. Ignalinos branduolinės elektrinės
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uždarymas buvo viena iš ES narystės sąlygų, tačiau labai skausminga. ES suteikė Lietuvai
837 mln. eurų dydžio pagalbą branduolinės elektrinės uždarymo padariniams likviduoti
2007–2013 m. Tačiau neužtenka vien tik gauti reaktoriaus uždarymui skirtą finansavimą
iš ES. Saugus eksploatacijos nutraukimas yra ilgas kelias ir ES turi palaikyti Lietuvą viso to
kelio metu. Ši pagalba turėtų apimti visapusišką pagalbą – radioaktyvių atliekų bei pavojingų
atliekų tvarkymą.

Kaip teigia pranešėjas, visapusė ES parama yra svarbi siekiant sumažinti ekonomines ir
socialines pasekmes, kurios atsirado uždarius Ignalinos branduolinę elektrinę. Branduolinės
elektrinės uždarymas atėmė darbą iš daugelio lietuvių ir padarė žalą mūsų ekonomikai. ES
turi teikti daugiau pagalbos projektams energetikos sektoriuje siekiant sušvelninti Ignalinos
elektrinės uždarymo materialias pasekmes. Tai galėtų apimti elektros energijos pajėgumo
bei elektros energijos vartojimo efektyvumo priemonių atnaujinimo skatinimą.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. −  (DE) Balsavau už pranešimą dėl trijų branduolinių
elektrinių Lietuvoje, Slovakijoje ir Bulgarijoje eksploatavimo nutraukimo. Taip balsavau
todėl, kad šie branduoliniai reaktoriai neatitinka net būtinųjų saugumo standartų, jų
eksploatavimo nutraukimas buvo viena iš sąlygų, kurių šios šalys per stojimo derybas
įsipareigojo laikytis, o Europos Sąjunga įsipareigojo padengti dalį eksploatavimo nutraukimo
išlaidų. Šiuo atveju ypač gera žinia yra tai, kad Ignalinos branduolinės elektrinės Lietuvoje
uždarymas reiškia, jog vienintelės šalyje esančios branduolinės elektrinės veikla buvo
nutraukta.

Pranešimas: Barbara Matera (A7-0060/2011)

Regina Bastos (PPE),    raštu. – (PT) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondas (EGF) įkurtas 2006 m. siekiant užtikrinti papildomą pagalbą nuo reikšmingų
pasikeitimų tarptautinėje prekybos struktūroje nukentėjusiems darbuotojams ir padėti
jiems grįžti į darbo rinką. Nuo 2009 m. gegužės 1 d. į EGF kompetencija įtrauktas ir paramos
teikimas dėl tiesioginių ekonomikos, finansų ar socialinės krizės padarinių atleistiems
darbuotojams.

Šiuo metu, kai išgyvename šią sunkią krizę ir vienas dažniausių jos padarinių – padidėjęs
nedarbo lygis, ES turėtų pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad suteiktų paramą,
ypač tiems, kurie kasdien kenčia dėl nedarbo. Todėl balsavau už šį pranešimą, susijusį su
EGF lėšų panaudojimu Čekijos Respublikoje, siekiant paremti iš „Unilever ČR spol.s r.o.“
atleistus darbuotojus.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Parama suteikta 460 iš 664 bendrovės
„Unilever ČR“ atleistų darbuotojų, dirbusių mažmeninės prekybos sektoriuje: 52,4 proc.
atleistųjų sudaro moterys, 13 proc. vyresni nei 54 metų ir 9,1 proc. jaunesni nei 24 metų
darbuotojai. Paminėtina, kad priemones, kuriomis bus siekiama padėti parengti atleistus
darbuotojus, bendrai finansuos ir bendrovė, kuri nesikrato atsakomybės, o jas įgyvendins
rangovai ar jų vardu veikiančios bendrovės.

Jan Březina (PPE),    raštu. – (CS) Europos Parlamentui pasisekė, kad 2011 m. biudžete
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) eilutėje pirmą kartą nurodyta
išmokų suma siekia 47 608 950 EUR. EGF buvo sukurtas kaip atskira speciali priemonė,
kuriai numatyti atskiri tikslai ir terminai, todėl fondui reikalingi atskiri savi ištekliai, siekiant
išvengti lėšų perkėlimo iš kitų biudžeto eilučių, kaip kad buvo praeityje ir dėl ko sunkiau
pasiekti įvairių politinių uždavinių. Mano nuomone, EGF pavyko įrodyti savo naudą,
vienintelis man nerimą keliantis dalykas yra tas, kad valstybės narės per menkai juo
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pasinaudojo. Galiausiai gali susidaryti įspūdis, kad EGF tikslas yra senosioms valstybėms
narėms skirti ES biudžeto išteklių, prie kurių jos buvo įpratusios ir kurie buvo skiriami,
pavyzdžiui, pagal sanglaudos politikos nuostatas. Mano nuomone, pirmasis istorijoje
Čekijos prašymas gauti EGF subsidiją yra pirmoji kregždė, po kurios bus ir kitų prašymų,
nes Čekijos pramonė taip pat nukentėjo dėl globalizacijos ir pasaulio finansų krizės, o
atleisti Čekijos darbininkai nusipelnė Europos pagalbos siekiant paremti jų pastangas
įsitvirtinti sudėtingoje darbo rinkoje.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    raštu. – (CS) Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondas įkurtas 2006 m. kaip lanksti priemonė, kuria siekiama greitai užtikrinti
vienkartinę, ribotą laiką teikiamą, individualią paramą ir padėti dėl globalizacijos ar finansų
ir ekonomikos krizės padarinių atleistiems darbuotojams. Nuo finansų ir ekonomikos
krizės pradžios Čekijos Respublikai remti fondo ištekliai bus panaudojami pirmą kartą,
šie ištekliai skirti konkrečiai padariniams dėl 634 bendrovės „Unilever“, uždariusios fabriką
Nelahozeveso savivaldybėje, darbuotojų atleidimo švelninti. Atsižvelgiant į tai, kad
52,4 proc. atleistųjų sudaro moterys, o daugiau nei 13 proc. atleistų darbuotojų yra vyresni
nei 54 metų, manau, kad išteklių panaudojimas Čekijai remti yra labai tinkamas, todėl
balsavau už šį pranešimą.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Palankiai vertinu parengtą pranešimą dėl
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF), o būtent dėl paramos
skyrimo nuo pasaulio prekybos pokyčių nukentėjusiems darbuotojams. Taip pat pritariu
sprendimui panaudoti EGF lėšas Čekijos Respublikos labui: dėl ekonomikos ir finansų
krizės bendrovės „Unilever“ netikėtai atleistiems daugiau nei 500 darbuotojų. Todėl šis
sprendimas ypač svarbus, ne tik darbuotojams ir jų šeimoms, bet ir Melnyko apskričiai,
kurioje buvo įsikūrusi „Unilever“ gamykla ir kurios ekonomika stipriai priklausė nuo maisto
perdirbimo, chemijos ir energetikos pramonės.

Anne Delvaux (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už šį pranešimą ir pakeitimą, kuriuo raginama
peržiūrėti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF). Taip pasielgiau,
nes apgailestauju, kad pagal šiuo metu galiojantį EGF reglamentą nereikalaujama atlikti
tarptautinių bendrovių, kurioms skiriamos EGF lėšos grindžiamos šių bendrovių
restruktūrizavimu, finansinės padėties, galimo mokesčių slėpimo ar valstybės pagalbos
padėties tyrimo; manau, kad šį klausimą reikėtų išspręsti persvarsčius EGF reglamentą
ateityje, bet nekeliant pavojaus atleistų darbuotojų galimybėms pasinaudoti EGF parama.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt ir Cecilia Wikström (ALDE),    raštu.  −  (SV) Ir
vėl nusprendėme paremti sumanymą panaudoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo lėšas – šį kartą siekiant padėti iš viso maždaug 1 200 žmonių, kurie neteko
darbo Lenkijoje ir Čekijos Respublikoje, – nes Europa vis dar kenčia nuo ekonomikos krizės
padarinių, o išskirtiniu metu reikia imtis išskirtinių priemonių.

Tačiau manome, kad ateityje siekiant padidinti apie atleidimą įspėtų arba atleistų darbuotojų
įsidarbinimo galimybes reikėtų pasitelkti jau esamas priemones, ypač Europos socialinį
fondą. Kitame biudžeto laikotarpyje prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo
tikriausiai nebereikės.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Prašymas susijęs su 634 iš bendrovės „Unilever ČR“,
dirbančios mažmeninės prekybos srityje Vidurio Čekijos regione, atleistais asmenimis.
Kalbant apie pirmąjį šiais metais prašymą dėl Lenkijos Pakarpatės regiono, Užimtumo ir
socialinių reikalų komitetas palankiai įvertino šio proceso atitiktį tinkamumo kriterijams.
Apgailestaudamas negaliu nepaminėti didėjančio Europos Sąjungoje atleidžiamų darbuotojų
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skaičiaus, rodančio, kad norint sugrįžti į padėtį, buvusią iki krizės, kurioje šiuo metu
murkdomės, reikia dar daug nuveikti. Pritariu Komisijos siūlymui panaudoti Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas ir tikiuosi, kad atleistiems
darbininkams pavyks kuo greičiau susirasti naujas darbo vietas.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Šis pranešimas yra dėl Europos Parlamento
ir Tarybos sprendimo projekto panaudoti 323 820 EUR iš Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo, siekiant pagerinti dėl dabartinės ekonomikos ir finansų
krizės atleistų darbuotojų galimybes grįžti į darbo rinką. Šis 2010 m. kovo 24 d. Komisijai
pateiktas prašymas yra antrasis, kurį reikia patvirtinti pagal 2011 m. ES biudžetą ir yra
susijęs su 634 bendrovės „Unilever ČR“ darbuotojais Vidurio Čekijos regione, dirbusiais
mažmeninės prekybos sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, kad jis susijęs su konkrečiomis biudžeto
priemonėmis ir kad prašoma suma yra teisiškai priimtina bei atitinka 2006 m. gegužės
17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo
nuostatas, o būtent 28 dalį, balsuoju už šį pasiūlymą ir tikiuosi, kad jis padės sumažinti
šio regiono gyventojų ekonominius sunkumus ir pagyvinti vietos ekonomiką.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Dar kartą panaudojamos Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondo lėšos, šį kartą iš tarptautinės bendrovės „Unilever“
turėto fabriko Čekijos Respublikoje atleistiems darbuotojams remti.

Kaip ir kitais atvejais, balsavome už. Vis dėlto greta abejonių, kurias visuomet išsakome
tokiomis aplinkybėmis, reikėtų pabrėžti keletą ypatingų šio proceso aspektų. Europos
Komisija apsiribojo pareiškimu, kad fabrikui įkurti Čekijos Respublikoje (iki jos įstojimo
į ES ar jau įstojus) „Unilever“ negavo jokios pagalbos iš valstybės ar ES fondų. Tačiau
Komisija nepateikė informacijos, kurią turėjo pateikti ir kurią jos buvo paprašyta pateikti,
apie padėtį kituose šios verslo grupės fabrikuose, teigdama, kad pagal EGF reglamentą to
daryti ji neprivalo.

Be to, būtų įdomu sužinoti ir įvertinti „Unilever“ grupės elgesį Europos lygmeniu ne tik
šiuo konkrečiu atveju Čekijos Respublikoje. Todėl apgailestaujame dėl informacijos apie
šiai grupei ir apskritai tarptautinėms bendrovėms, dėl kurių restruktūrizavimo reikia EGF
lėšų valstybės paramai skirti, stygiaus.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Dar kartą panaudojamos Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondo lėšos, šį kartą siekiama padėti iš tarptautinės bendrovės
„Unilever“ fabriko Čekijos Respublikoje atleistiems darbuotojams. Europos Komisijos
pozicija šiuo klausimu buvo labai prieštaringa, nes ji apsiribojo pareiškimu, kad fabrikui
įkurti Čekijos Respublikoje (iki jos įstojimo į ES ar jau įstojus) „Unilever“ negavo jokios
pagalbos iš valstybės ar ES fondų. Tačiau Komisija nepateikė informacijos, kurią turėjo
pateikti ir kurią jos buvo paprašyta pateikti, apie padėtį kituose šios verslo grupės fabrikuose,
teigdama, kad pagal EGF reglamentą to daryti ji neprivalo.

Todėl diskusijoje Užimtumo ir socialinių reikalų komitete atkreipiau dėmesį, kad nebuvo
jokios informacijos apie tai, kas vyksta „Unilever“ grupėje Europos lygmeniu, ir pasiūliau,
kad į šį faktą būtų atsižvelgta persvarstant reglamentą, kad būtų galima ištirti tarptautinių
bendrovių, kurioms skiriamos EGF lėšos, įskaitant valstybės paramą, grindžiamos šių
bendrovių restruktūrizavimu, finansinę padėtį, nekeliant pavojaus atleistų darbuotojų
galimybėms pasinaudoti EGF lėšomis.

Todėl balsavome už šiuos pasiūlymus.
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Estelle Grelier (S&D),    raštu. – (FR) Balsavau už šį pranešimą dėl Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų panaudojimo maisto pramonės darbuotojams
(UNILEVER) Čekijos Respublikoje remti. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad būtina kuo skubiau
peržiūrėti šio fondo veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Todėl per balsavimą pasirašiau
ir pritariau, kad būtų priimtas pakeitimas, kuriame nurodoma, jog reglamento nuostata,
pagal kurią nėra reikalaujama tarptautinių bendrovių, kurioms skiriamos EGF lėšos,
grindžiamos šių bendrovių restruktūrizavimu, finansinės padėties, galimo mokesčių slėpimo
ar valstybės pagalbos padėties tyrimo, yra žalinga. Šiuo metu, kai Europos Sąjunga iš visų
jėgų stengiasi finansuoti savo tikslus ir privalo rinktis iš dviejų vienodai svarbių politikos
sričių, negalima sau leisti finansuoti stambių tarptautinių bendrovių (kurių vienintelis
tikslas – padidinti pelną) atėjimo į rinką ir verslo perkėlimo strategijos iš Bendrijos biudžeto.
Į tai reikia atsižvelgti būsimame reglamente, užtikrinant, kad nebūtų keliamas pavojus
atleistų darbuotojų galimybėms pasinaudoti EGF parama.

Jiří Havel (S&D),    raštu.   –   (CS) Patariu balsuoti už Barbaros Materos pranešimą dėl
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo, remdamasi
šiuo pranešimu Čekijos Respublika pateikė pirmąjį paramos prašymą. Manau, svarbu
pabrėžti šio fondo, įkurto dirbant Čekijos Komisijos nariui socialdemokratui Vladimírui
Špidlai, reikšmę. Dėl vėliau įvykusio finansų ir ekonomikos sukrėtimo darbo vietų neteko
daugelis žmonių Europoje. EGF ištekliais finansuojamos tik tos priemonės, kurios padeda
rasti naujas darbo vietas atleistiesiems, kurie užsiregistravo į profesinio mokymo programas
ir įgijo darbo rinkos poreikius atitinkančią kvalifikaciją arba pradėjo dirbti savarankiškai.
Remdamasis B. Materos pranešimu galiu daryti išvadą, kad „Unilever“ atitiko visus kriterijus.
„Unilever ČR“ uždarė gamyklą Nelahozevese dėl ekonomikos krizės padarinių, todėl teko
atleisti daugumą darbuotojų.

„Unilever“ visiems atleistiesiems pasiūlė visapusišką paramos programą, skirtą naujoms
darbo vietoms rasti, o vykdydama šią programą bendrovė taip pat glaudžiai bendradarbiavo
su vietos įdarbinimo tarnyba. Todėl, remdamasis pranešime pateikta informacija, galiu
pritarti išteklių panaudojimui ir Komisijos pasiūlymui išmokėti Čekijos Respublikai
323 820 EUR iš EGF.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo
dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir
padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką. EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m.
gegužės 1 d. galima teikti paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio
pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio, paraiškas. 2006 m. gegužės 17 d.
tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė skirti EGF lėšų, neviršijant viršutinės
metinės 500 mln. EUR ribos. 2010 m. kovo 24 d. Čekija pateikė paraišką skirti EGF lėšų
dėl atvejų, kurie susiję su 634 darbuotojų (visiems skirtina parama) atleidimu iš įmonės
„Unilever ČR, spol. s.r.o.“, vykdančios veiklą mažmeninės prekybos sektoriuje (maisto
produktų), ir iki 2010 m. rugsėjo 20 d. ją papildė išsamesne informacija. Ši paraiška atitinka
finansinei paramai taikomus reikalavimus. Todėl Komisija siūlo skirti 323 820 EUR sumą.
Todėl pritariau tam, kad EGF lėšos turėtų būti skirtos finansinei paramai pagal Čekijos
pateiktą paraišką suteikti. Taip pat manau, kad ir kitos ES valstybės narės turėtų aktyviau
naudotis ES fondų teikiamomis galimybėmis.

Giovanni La Via (PPE),    raštu.  −  (IT) Balsavau už Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo lėšų panaudojimą Čekijos Respublikoje, nes manau, kad ši priemonė yra
vertingas darbuotojų, patiriančių sunkumus dėl ekonomikos krizės, paramos šaltinis.
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Šiandien balsuojame dėl prašymo suteikti paramą 634 bendrovės „Unilever ČR“, vykdančios
veiklą mažmeninės prekybos sektoriuje Vidurio Čekijos NUTS II regione, darbuotojams.
EGF skirta suma siekia 323 820 EUR. Galiausiai norėčiau pabrėžti EGF svarbą, nes EGF
įrodė esantis naudingas ir veiksmingas išteklius kovojant su globalizacijos ir ekonomikos
krizės sukeltu nedarbu.

David Martin (S&D),    raštu.  − Pritariu šiam pranešimui, kuriuo raginama panaudoti
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas siekiant padėti Čekijos
Respublikoje atleistiems darbininkams. Prašyme kalbama apie 634 atleistus darbuotojus,
kurie buvo atleisti 2009 m. paskutinįjį ketvirtį uždarius „Unilever“ gamyklą Nelahozevese.
Iš EGF skirtomis lėšomis, kurių iš viso skirta 0,32 mln. EUR, finansuojamų prie
individualiųjų poreikių pritaikytų priemonių naudos turės keturi šimtai šešiasdešimt atleistų
darbuotojų.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Susilaikau rūpindamasis Čekijos
darbininkais, kurie buvo paaukoti ant globalizacijos altoriaus. Nesaugi padėtis, kurioje jie
atsidūrė, tėra neoliberalios ES politikos, kurią vykdo ir remia šis fondas, padarinys. Balsuoju
prieš, nes šios politikos aukoms skirta šalpa yra apgailėtina, palyginti su kitur gaunamais
pelnais.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES yra solidarumo zona, o Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas yra jos dalis. Ši parama ypač svarbi siekiant padėti
bedarbiams ir dėl bendrovės veiklos perkėlimo, kuris vyksta globalizacijos aplinkybėmis,
nukentėjusiems darbuotojams. Vis daugiau bendrovių perkelia veiklą, pasinaudodamos
mažomis darbo jėgos sąnaudomis daugelyje valstybių, ypač Kinijoje ir Indijoje, o tai turi
neigiamos įtakos darbuotojų teises gerbiančioms valstybėms. EGF siekia padėti
darbuotojams, kurie tapo bendrovių veiklos perkėlimo aukomis, o palengvinti naujų darbo
vietų paieškas ypač svarbu. Praeityje EGF naudojosi kitos ES valstybės narės, taigi dabar
tinkama suteikti šią paramą Čekijos Respublikai, kuri paprašė paramos 634 iš bendrovės
„Unilever ČR, spol.sr.o“, vykdančios veiklą mažmeninės prekybos srityje Vidurio Čekijos
NUTS II regione, atleistiems darbuotojams, kurie visi yra potencialūs paramos gavėjai.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. – (ES) Nors balsavau už šį pasiūlymą suteikti paramą
„Unilever“ darbuotojams Čekijos Respublikoje, manau, kad tai kapitalistinio modelio
padarinius malšinanti ir lengvinanti priemonė ir ji neatspindi jokios realios kovos su krizės
priežastimis pažangos. Pritariu, kad lėšos iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo būtų panaudojamos dėl prekybos pobūdžio restruktūrizavimo ar dėl
tiesioginių dabartinės ekonomikos ir finansų krizės padarinių atleistiems žmonėms. Manau,
kad EGF gali prisidėti prie galutinio tikslo – palengvinti šių darbuotojų grįžimą į darbo
rinką. Balsavau už ir dėl to, kad esu įsitikinęs, jog ši parama papildo visuose nacionaliniuose
teisės aktuose ir kolektyviniuose susitarimuose nustatytą paramą atleidimo atveju. Todėl
šis EGF lėšų panaudojimas jokiomis aplinkybėmis negali pakeisti vyriausybių ir bendrovių
įsipareigojimų atleistiems darbuotojams ar padėti joms jų išvengti.

Andreas Mölzer (NI),    raštu.  −  (DE) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondas buvo įkurtas siekiant apsaugoti dėl visuotinės finansų ir ekonomikos krizės atleistus
darbuotojus. Čekijos Respublika pateikė prašymą suteikti paramą 634 atleistiesiems.
Tinkama ir teisinga, kad turėtume pasiūlyti dėl globalizacijos ir ekonomikos krizės
atleistiems darbuotojoms prie individualiųjų poreikių pritaikytą paramą, padėdami jiems
grįžti į darbo rinką. Todėl balsavau už tai.
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Alfredo Pallone (PPE),    raštu.  −  (IT) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondas yra Europos Sąjungos paskirtas fondas, teikiantis ekonominę paramą tam tikriems
sunkumų patiriantiems arba vidutinių Europos Sąjungos standartų siekiantiems valstybių
narių sektoriams. Dėl šios priežasties balsavau už B. Materos pranešimą. 2011 m. Europos
Sąjungos biudžete mokėjimų iš tokio tipo fondų eilutėje nurodyta suma padidinta
50 mln. EUR, todėl lengviau teikti paramą įvairesnėms sritims. Konkrečiai šie iš mechanizmų
gamybos ir apdirbamosios pramonės sektoriaus Čekijoje ir Lenkijoje gauti prašymai yra
pirmieji prašymai dėl lėšų panaudojimo 2011 m. Fondo parama (beveik 1 mln. EUR) bus
skirta darbuotojams, kurie specializuojasi mechanizmų prekybos ir gamybos srityje, remti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondas (EGF) buvo įkurtas siekiant užtikrinti papildomą paramą dėl esminių
pasaulio prekybos pobūdžio struktūrinių pokyčių nukentėjusiems darbuotojams. 2011 m.
vasario 15 d. Komisija patvirtino naują sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo Čekijos
Respublikoje projektą, siekdama paremti dėl pasaulio ekonomikos ir finansų krizės atleistų
darbuotojų grįžimą į darbo rinką. Tai antrasis prašymas, kurį reikia apsvarstyti pagal
2011 m. biudžetą ir kuris susijęs su iš viso 323 820 EUR sumos panaudojimu. Procesas
susijęs su 594 darbuotojų atleidimu iš bendrovės „Unilever ČR, spol.sr.“, užsiimančios
mažmenine prekyba Vidurio Čekijos regione per keturių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m.
rugsėjo 16 d. iki 2010 m. sausio 16 d., fondo paramą siekiama gauti visiems šiems
darbuotojams. Komisijos vertinimo išvadose teigiama, kad šie atleidimai ir esminiai
struktūriniai pasaulio prekybos pobūdžio pokyčiai arba finansų ir ekonomikos krizė yra
susiję ir jie nebuvo suplanuoti. Prašymas atitinka visus EGF reglamente nustatytus
tinkamumo kriterijus, todėl balsavau už tai, kad fondo lėšos būtų skirtos.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Čekijos Respublikos prašymas dėl Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondo paramos susijęs su 634 žmonių atleidimu nuo 2009 m.
rugsėjo 16 d. iki 2010 m. sausio 16 d. imtinai bendrovėje „Unilever ČR, spol.sr.o“,
užsiimančioje mažmenine prekyba Vidurio Čekijos NUTS II regione, atitinka visus teisinius
tinkamumo kriterijus. Pagal 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantį 2006 m. gruodžio 20 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondą, EGF taikymo sritis buvo laikinai išplėsta, kad apimtų
fondo lėšų skyrimą tokiais atvejais, kaip šis, kai dėl tiesioginių pasaulio ekonomikos ir
finansų krizės padarinių „per devynių mėnesių laikotarpį visų pirma mažos arba vidutinės
įmonės NACE 2 skyriuje viename regione arba dviejuose gretimuose regionuose pagal
NUTS II lygį atleidžia mažiausiai 500 darbuotojų“. Todėl balsavau už šią rezoliuciją,
vildamasis, kad EGF lėšų panaudojimas padės šiems darbuotojams sėkmingai grįžti į darbo
rinką.

Zuzana Roithová (PPE)   , raštu – (CS) Balsavau už šį pranešimą dėl Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo Čekijos Respublikoje ir ypač už tų
lėšų panaudojimą buvusiems bendrovės „Unilever“ darbuotojams, man malonu, kad šis
pranešimas buvo priimtas. Apgailestauju, kad britų konservatoriai balsavo prieš ir kad
Europos konservatorių ir reformistų frakcijos pirmininkas čekas nesugebėjo pakeisti jų
nuomonės, net jeigu Čekija naudojasi šio fondo ištekliais pirmą kartą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Kaip ir paprastai tokio tipo pranešimuose
Europos Parlamentas:
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1. ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant paspartinti EGF lėšų
mobilizavimą; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į EP prašymą
pagreitinti išmokų suteikimą, patobulino procedūrą, kuri taikoma biudžeto valdymo
institucijai teikiant Komisijos įvertinimą dėl EGF paraiškos tinkamumo kartu su siūlymu
mobilizuoti fondo lėšas; tikisi, kad persvarstant fondą bus atlikta dar daugiau procedūros
patobulinimų;

2. primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF
mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią
paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo
atleistiems darbuotojams; atkreipia dėmesį, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį į darbo
rinką iš naujo integruojant iš darbo atleistus darbuotojus; vis dėlto ragina atlikti šių
darbuotojų ilgalaikės integracijos į darbo rinką kaip tiesioginio EGF finansuotų priemonių
įgyvendinimo rezultato vertinimą.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu.  −  (IT) 2011 m. vasario 15 d. Komisija priėmė pasiūlymą
dėl sprendimo panaudoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas
Čekijos Respublikoje, siekiant paremti dėl visuotinės finansų ir ekonomikos krizės atleistų
darbuotojų grįžimą į darbo rinką. Nagrinėjamas klausimas susijęs su per keturių mėnesių
laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 16 d. iki 2010 m. sausio 16 d. 634 bendrovės „Unilever“,
užsiimančios mažmenine prekyba Vidurio Čekijos NUTS II regione, atleistais žmonėmis,
visiems jiems siekiama gauti fondo paramą. Mano balsas už šios dienos rezoliuciją patvirtina
mano palankią nuomonę, kurią jau pareiškiau Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
posėdyje.

Olga Sehnalová (S&D),    raštu. – (CS) Panaudotos Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo lėšos padės 460 darbuotojų, nukentėjusių dėl bendrovės „Unilever“
uždarymo Nelahozeveso savivaldybėje Vidurio Bohemijos regione Čekijos Respublikoje,
grįžti į darbo rinką. Atžvelgdama į faktą, kad ši parama labai padės spręsti su masiniais
atleidimais šioje mažoje bendruomenėje susijusias socialines problemas, balsavau už tai,
kad šis pranešimas būtų priimtas.

Catherine Stihler (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą, kuris padės užtikrinti
finansavimą prie individualiųjų poreikių pritaikytoms priemonėms, skirtoms padėti Čekijos
Respublikoje atleistiems darbuotojams.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas yra prieštaringas mechanizmas. Oficialiai šis fondas suteikia
Europos Sąjungai teisę finansuoti konkrečias priemones, skirtas krizės padariniams
kompensuoti. Iš to naudos tiek pat, kiek iš pleistro, užklijuoto ant medinės kojos.

Tačiau šis mechanizmas šiam tikslui naudojamas tik kai kuriais atvejais. Realybėje šis
mechanizmas naudojamas atleidimo planams finansuoti.

Šiandien Europos Parlamentas šią veidmainystę dar labiau sustiprino, skirdamas dalį šio
fondo lėšų bendrovei „Unilever“, kuri ką tik uždarė fabrikus Čekijos Respublikoje ir atleido
600 žmonių ir kurios grynasis pelnas išaugo 26 proc. iki 4,6°mlrd. EUR, finansuoti.

Todėl balsavau už šį pranešimą, kuriame keliamas platesnis, ne vien su bendrovės „Unilever“
atveju susijęs klausimas. Kaip, turint galvoje dabartinę užimtumo krizę, nacionalinės ir
Europos valdžios institucijos gali toliau naudoti valstybių pinigus tarptautinėms
bendrovėms, kurios nepaisydamos savo pelningumo atleidžia darbuotojus ir savo akcininkų
interesus iškelia aukščiau darbuotojų interesų, finansuoti?
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Angelika Werthmann (NI),    raštu. −  (DE) Galiu tik patvirtinti Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pasiūlytą pakeitimą, pagal kurį
reikalaujama, kad skiriant lėšas iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo
būtų įvertinta visa bendrovė. Biudžeto komitete daugybę kartų raginau tai padaryti. Tačiau
negalėjau balsuoti už visą šį pranešimą. Čekijos bendrovė „Unilever ČR spol.sr.o“, užsiimanti
mažmenine prekyba, atleido 634 darbuotojus ir kreipėsi dėl paramos priemonių visiems
darbą praradusiesiems (paprastai prie individualiųjų poreikių pritaikytų priemonių reikia
tik kai kuriems atleistiesiems, siekiant padėti jiems grįžti į darbo rinką). Kaip buvo pabrėžta
visuose pranešimuose, kuriais Europos Parlamentas patvirtina EGF finansavimą, struktūrinių
fondų parama neturėtų būti naudojama vietoj priemonių, už kurias pagal kolektyvines
sutartis atsakingos pačios bendrovės.

Pranešimas: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl dvejopo
naudojimo objektų ir technologijų, t. y. prekių, kurios gali būti naudojamos ir civiliams,
ir kariniams tikslams. Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė itin svarbi siekiant
neplatinti ginklų, įskaitant masinio naikinimo ginklus. Todėl labai svarbu siekti, kad ES
dvejopo naudojimo prekių eksporto režimas būtų demokratiškesnis ir skaidresnis, tačiau
tuo pačiu pakankamai griežtas. Šiuo metu ES valstybėse narėse taikomi reikalavimai dvejopo
naudojimo objektų ir technologijų eksportui yra skirtingo griežtumo. Manau, kad ES turėtų
siekti kiekvienam objektui taikyti griežčiausią eksporto režimą, taikytiną visoms valstybėms
narėms. Komisija šioje srityje privalo įtvirtinti efektyvią sistemą, kuri padėtų kaupti
patikimus duomenis apie galutinį iš Sąjungos eksportuojamų dvejopo naudojimo objektų
naudojimą.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Dvejopo naudojimo prekių (civiliniams ir
kariniams tikslams) eksporto kontrolė itin svarbi siekiant neplatinti ginklų, įskaitant masinio
naikinimo ginklus. ES jau penkiolika metų vykdo dvejopo naudojimo prekių eksporto
kontrolės stiprinimą, grindžiamą prevencinėmis priemonėmis, taikant eksporto leidimų
reikalavimus ir muitinės registravimo procedūras. Tačiau atsižvelgiant į nuolat vykstančius
technologinius pokyčius ir naujas grėsmes būtina nuolat atnaujinti kontroliuojamų dvejopo
naudojimo prekių sąrašus, kurie atitiktų analogiškus sąrašus, naudojamus pagal svarbiausius
tarptautinės eksporto kontrolės režimus. Pagrindinė šių tarptautinių eksporto kontrolės
režimų užduotis yra atnaujinti prekių, kurių eksportą reikia kontroliuoti, sąrašus. Iki šiol
šie sąrašai beveik savaime būdavo perkeliami į ES teisės aktus visiškai nedalyvaujant Europos
Parlamentui, tačiau po Lisabonos sutarties įsigaliojimo reikalingas ir EP pritarimas. Pritariau
šiam pranešimui ir Europos Parlamento siūlymams, kuriais siekiama užtikrinti
demokratiškesnį ir skaidresnį ES dvejopo naudojimo prekių eksporto režimą bei didesnį
Komisijos vaidmenį vertinant šio reglamento įgyvendinimą valstybėse narėse.

George Becali (NI),    raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą, nes dvejopo naudojimo
prekių eksporto kontrolė yra esminis veiksnys ginklų, ypač masinio naikinimo, neplatinimo
srityje. Atsižvelgiant į didelį tarpvalstybinės prekybos Europos Sąjungoje mastą, dvejopo
naudojimo prekių eksporto kontrolės ES įgyvendinimas pagrįstas prevencinių priemonių,
pvz., eksporto licencijų reikalavimų ir registravimo muitinėje procedūrų, taikymu. Eksporto
kontrolė turi didelį poveikį ES prekybos politikai, nes yra susijusi su daugiau nei
10 proc. viso ES eksporto.
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Sergio Berlato (PPE),    raštu. −  (IT) Dvejopo naudojimo prekių, t. y. prekių, kurias galima
naudoti civiliniais ir kariniais tikslais, kontrolės priemonės ES lygmeniu įgyvendinamos
jau maždaug 15 metų.

Ši kontrolė turi didelę įtaką Europos prekybos politikai, nes ji gali būti taikoma daugiau
nei 10 proc. visų ES eksportuojamų prekių. Mano nuomone, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai
ir joje išaiškinus ES kompetenciją tarptautinės prekybos srityje atsiranda neįkainojama
galimybė dar kartą sustiprinti Europos Sąjungos vaidmenį ir Europos Parlamento
atsakomybę už sprendimų priėmimą ES institucinėje struktūroje.

Pagrindinė eksporto kontrolės priemonė yra Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, kuriame
įtvirtinta nemažai reikšmingų pakeitimų dėl dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės
Europos Sąjungoje. Manau, kad konkrečiai ES tvarka dėl dvejopo naudojimo prekių
gabenimo turėtų būti organizuojama skaidriau.

Todėl pritariu pranešėjo nuomonei, kad visapusis Europos Parlamento dalyvavimas
įgyvendinant Lisabonos sutarties įsipareigojimus ir bendras suderintas Europos Parlamento
ir Komisijos aiškinimas, pagrįstas nauju bendruoju susitarimu, yra ypač svarbūs.

Mara Bizzotto (EFD),    raštu. −  (IT) J. Leichtfriedo pranešime palankiai kalbama svarbia
dvejopo naudojimo prekių, t. y. prekių, kurias galima naudoti civiliniais ir kariniais tikslais,
eksporto kontrolės ES tema. Tokio tipo eksporto kontrolė, taikoma daugiau nei 10 proc.
viso ES eksporto, pasirodė esanti svarbiausia ginkluotės neplatinimo srityje. Balsuoju už
šį pranešimą, nes juo siekiama įvesti skaidresnę pirmiau minėtų prekių eksporto kontrolės
tvarką.

George Sabin Cutaş (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už pasiūlymą dėl reglamento
pakeitimo, nes manau, kad naujai įtraukti punktai padės ES dvejopo naudojimo prekių
kontrolės režimą padaryti skaidresnį ir demokratiškesnį. Tai reiškia, kad Europos
Parlamentas galės dalyvauti atnaujinant sąrašus, į kuriuos įtraukti gaminiai turi būti
kontroliuojami pagal tarptautinius režimus. Šiuo metu šie sąrašai perkeliami į ES teisės
aktus beveik automatiškai, beveik nesuteikiant Parlamentui jokios galimybės išreikšti savo
nuomonės. Be to, teikti kasmetines ataskaitas Parlamentui yra Dvejopo naudojimo
koordinavimo grupės darbas, kad Parlamentas būtų visiškai informuotas apie pažangą
gaminių ir technologijų, kurias galima naudoti civiliniais ir kariniais tikslais, kontrolės
srityje.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Dvejopo naudojimo prekės yra gaminiai,
kuriuos galima naudoti civiliniais ir kariniais tikslais, pvz., cheminiai gaminiai ir techninės
statybinės medžiagos, taip pat programinė įranga ir kitos naujosios technologijos. Dažnai
sunku numatyti tikrąją eksportuojamų gaminių paskirtį, todėl eksportuotojai privalo būti
supažindinti su atsakomybe ir turi būti įpareigoti patikrinti įvairių gaminių, kuriuos
parduoda užsienyje, tikrąją paskirtį. Nepaisant keleto jau taikomų kontrolės ir informavimo
mechanizmų, raginome užtikrinti didesnį saugumą šioje srityje. Todėl balsavome už
pakeitimus, kuriais raginama reikalauti išankstinių pranešimų apie eksportą, griežtesnės
kontrolės ir didinti skaidrumą. Tai bus papildoma apsaugos priemonė, siekiant išvengti
netinkamo masinio naikinimo ginklų naudojimo ir platinimo.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Gaminiai, įskaitant programinę įrangą ir technologijas,
kuriuos galima naudoti civiliniais ir kariniais tikslais, laikomi dvejopo naudojimo
technologijų gaminiais. Dvejopas naudojimas reiškia, kad šių gaminių eksportui reikia
skirti ypatingą dėmesį, siekiant išvengti ginklų, o svarbiausia masinio naikinimo ginklų
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platinimo. Bet kokiam analitikui aišku, jog tarptautiniam saugumui labai svarbu, kad šie
gaminiai būtų kontroliuojami ir kad atitinkamus kontrolės mechanizmus nustatantys
reglamentai būtų nuolat atnaujinami, atsižvelgiant į technologines naujoves. Taip pat aišku,
kad įstatymo viršenybės principu besivadovaujančiose valstybėse tokios kontrolės
priemonės turi būti skaidrios ir demokratiškos, kaip kad nori Komisija.

Galiausiai, manau, tai minėta ir Užsienio reikalų komiteto nuomonėje, kad Komisija turi
atsižvelgti į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse taikomos dar labiau ribojančios ir
griežtesnės dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės taisyklės. Tai yra natūralu ir,
mano nuomone, tai reikėtų išlaikyti.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Šis pranešimas yra apie poreikį kontroliuoti
vadinamųjų dvejopo naudojimo gaminių, t. y. tokių gaminių, kuriuos galima naudoti ne
tik civiliniais, bet ir kariniais tikslais, eksportą ir apyvartą. Per pastaruosius keletą metų
Europos Sąjunga ėmėsi keleto priemonių, siekdama išvengti tokių medžiagų panaudojimo
ginklų, ypač masinio naikinimo ginklų, gamybai. Pagrindinė ES kontrolės priemonė yra
2009 m. gegužės 5 d. Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, apimantis šių medžiagų pardavimą
ir gabenimą, tačiau kurį reikia pakeisti siekiant išvengti požiūrio, kurio laikosi valstybės
narės, skirtumų. Todėl pritariu į šį pranešimą įtrauktiems pasiūlymams, nes jais siekiama
nuraminti Europos visuomenę dėl dvejopo naudojimo medžiagų gamybos ir platinimo,
o dabartinius susitarimus šioje srityje padaryti skaidresnius ir demokratiškesnius.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Dvejopo naudojimo gaminių eksporto kontrolei
taikomos ES lygmens priemonės. Pagrindinė eksporto kontrolės priemonė yra 2009 m.
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009. Šiuo reglamentu išplėstas pardavimo ir gabenimo kontrolės
mastas. Nors pranešime bandoma paskatinti padidinti demokratinę kontrolę ir skaidrumą,
jame yra keletas ypač svarbių dalykų, dėl kurių negalime balsuoti už.

Sukūrus „eksportuotojų, tarpininkų ir suinteresuotųjų šalių, su kuriomis buvo konsultuotasi,
sąrašą“ už jį atsakinga Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė, kuriai pirmininkauja
Komisijos atstovas. Ši grupė spręs, su kuriomis šalimis galima prekiauti, atimdama tokią
galią iš valstybių narių, taip keldama abejonių dėl jų suverenumo.

Dar vienas aspektas: Izraelio įtraukimas į dvejopo naudojimo gaminių paskirties šalių
sąrašą. Prisiminkime, pvz., bendrus tyrimo projektus, finansuojamus pagal Septintąją
bendrąją mokslinių tyrimų programą, ypač tuos, kurie buvo vykdomi dalyvaujant „Israel
Aerospace Industries Ltd.“, nepilotuojamo orlaivio, naudoto atakoje Gazos ruože
2008–2009 m., kurioje žuvo dešimtys žmonių, gamintojui.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Balsavome už tai, kad šis pranešimas būtų
grąžintas į atitinkamą Europos Parlamento komitetą, kad remiantis teisėkūros pasiūlymu
ir Parlamento pasiūlytais pakeitimais būtų galima pratęsti derybas su Taryba.

Žinome, kad civilinių gaminių ir technologijų naudojimui stinga požiūrio, kuris nebūtų
susijęs su vadinamųjų dvejopo naudojimo gaminių ir susijusių paslaugų eksporto kontrole.

Nors tokio eksporto kontrolė yra svarbi ir turėtų būti vykdoma protingai, nekenkiant
besivystančių šalių galimybėms pasinaudoti jų vystymuisi reikalingais gaminiais ir
technologijomis, būtina padidinti su šia kontrole susijusių procesų skaidrumą ir sudaryti
galimybes jų demokratiniam tikrinimui.

Taip pat norėtume pabrėžti būtinybę suderinti kitas ES politikos sritis ir šio reglamento
tikslus šioje srityje. Gerai žinomi pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą
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vykdomi bendri mokslinių tyrimų projektai, ypač tie, kurie buvo vykdomi dalyvaujant
„Israel Aerospace Industries Ltd.“, nepilotuojamo orlaivio, naudoto atakoje Gazos ruože
2008–2009 m., kurioje žuvo dešimtys žmonių, gamintojui.

Lorenzo Fontana (EFD),    raštu.  −  (IT) Po Lisabonos sutarties atsiradusi naujoji ES
kompetencija tarptautinės prekybos srityje suteikia puikią progą padaryti dvejopo
naudojimo prekių rinką skaidresnę. Šio reglamento pakeitimai, susiję su prekėmis, kurios
gali būti naudojamos tiek kariniais, tiek civiliniais tikslais, leis griežčiau kontroliuoti tokias
prekes. Tai yra labai svarbu siekiant išvengti ginklų platinimo. Be to, turėdamas galvoje
procedūrą komitete, patvirtinu savo paramą kolegai Parlamento nariui.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Cheminės ir radioaktyvios medžiagos, branduolinės
centrifūgos, techninė ir programinė įranga bei jos komponentai naudojami net tik
civilinėms, bet ir karinėms reikmėms. Atsidūrusios netinkamose rankose, šios prekės gali
virsti kankinimo įranga ar masinio naikinimo ginklais. Balsavau už šį dokumentą, kadangi
yra siūloma tobulinti dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės
režimą, t. y. stiprinti dvigubos paskirties prekių eksporto patikrą. Šiuo dokumentu taip pat
išplečiamas prekių, kurioms reikia gauti leidimą ir informuoti apie jų eksporto judėjimą,
sąrašas.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. −  (DE) Civilinės ir, tikėtina, karinės paskirties prekėms
bei technologijoms turėtų būti taikomos tokios pat konkurencinės sąlygos visose valstybėse
narėse. Reikia nustatyti bendras ir svarbiausia saugias sąlygas, kurios padėtų užtikrinti
saugų naudojimą. Tai turėtų padėti išvengti dirbtinio ES eksportuojamų prekių pardavimo
kainų sumažinimo ir turėtų aiškiai sustiprinti mažąsias ir vidutines Europos įmones.
Balsavau už pasiūlytą reglamento pakeitimą, nes tokių prekių ir technologijų skaidrumas
ir saugumas turi būti didžiausias prioritetas.

David Martin (S&D),    raštu. − Pritariu šiam pranešimui. Dvejopo naudojimo prekių, t. y.
prekių, kurias galima naudoti civiliniais ir kariniais tikslais, kontrolės priemonės ES lygmeniu
įgyvendinamos jau maždaug 15 metų. Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė yra
labai svarbi siekiant užtikrinti ginklų, įskaitant masinio naikinimo ginklus, neplatinimą.
Turint galvoje didelį prekybos per Europos Sąjungos sienas mastą, dvejopo naudojimo
prekių eksporto kontrolės ES vykdymas pagrįstas prevencinėmis priemonėmis, pvz.,
eksporto licencijų reikalavimų ir registravimo muitinėje procedūrų taikymu.

Eksporto kontrolės priemonės turi didelę įtaką ES prekybos politikai, nes jos gali būti
taikomos daugiau nei 10 proc. viso ES eksporto. Pagrindinė ES eksporto kontrolės priemonė
yra 2009 m. gegužės 5 d. Dvejopo naudojimo reglamentas (EB) Nr. 428/2009, įsigaliojęs
2009 m. rugpjūčio 27 d. Šiame naujajame reglamente atsirado nemažai reikšmingų
pakeitimų dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolės Europos Sąjungoje srityje. Šie
pakeitimai apima su dvejopo naudojimo objektais susijusios tarpininkavimo veiklos ir
tranzito kontrolės įvedimą. Dvejopo naudojimo reglamente pateikti nuolat atnaujinami
kontroliuojamų dvejopo naudojimo objektų sąrašai, atspindintys pagrindinius tarptautinius
eksporto kontrolės režimus.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    raštu. – (CS) Dvejopo naudojimo prekių prekybos kontrolė
yra svarbi sritis, apimanti saugumo ir komercinius aspektus. Tokia kontrolė nebūtų
pakankamai veiksminga ir vykdoma, jei nebūtų dalijimosi susijusia informacija arba nebūtų
lankstaus tarptautinio bendradarbiavimo. Šiame kontekste taip pat norėčiau pabrėžti
atitinkamų stebėsenos institucijų, pvz., muitinės, vaidmenį, kurios prisiima nemažą
atsakomybę už tiesioginę eksporto kontrolės arba dvejopo naudojimo prekių tranzito
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stebėseną. Mano nuomone, turėtume padėti šioms institucijoms, pvz., sudarydami sąlygas
naudotis šiuolaikine stebėjimo įranga, padėdami įgyti naujų gebėjimų vykdant stebėsenos
procedūras ir remdami profesinį mokymą bei pasikeitimo darbo patirtimi vizitus.
Įgyvendinant sudėtingą saugumo politiką visuomet turėtų būti nustatomi aukšti dvejopo
naudojimo prekių eksporto režimo standartai ir laikomasi visų tarptautinių įsipareigojimų.

Nuno Melo (PPE),    raštu. − (PT) Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir joje išaiškinus ES
kompetenciją tarptautinės prekybos srityje atsiranda puiki proga dar kartą sustiprinti
Europos Sąjungos vaidmenį šioje srityje ir Europos Parlamento vaidmenį, galią ir
atsakomybę už sprendimų priėmimą ES institucinėje struktūroje. ES dvejopo naudojimo
prekių režimas turėtų būti organizuojamas demokratiškiau ir skaidriau. Visapusis Europos
Parlamento dalyvavimas įgyvendinant Lisabonos sutarties įsipareigojimus ir bendras
Europos Parlamento ir Komisijos suderintas aiškinimas, pagrįstas nauju bendruoju
susitarimu, yra ypač svarbūs norint pasiekti šį tikslą.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Dvejopo naudojimo prekės yra gaminiai, kuriuos
galima naudoti taikiais arba kariniais tikslais. Dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė
yra svarbiausias ginklų neplatinimo aspektas. Turint galvoje didelį prekybos per ES sienas
mastą, dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė ES pagrįsta prevencinėmis
priemonėmis. Eksporto kontrolė turi didžiulę įtaką ES prekybos politikai. Būtų gerai, kad
kontrolės priemonės netaptų kovos su konkurentais verslo struktūrose priemonėmis.
Todėl būtina sukurti išsamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą, nors tai jau kito pranešimo
tema. Aš balsavau už.

Andreas Mölzer (NI),    raštu.  −  (DE) Dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksportas
ES yra kruopščiai reglamentuojamas. Šis terminas apibūdina objektus ir technologijas,
kuriuos galima naudoti ir kariniais tikslais. Siekiant išvengti pažeidimų eksporto sektoriuje
suteikiami keturių tipų eksporto leidimai: bendrieji Bendrijos eksporto leidimai, bendrieji
nacionaliniai eksporto leidimai, visuotiniai eksporto leidimai ir atskirieji eksporto leidimai.
Visi šie leidimai galioja visoje ES.

Be to, taip pat yra tarptautinių eksporto režimų, kurių laikosi ES ir kuriuose Komisija bando
sustiprinti ES pozicijas. Šie režimai apima Australijos grupę, kurios visateise nare yra
Komisija ir kuri apima visas 27 valstybes nares, taip pat JAV, Kanadą, Japoniją, Pietų Korėją
ir Australiją, Branduolinių tiekėjų grupę, kurioje Komisija turi stebėtojos statusą ir kuriai
priklauso 27 ES valstybės narės, JAV ir Rusija, Vasenaro susitarimą, kuriame Komisija
neturi jokio statuso, tačiau kurio visateisėmis narėmis yra visos ES valstybės narės, išskyrus
Kiprą, ir Raketų technologijų kontrolės režimą, kur Komisija taip pat neturi jokio statuso
ir kurio visateisėmis narėmis yra tik 19 valstybių narių.

Balsavau taip, kad nebūtų prieštaraujama subsidiarumo principui.

Paul Murphy (GUE/NGL),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą, nes tam tikra prasme juo
žengiamas žingsnis pirmyn bandant spręsti dabartinę skaidrumo trūkumo problemą
eksporto kreditų srityje ir bandant sumažinti didžiulę prarają tarp deklaruojamų ES tikslų
ir tikrojo eksporto kreditų naudojimo ES. ES linkusi save vaizduoti kaip už žmogaus teises
ir aplinkos apsaugą kovojančią jėgą. Europos Audito Rūmų vaidmuo rodo šio teiginio
tuštybę. Šie kreditai nuolat naudojami aplinkai ir darbuotojų teisėms kenkiantiems
projektams ir prekybai remti. Norint užtikrinti tikrai teisingą prekybą šioje srityje, šios
beveik 10 proc. pasaulio prekybos remiančios agentūros turi patekti į demokratiškų
valstybių rankas. Informacija privalo būti prieinama, kad darbuotojai ir nuo šių agentūrų
nukentėję asmenys galėtų pirmą kartą pamatyti, kur dingo pinigai, o darbuotojams privalo
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būti suteikta galimybė kontroliuoti šių agentūrų veiklą, kad jų milžiniški ištekliai būtų
panaudoti dirbančiųjų, smulkiųjų ūkininkų ir aplinkos labui.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. − (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau,
kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir joje išaiškinus ES kompetenciją tarptautinės prekybos
srityje atsiranda puiki proga dar kartą sustiprinti Europos Sąjungos vaidmenį šioje srityje
ir Europos Parlamento atsakomybę už sprendimų priėmimą ES institucinėje struktūroje.
ES dvejopo naudojimo prekių režimas turėtų būti organizuojamas demokratiškiau ir
skaidriau. Visapusis Europos Parlamento dalyvavimas įgyvendinant Lisabonos sutarties
įsipareigojimus ir bendras suderintas Europos Parlamento ir Komisijos aiškinimas, pagrįstas
nauju bendruoju susitarimu, ypač svarbūs norint pasiekti šį tikslą, t. y. parengti naują
Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 redakciją, atsižvelgiant į dabartinius bendruosius
tarptautinius susitarimus. Beje, dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolės išplėtimas
yra ypač svarbus, jei ši kontrolė apims ir neteisėtą dvejopo naudojimo objektų, susijusių
su masinio naikinimo ginklų programa, tranzitą bei tarpininkavimą.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. −  (IT) 2011 m. vasario 7 d. pateiktu pasiūlymu dėl Tarybos
reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1334/2000, nustatantį Bendrijos
režimą dėl dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės mechanizmo,
Europos Sąjungoje siekiama sukurti veiksmingą prevencinių priemonių režimą, norint
išvengti ginklų, įskaitant masinio naikinimo ginklus, platinimo. Šiuo metu šioje srityje
galiojančiame reglamente (Reglamente (EB) Nr. 428/2009) nustatyta patikrinimų sistema,
suteikianti Europos Sąjungai galimybę visiškai laikytis prisiimtų keturių tarptautinių
eksporto kontrolės režimų, kurių nare yra ES, įsipareigojimų. Bet kokiu atveju Lisabonos
sutartyje pateiktas ES kompetencijos tarptautinės prekybos srityje aiškinimas suteikia
puikią progą padidinti Europos Sąjungos žinomumą ir pagerinti tarptautinį įvaizdį, taip
pat sustiprinti Europos Parlamento vaidmenį, galią ir atsakomybę už sprendimų tarptautinės
prekybos srityje priėmimą ES institucinėje struktūroje. Dėl šių priežasčių palankiai vertinu
reikiamus reglamento pakeitimus siekiant šių tikslų ir todėl balsuoju už šį pasiūlymą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Man, kaip žaliųjų frakcijos Parlamento
nariui ir pranešėjui, labai pasisekė Užsienio reikalų komiteto saugumo ir gynybos
pakomitetyje. Remiantis Užsienio reikalų komiteto saugumo ir gynybos pakomitečio
nuomone buvo siūloma išbraukti bendruosius Bendrijos eksporto leidimus mažos vertės
kroviniams, nes mums buvo pateikta patikimų duomenų, kad tarp mažos kainos ir mažos
saugumo rizikos tiesioginės koreliacijos nėra — tai prielaida, kuria pagrįsti visi bendrieji
Bendrijos eksporto leidimai. Priešingai, kai kurios labai pigios dvejopo naudojimo prekės,
atsidūrusios blogose rankose, gali kelti didelę grėsmę. Mums taip pat pavyko išbraukti
bendrojo Bendrijos eksporto leidimo dalį apie „Informacijos saugumą“, nes tarp galimų
paskirties valstybių buvo ir nedemokratiškų šalių. Mums taip pat pavyko gauti didelės
dalies Užsienio reikalų komiteto saugumo ir gynybos pakomitečio narių pritarimą dėl
griežtos formuluotės dėl būtinybės gerbti žmogaus teises eksportuojant telekomunikacijų
įrangą, nes pasiklausymo technologijos, skaitmeninių duomenų perdavimo įrenginiai
mobiliesiems telefonams stebėti ir kt. yra bendrųjų Bendrijos eksporto leidimų sistemos
dalis.

Kalbant apie galimas paskirties šalis, kurioms taikomi atskiri bendrieji Bendrijos eksporto
leidimai, mums pavyko iš sąrašo išbraukti Izraelį ir Indiją dėl jų nenoro tapti Sutarties dėl
branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) valstybėmis narėmis. Tačiau labiausiai ginčytinas
ir svarbiausias klausimas yra ar pakanka kontroliuoti, pranešti ir registruoti prekes jau po
eksporto, ar tai reikia daryti prieš rengiantis eksportuoti.
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Licia Ronzulli (PPE),    raštu.  −  (IT) Dvejopo naudojimo prekių, t. y. prekių, kurias galima
naudoti civiliniais ir kariniais tikslais, kontrolės priemonės ES lygmeniu įgyvendinamos
jau maždaug 15 metų. Tokia kontrolė būtina siekiant kovoti su ginklų, įskaitant masinio
naikinimo ginklus, platinimu. Atsižvelgiant į didelį prekybos tarp Europos Sąjungos sienų
mastą dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės ES įgyvendinimas turi būti pagrįstas
prevencinių priemonių, pvz., eksporto licencijų reikalavimų ir registravimo muitinėje
procedūrų, taikymu.

Rezoliucijos priėmimas reiškia dar vieną žingsnį į priekį šia kryptimi. Balsavau už šį
pranešimą, nes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atsiranda puiki proga dar kartą sustiprinti
Europos vaidmenį ir Europos Parlamento galią ir atsakomybę už tokių sprendimų priėmimą
ES institucinėje struktūroje. Režimą reikia pertvarkyti skaidriau, laikantis Sutartyje numatytų
įsipareigojimų ir bendro Europos Parlamento ir Komisijos suderinto aiškinimo, pagrįsto
nauju bendruoju susitarimu.

Bart Staes (Verts/ALE),    raštu. – (NL) Dvejopo naudojimo prekių, kitaip tariant prekių,
kurios gali būti panaudotos civiliniais ir kariniais tikslais, eksporto kontrolė yra labai svarbi
dėl ginklų neplatinimo. Europos Parlamento pozicija padeda perkelti Lisabonos sutarties
laimėjimus į ES teisės aktus ir tai yra gerai. Europos Parlamentas taip pat skatina
demokratišką kontrolę ir skaidrumą, stiprina ES pozicijas tarptautinių eksporto kontrolės
režimų srityje. Gerai ir tai, kad Komisija privalo rengti ataskaitas apie reglamento veikimą
ir atlikti išsamų poveikio vertinimą.

Tačiau didžiausia nesantaikos tarp Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos priežastimi
lieka klausimas, kada turi būti vykdoma pranešimo apie eksportą ir eksporto registravimo
kontrolė: prieš ar po faktinio eksporto. Mano nuomone, svarbu kad, tokia kontrolė būtų
vykdoma prieš atliekant eksportą. Taip yra todėl, kad praktikoje ex-post kontrolė visuomet
baigsis taip, kad turėsime vaikytis faktų įvykiui jau įvykus. Europos Parlamentas ką tik
nusprendė pasirinkti ex-post kontrolę. Galiausiai todėl balsavau prieš galutinį šio pranešimo
variantą.

Pranešimas: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu  −  (LT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl oficialiai
remiamų eksporto kreditų. Eksporto kreditai yra svarbi priemonė ES įmonėms remti.
Pritariu nuomonei, jog vidutinės trukmės ir ilgalaikių eksporto kreditų rėmimas yra galinga,
dar ne visų valstybių narių visapusiškai išnaudota, priemonė ir todėl turėtų būti skatinama
ja pasinaudoti. Taikant eksporto kreditus gali būti užtikrintas nekomercinio pobūdžio
projektų, kuriuos vystant galimybės panaudoti kapitalą kitu atveju būtų labiau ribotos,
finansavimas, taip pat padedama kurti darbo vietas. Vis dėlto tenka pastebėti, kad šiuo
metu nėra pakankamai skaidrumo siekiant nustatyti, ką eksporto kreditų agentūros
finansuoja arba finansavo praeityje. Dėl to, kad trūksta skaidrumo, susidaro didelės sąnaudos
ir vėlavimai bei sudaromos sąlygos kyšininkavimui ir korupcijai. Todėl pritariu pranešėjo
siūlymui nustatyti reikalavimą valstybėms narėms teikti Komisijai metines ataskaitas apie
savo eksporto kreditų agentūrų veiklą, susijusias su rizikos vertinimu ir nebalansinių
priemonių skelbimu, ir numatyti prievolę pranešti apie socialinės rizikos ir rizikos aplinkai
vertinimus.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Daugelis pramoninių valstybių, tarp jų visos
ES valstybės narės, turi bent vieną oficialiai remiamą eksporto kreditų agentūrą, kurios
bendrai sudaro didžiausią pasaulyje oficialios finansinės paramos šaltinį privataus sektoriaus
projektams finansuoti. Vien tik ES valstybių narių eksporto kreditų agentūrų 2004–2009 m.
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suteiktas eksporto kreditų garantijų dydis siekia 468 mlrd. EUR. Eksporto kreditų agentūros
palengvina teisėtą prekybą ten, kur privataus kapitalo rinka yra silpna, o jų pajėgumas
prisitaikyti prie rizikos gerokai didesnis nei privačių subjektų, nes jos neturi mokėti
mokesčių ir gauna pelną bei turi daug didesnę veiksmų laisvę nei privatūs bankai, kad
nepatirtų nuostolių dėl suteiktų kreditų. Tačiau dėl tos pačios priežasties eksporto kreditų
agentūros gali labai iškreipti prekybą, jei jų finansinės operacijos nebus reguliuojamos
bendromis taisyklėmis. Nors eksporto kreditų agentūros yra svarbi priemonė siekiant remti
Europos įmonių veiklą ir investicijas, tačiau būtina užtikrinti, kad įmonės vykdytų patikimą
finansinę veiklą ir neprireiktų mokesčių mokėtojų pagalbos jų operacijoms refinansuoti.
Pritariau šiam pranešimui bei reikalavimui teikti metines ataskaitas Europos Komisijai ir
Europos Parlamentui, nes šiuo metu yra labai mažai duomenų, ką tokios agentūros
finansuoja arba finansavo praeityje, o kai kurios nacionalinės eksporto kreditų agentūros
net reguliariai neatsiskaito apie bendrą savo metinių operacijų būklę, o tai pažeidžia
skaidrumo principą.

Mara Bizzotto (EFD),    raštu. −  (IT) Europos Komisijos pasiūlymo tikslas – įtraukti
Susitarimą dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų, dėl kurio susitarė Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, į Europos teisės aktus, kad būtų galima užtikrinti,
kad nacionalinės eksporto kreditų agentūros vykdytų veiklą skaidriai ir laikytųsi ES
standartų. Ši priemonė, kuri jau yra teigiamas žingsnis, nes ja siekiama kovoti su korupcija
ir spręsti skaidrumo trūkumo, dėl kurio atsiranda didelės sąnaudos ir vėlavimai, klausimą,
patobulinta pateikus Y. Jadot’o parengtą pranešimą, kuriuo siekiama ir toliau didinti
skaidrumą ir teisingumą įtraukiant į ES teisės aktus susitarimą, dėl kurio susitarta
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje.

Carlos Coelho (PPE),    raštu. − (PT) Eksporto kreditų agentūros – didžiausias pasaulyje
privačiojo sektoriaus projektų oficialios finansinės paramos šaltinis. Šios agentūros yra
valdžios institucijos arba su ja susijusios finansinės įstaigos, kurios didelės rizikos vietovėse
užsienyje, įskaitant daugumą besivystančių šalių, veikiančioms įmonėms teikia eksporto
kreditus, paskolas ir draudimo bei investicijų garantijas.

Reikėtų pažymėti, kad, palyginti su bendra visų daugiašalių plėtros bankų skiriama metine
finansine parama, tokių didelių projektų besivystančiose šalyse finansavimas keletą kartų
didesnis. Todėl eksporto kreditų agentūros yra priemonės, galinčios padėti pasiekti ES
užsienio politikos tikslus, visų pirma mažinti skurdą ir švelninti klimato kaitos padarinius.
Esu įsitikinęs, kad nagrinėjamo susitarimo patobulinimai, ypač susiję su didesniu skaidrumu,
bus teigiami, ir manau, kad labai svarbu aiškiai pažymėti, jog eksporto kreditų agentūros,
vykdydamos veiklą, turėtų atsižvelgti į ES politiką ir tikslus, ypač į vertybes, susijusias su
demokratijos įtvirtinimu, pagarba žmogaus teisėms ir atitiktimi vystymosi politikai, ir jų
paisyti. Nors, viena vertus, eksporto kreditų agentūros padeda palengvinti prekybą, kita
vertus, jei nebus nustatyta aiškių ir skaidrių kriterijų ir taisyklių, jos gali ją iškreipti.

Lara Comi (PPE)  , raštu.  −  (IT) Užsienio prekyba – viena iš veiksmingiausių priemonių,
kuriomis galime naudotis palaikydami santykius su trečiosiomis šalimis. Bent kol nėra
būtinybės priimti kitokį sprendimą, ES, palaikydama tarptautinius santykius, nusprendė
kaip pagrindinę derybų priemonę ne telkti savo kariuomenę, o patvirtinti prekybos politiką,
ir šiuo požiūriu šis jos sprendimas buvo sėkmingas. Be to, tiesioginės užsienio investicijos
į mūsų įmones yra trečiųjų šalių vystymosi šaltinis, nes pastarosiose kuriamos darbo vietos,
todėl iš tikrųjų prasminga skatinti palaikyti šiuos ryšius pasitelkiant eksporto kreditų
agentūras. Daugiau negalime leisti, kad vidaus rinkoje, kurioje veikia bendra muitų sistema,
valstybės narės investuotų pavieniui.
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Tai nesuderinama su ES nustatyta kryptimi, kurią ji stengiasi pristatyti kitoms pasaulio
šalims. Visų kompetencijų, susijusių su tarptautine prekyba, perkėlimas iš valstybių narių
lygmens į Europos Sąjungos lygmenį yra dar vienas žingsnis bendros pramonės politikos
sukūrimo linkme siekiant įgyvendinti bendrą ekonomikos politiką, o ateityje – užtikrinti
tolesnę mūsų valstybių narių sąveiką.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Eksporto kreditų agentūrų veikla turi būti
geriau prižiūrima Europos lygmeniu ir vykdoma skaidriau. Siekiant patikrinti, ar remiami
projektai atitinka Europos Sąjungos aplinkos apsaugos, socialinius ir vystymosi tikslus,
šios agentūros turės skelbti metines veiklos ataskaitas. Europos Parlamento nariai, siekdami
paskatinti pereiti prie ekologijos pagal nacionalinius ir Europos įsipareigojimus kovoti su
klimato kaita, ragino laipsniškai panaikinti iškastinio kuro subsidijas. Šiuo balsavimu
Parlamentas dar kartą patvirtina savo norą sistemiškai taikyti finansinio skaidrumo
priemones ir priemones, kuriomis į visas ES politikos kryptis, įskaitant politiką, susijusią
su prekyba ir Europos įmonių investicijomis, įtraukiamas klimato kaitos klausimas.

Edite Estrela (S&D),    raštu. − (PT) Balsavau už pranešimą dėl oficialiai remiamų eksporto
kreditų, nes manau, kad oficialiai remiamų eksporto kreditų agentūros turi būti skaidresnės
ir teikti ataskaitas apie savo veiklą. Taip pat svarbu užtikrinti visapusį suderinamumą su
Sutarties 208 straipsniu, kuriame nustatyta, kad skurdo mažinimas ir panaikinimas yra
svarbiausi Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslai.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Šiuo metu Komisija ir Taryba persvarsto teisinį pagrindą
(kuris vadinamas Susitarimu dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų), kad perkeltų jį į ES
teisės aktus. Šio persvarstymo tikslas – suteikti valstybių narių eksporto kreditų agentūroms
daugiau teisinio tikrumo. Eksporto kreditai yra veiksmingos ES įmonių paramos priemonės,
nes jie gali padėti kurti darbo vietas ir įgyvendinti projektus, kuriems kitu atveju būtų sunku
užtikrinti finansavimą. Iš to, kad gaunama vis daugiau paraiškų, galima spręsti, jog valstybės
narės turi skubiai pradėti taikyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(angl. OECD) susitarimo nuostatas.

Pritariu Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonei, nes manau, kad „susidūrus
su konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje atveju, išimties tvarka Europos lygmeniu
turėtų būti pradėta taikyti eksporto kreditų priežiūra. Turėtų būti vadovaujamasi
subsidiarumo principu.“

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Šis pranešimas parengtas dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl tam tikrų taisyklių, taikytinų norint iš
oficialiai remiamų įmonių gauti eksporto kreditus. Iš tikrųjų eksporto kreditų agentūros
veikia daugumoje valstybių narių ir atlieka svarbų vaidmenį remiant Europos prekybą ir
verslo investicijas, o jų parama 2004–2009 m. iš viso sudarė 468 mlrd. EUR. Ši parama
teikiama pagal Susitarimo dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių (angl. ASCM), dar
vadinamo Susitarimu, dėl kurio susitarė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos šalys, nuostatas ir yra viešojo finansavimo priemonės, kurią taikant dalyvauja
Europos Sąjunga, pavyzdys. Atsižvelgdamas į tai, kad šios agentūros iš esmės remia aplinkai
kenksmingą pramonės veiklą, ypač dėl išmetamų CO2 dujų kiekio, ir į tai, kad, Pasaulio
banko duomenimis, jų poveikis skurdo mažinimui nereikšmingas, pritariu pranešėjo
pozicijai, kad eksporto kreditų agentūros turėtų padėti įgyvendinti ES politiką ir tikslus, o
tai reiškia, kad nebūtina persvarstyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
susitarimą.
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João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Mūsų nuomone, reikia griežčiau prižiūrėti ir
kontroliuoti eksporto kreditų agentūrų veiklą ir eksporto, ir investavimo bei finansavimo
srityse, nes dėl jų veiklos skaidrumo trūkumo padaroma daug žalos, mat taip skatinamas
kyšininkavimas ir korupcija.

Eksporto kreditų agentūros yra viešosios priemonės, kurioms ES gana dažnai naudojasi
savo tarptautiniams tikslams ir ekonominiams bei geostrateginiams interesams (kurie jie
neatsiejami nuo tikslo dominuoti šalyse ir regionuose ir juos kontroliuoti, todėl kuriami
itin neokolonijinio pobūdžio santykiai) finansuoti. Eksporto kreditų agentūrų finansuojamos
investicijos neretai nenaudingos šalims, kurios turėtų būtų jų teikiamos naudos gavėjos.

Parengus eksporto kreditų teikimui taikytinas rekomendacijas siekiama apeiti paskelbtą
pranešimą apie tiesioginės pagalbos, teikiamos pagal Pasaulio prekybos organizacijos
susitarimus, nutraukimą, o taip besivystančios šalys verčiamos pasirašyti Dohos derybų
raundą. Pagrindinis tiesioginės pagalbos ar kreditų teikimo tikslas ir toliau yra kontroliuoti
rinkas ir gamtos išteklius, išnaudoti darbuotojus ir naudotis produktais ar investicijomis
taip, kad būtų galima kontroliuoti šalių pagalbos gavėjų suverenumą, o tai galima pasiekti
finansuojant eksporto kreditų agentūras.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Reikia griežčiau prižiūrėti ir kontroliuoti
eksporto kreditų agentūrų veiklą ir eksporto, ir investicijų bei finansų srityse, nes dėl jų
veiklos skaidrumo trūkumo padaroma daug žalos, mat taip skatinamas kyšininkavimas ir
korupcija.

Vis dėlto eksporto kreditų agentūros yra viešosios priemonės, kuriomis ES gana dažnai
naudojasi savo tarptautiniams tikslams, ypač susijusiems su klimato kaita ir skurdo
mažinimu, finansuoti. Kartais eksporto kreditų agentūros naudojamos kaip atskirų tikrų
ES neokolonializmo atvejų vadinamosiose besivystančiose šalyse finansavimo priemonės.

Parengus eksporto kreditų teikimui taikytinas rekomendacijas siekiama apeiti paskelbtą
pranešimą apie tiesioginės pagalbos, teikiamos pagal Pasaulio prekybos organizacijos
susitarimus, nutraukimą, o besivystančios šalys tai ginčija ir yra verčiamos pasirašyti Dohos
derybų raundą.

Pagrindinis tiesioginės pagalbos ar kreditų teikimo tikslas ir toliau yra kontroliuoti rinkas
ir gamtos išteklius, išnaudoti darbuotojus ir naudotis produktais ar investicijomis taip, kad
būtų galima kontroliuoti šalių pagalbos gavėjų suverenumą, o tai galima pasiekti
finansuojant eksporto kreditų agentūras.

Bruno Gollnisch (NI),    raštu. – (FR) Būtų negerai, jeigu teikiant oficialiai remiamus
eksporto kreditus nebūtų laikomasi tam tikrų principų, visų pirma susijusių su tam tikromis
socialinės etikos normomis, ir išorės pagalbos bei paramos vystymuisi politikos gairių.
Todėl būtina užtikrinti, kad šios lėšos būtų naudojamos skaidriai. Tačiau Europos Sąjungos
vykdoma užsienio politika yra pavyzdinės gairės, ir, kaip paaiškėjo, ypač pastaraisiais
mėnesiais, ši politika yra neįgyvendinama, nenuosekli ir, švelniai tariant, prieštaringa.
Europos Sąjunga nesilaiko savo nustatytų principų: kada paskutinį kartą Komisija iš tikrųjų
taikė socialines, žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos sąlygas, kurias ji įtraukia į savo
prekybos susitarimus?

Ar ji kada nors nepritarė Europos investicijų banko finansuojamiems ir už Europos ribų
įgyvendinamiems projektams, dėl kurių Europos įmonės negali sąžiningai konkuruoti
arba kurie yra socialiniu ir aplinkos apsaugos požiūriu abejotini? Be to, šio pranešimo
tikslas – perkelti į Europos teisės aktus susitarimą, dėl kurio susitarė globalistinės ir
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kraštutinių liberalių pažiūrų organizacijos, t. y. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos, šalys. Pagal šio susitarimo nuostatas de facto leidžiama sudaryti Europos
įmonėms prastesnes sąlygas jų konkurentų, ypač konkurentų iš Kinijos, atžvilgiu. Kai
reikėjo rinktis, balsuoti „už“ ar „prieš“ šį pranešimą, susilaikėme.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Kaip žinia, yra neįmanoma suprasti, ką eksporto
kreditų agentūros finansuoja arba finansavo praeityje. Kai kurios nacionalinės eksporto
kreditų agentūros net reguliariai neatsiskaito apie bendrą savo metinių operacijų būklę.
Daugelis kitų agentūrų neteikia nesuvestinių duomenų apie skolinimą atskiruose sektoriuose
ar geografinį pasiskirstymą. Tai prieštarauja 2005 m. EBPO susitarime, kurio dalyvės yra
visos ES valstybės narės ir kuris dabar bus perkeliamas į ES teisę, numatytiems skaidrumo
reikalavimams. EBPO susitarime nėra įtvirtinta jokių reikalavimų, kuriais būtų užtikrinamas
sąžiningas priemokų nustatymas, kadangi šiame susitarime nenumatyta nei jokių skaidrumo
reikalavimų, nei būtinųjų socialinės rizikos ir rizikos aplinkai vertinimo standartų. Yra
siūloma įvesti tvarką dėl skaidrumo reikalavimų, susijusių su rizikos vertinimu ir
nebalansinių priemonių skelbimu, ir numatyti prievolę pranešti apie socialinės rizikos ir
rizikos aplinkai vertinimus, taip pat siūloma nustatyti reikalavimą valstybėms narėms teikti
Komisijai metines ataskaitas apie savo eksporto kreditų agentūrų veiklą, susijusias su
nurodytais dalykais. Todėl balsavau už šį dokumentą, nes pagal jį bus nustatyta daugiau
skaidrumo ir socialinės rizikos ir rizikos aplinkai vertinimo standartų.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    raštu. – (LV) Palaikiau rezoliuciją dėl Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų rekomendacijų taikymo oficialiai remiamiems eksporto
kreditams, nes manau, kad reikia nustatyti aiškias visoms Europos Sąjungos valstybėms
narėms taikytinas eksportuojančių įmonių paramos taisykles. Eksporto kreditų garantijos
– svarbi priemonė, padedanti verslininkams patekti į naujas rinkas ir kurti naujas darbo
vietas. Tačiau nepritariau 22 pakeitimui, kurį įgyvendinus verslininkams tektų nešti
papildomą naštą, o Europos įmonės, palyginti su kitų Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos valstybių narių įmonėmis, taptų mažiau konkurencingos. Per krizę
Europos Sąjungos valstybės narės turi mažinti verslininkams tenkančią administracinę
naštą, o ne kurti naujus reikalavimus. Šioje srityje Europos Parlamentas turi rodyti pavyzdį
ir neieškoti naujų priežasčių, kuriomis remdamasis galėtų užkrauti verslininkams papildomą
naštą.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą. Manau, eksporto kreditai yra
svarbi ES įmonių paramos priemonė. Atsižvelgiant į padidėjusią oficialiai remiamų eksporto
kreditų paklausą, labai svarbu valstybėse narėse kuo skubiau pradėti taikyti naujausią šios
priemonės reglamentą, kurį nustatė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.
Parama vidutinės trukmės ir ilgalaikiams eksporto kreditams yra veiksminga, dar ne visų
valstybių narių visapusiškai išnaudota priemonė, todėl reikėtų skatinti ja pasinaudoti.
Teikiant eksporto kreditus galima užtikrinti projektų, kurių galimybės dėl savo
nekomercinio pobūdžio panaudoti kapitalą kitu atveju būtų labiau ribotos, finansavimą
ir taip padėti kurti darbo vietas. Pritariu pranešėjo pastabai, kad rengiant bet kokius naujus
šios srities teisės aktus turi būti vengiama sudaryti bet kokias naujas biurokratines kliūtis,
dėl kurių dar labiau padidėtų dabartinės sąnaudos. Eksporto kreditų priežiūra Europos
lygmeniu turėtų būti pradėta taikyti tik išimties tvarka konkurencijos iškraipymo vidaus
rinkoje atveju. Privalu laikytis subsidiarumo principo.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Šiame pranešime raginama papildyti
privačiojo sektoriaus eksporto srities projektams teikiamus oficialiai remiamus kreditus
ir garantijas socialinio poveikio ir poveikio aplinkai vertinimu. Šiame dokumente taip pat
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raginama užtikrinti, kad šie projektai neturėtų įtakos šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio mažinimo tikslams. Tai – mažiausi reikalavimai.

Vis dėlto balsuosiu prieš šį pranešimą ir taip išreikšiu savo gilų apgailestavimą, kad
Tarptautinės prekybos komitetas nesiekia apsirūpinti priemonėmis ir užtikrinti, kad
socialiniai ir aplinkos apsaugos tikslai būtų verti savo pavadinimo. Laisva konkurencija,
kova su protekcionizmu ir kliūtys, trukdančios paskelbti žemės ūkio eksporto subsidijas
negaliojančiomis – keletas iš daugelio šiame dokumente patvirtintų beprasmių dalykų.

Nuno Melo (PPE),    raštu. − (PT) Eksporto kreditų agentūrų vaidmuo remiant visų rūšių
investicijas buvo vis svarbesnis, taigi kuriant darbo vietas ir remiant įmonių, kurioms kitu
atveju privačiajame sektoriuje nebūtų suteikti kreditai, prekybinę veiklą ir investicijas jos
padėjo sušvelninti dabartinės ekonomikos ir finansų krizės poveikį. Eksporto kreditų
agentūros tapo pagrindiniu besivystančių šalių viešojo finansavimo šaltiniu. Didelė dalis
eksporto kreditais finansuojamų projektų besivystančiose šalyse vykdomi transporto,
naftos, dujų ir kalnakasybos sektoriuose, taip pat diegiant didelio masto infrastruktūrą,
pvz., statant dideles užtvankas. Vis dėlto siekiant išvengti problemų ateityje, svarbu atidžiai
stebėti eksporto kreditų agentūrų veiklą.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − ES yra viena iš Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos sudaryto Susitarimo dėl rekomendacijų oficialiai remiamiems eksporto
kreditams šalių. Europos Parlamentas turėtų patvirtinti Komisijos pateikto pasiūlymo
pakeitimus, pagal kuriuos siekiant užtikrinti skaidrumą ir ataskaitų teikimą Europos
Sąjungoje būtų taikomos papildomos priemonės.

Andreas Mölzer (NI),    raštu.  − (DE) Viešojo sektoriaus ir oficialiai remiamos eksporto
kreditų agentūros yra svarbios privačiojo verslo projektų besivystančiose šalyse rėmėjos.
Šiais laikais, kai valstybių narių biudžetų padėtis kritinė, oficialiai remiamos eksporto
kreditų agentūros tampa vis svarbesnės, nes, turint omenyje tai, kad iš jų nereikalaujama
refinansuoti savo skolas naudojantis mokesčių mokėtojų pinigais, šios agentūros yra
Europos įmonių investicijų šaltinis. Kadangi viešosioms eksporto kreditų agentūroms
taikomi rizikos vertinimo kriterijai gerokai skiriasi nuo kriterijų, kurie taikomi tuo atveju,
kai paskolą suteikia privatus bankas, tarptautinės prekybos sektoriuje gali būti iškraipyta
konkurencija, kaip matyti iš Kinijos pavyzdžio. Todėl patvirtinta tiek daug reglamentų,
pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei PPO susitarimų, kuriuose
nustatyti galutiniai kreditų grąžinimo terminai ir mažiausia priemokų norma. Įvertinimo
tikslais ir siekiant išvengti piktnaudžiavimo bei skolų refinansavimo mokesčių mokėtojų
pinigais reikia pasinaudoti tokiomis priemonėmis kaip visos ES masto įpareigojimas skelbti
metines ataskaitas ir kt. ir patvirtinti specifikacijas, kurios būtinos siekiant užtikrinti didesnį
skaidrumą. Kyla klausimas, ar pasiūlytos priemonės padės užtikrinti didesnį skaidrumą.
Todėl per balsavimą susilaikiau.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu
pranešėjo nuomonei, kad eksporto kreditai yra veiksminga ES įmonių paramos priemonė.
Kadangi teikiama vis daugiau paraiškų oficialiai remiamiems eksporto kreditams gauti,
tampa vis svarbiau, kad valstybės narės būtų kuo skubiau pradėtų taikyti naujausio
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos susitarimo dėl šios priemonės
nuostatas. Vidutinės trukmės ir ilgalaikiai eksporto kreditai yra veiksminga, dar ne visų
valstybių narių visapusiškai išnaudota priemonė, todėl reikia skatinti ja pasinaudoti, ypač
tokiomis susilpnėjusios ekonomikos aplinkybėmis kaip Portugalijoje. Eksporto kreditai
iš tikrųjų yra darbo vietų kūrimo varomoji jėga, nes juos teikiant užtikrinamas projektų,
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kurių galimybės panaudoti kapitalą kitu atveju būtų labiau ribotos, finansavimas. Rengiant
bet kokius šios srities teisės aktus turi būti vengiama kurti bet kokias naujas administracinės
biurokratijos kliūtis, dėl kurių galėtų dar labiau padidėti dabartinės sąnaudos. Eksporto
kreditų priežiūra Europos lygmeniu turėtų būti pradėta taikyti tik išimties tvarka, susidūrus
su konkurencijos iškraipymo vidaus rinkoje atveju. Šioje srityje turi būti skrupulingai
laikomasi subsidiarumo principo.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. −  (IT) Eksporto kreditų agentūros yra didžiausias pasaulyje
privačiojo sektoriaus projektų oficialios finansinės paramos šaltinis. Tačiau eksporto kreditų
agentūros taip pat gali labai iškreipti prekybą, jeigu jų finansinės operacijos nebus
reguliuojamos bendromis taisyklėmis. Todėl siekdami atidžiau stebėti Europos eksporto
kreditų agentūrų veiklą ir užtikrinti, kad jų priimami sprendimai būtų suderinti su ES
politika ir tikslais, turėtume persvarstyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos susitarimą (Susitarimą dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų). Taip pat
reikia išaiškinti įpareigojimą užtikrinti skaidrumą atliekant rizikos vertinimą ir skelbiant
nebalansines priemones. Trumpai tariant, labai svarbu nustatyti ES valstybėms narėms
taikytiną reikalavimą teikti Komisijai metines ataskaitas apie savo eksporto kreditų agentūrų
veiklą šioje srityje. Atsižvelgdamas į ankstesnes pastabas ir turėdamas omenyje tai, kad
eksporto kreditų agentūros gali būti veiksmingos priemonės, padedančios pasiekti Europos
Sąjungos išorės tikslus (ypač kovoti su klimato kaita ir mažinti skurdą), balsuoju už šią
rezoliuciją, nes manau, kad eksporto kreditai yra veiksminga Europos įmonių prekybos ir
investicijų paramos priemonė.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – (FR) Kaip sakė pranešėjas Y. Jadot, šiandienos
balsavimu sustiprinama Europos Parlamento pozicija šiuo klausimu ir pernelyg nedrąsiai
Europos Vadovų Tarybai pasiunčiamas aiškus ženklas. Eksporto kreditų agentūros yra
svarbi Europos Sąjungos prekybos ir Europos įmonių investicijų paramos priemonė.

Vis dėlto reikėjo skubiai spręsti skaidrumo trūkumo ir priežiūros ES lygmeniu klausimus
(ir tai daryti visų pirma turėjo Parlamentas), kurie neatsiejami nuo šių agentūrų veiklos,
ypač atsižvelgiant į tai, kad jomis kasmet nukreipiami keli šimtai milijonų eurų ir kad
valstybių narių biudžetai yra griežtai apriboti.

Taip pat džiaugiuosi, kad Europos Parlamento nariai dar kartą paskelbė, jog palaiko
sumanymą laipsniškai nutraukti iškastinio kuro subsidijavimą ir taip skatina pereiti prie
ekologijos laikantis Europos ir nacionalinių įsipareigojimų kovoti su klimato kaita.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu.  −  (IT) Daugumoje pramoninių šalių veikia eksporto kreditų
agentūros. Šios agentūros kartu yra didžiausias pasaulyje privačiojo sektoriaus projektų
oficialios finansinės paramos šaltinis. Eksporto kreditų agentūrų prisiimami finansiniai
įsipareigojimai besivystančiose šalyse įgyvendinti didelius pramonės ir infrastruktūros
projektus kelis kartus viršija bendrą visų daugiašalių plėtros bankų skiriamą metinį
finansavimą. Eksporto kreditų agentūros palengvina teisėtą prekybą tais atvejais, kai
privataus kapitalo rinka yra silpna. Jų pajėgumas prisitaikyti prie rizikos gerokai didesnis
nei privačių subjektų, nes jos neturi mokėti mokesčių ir gauna pelną, taigi turi daug didesnę
veiksmų laisvę nei privatūs bankai, kad nepatirtų nuostolių dėl suteiktų kreditų.

Tačiau dėl tos pačios priežasties eksporto kreditų agentūros taip pat gali labai iškreipti
prekybą, jeigu jų finansinės operacijos nebus reguliuojamos bendromis taisyklėmis. Balsavau
už šį pranešimą, nes eksporto kreditams turėtų būti taikomi grąžinimo per atitinkamą
terminą reikalavimai, be to, turėtų būti nustatyta mažiausia priemokų norma kredito
negrąžinimo rizikai padengti.
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Pranešimas: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Balsavau už šią svarbią rezoliuciją dėl
naujos ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programos. Smurtas prieš moteris yra
pasaulio ir Europos problema. Nors smurto prieš moteris klausimas aptariamas jau kelis
dešimtmečius, tarptautinei bendruomenei nepavyko padaryti galo šiai ypač žalingai
nusikaltimo formai. Todėl labai svarbu ir toliau dėti visas pastangas ES mastu, kad kuo
labiau būtų sumažintas smurtas prieš moteris bei sudaromos sąlygos jo prevencijai,
nusikaltėlių patraukimui baudžiamojon atsakomybėn bei aukų apsaugai. Šiems tikslams
pasiekti būtina suderinti baudžiamosios teisės aktus ES mastu, nustatyti teisinę bazę, kurios
pagrindu būtų efektyviai baudžiami smurtautojai ir apsaugomos aukos. Tai taip pat labai
svarbu kovojant su prekyba žmonėmis. Priverstinė santuoka yra dar viena smurto dėl lyties
forma, pažeidžianti asmens teisę į laisvą apsisprendimą. Svarbu, kad jaunos moterys būtų
apsaugotos nuo tokių priverstinių santykių. Su garbe susijęs smurtas šiomis aplinkybėmis
yra esminis dalykas. Su garbe susijęs smurtas šiomis aplinkybėmis yra esminis dalykas.
Siekiant užkirsti kelią bet kokiam smurtui prieš moteris, būtina skleisti informaciją apie
lyčių lygybę, aktyviai informuoti visuomenę, ypač tuos juos sluoksnius, kuriuose vyrų ir
moterų santykiai grindžiami tradicijomis ir ritualais.

Roberta Angelilli (PPE),    raštu.  −  (IT) Viena moteris iš keturių Europoje per savo
gyvenimą tampa bent tam tikrą smurto formos auka. Apskaičiuota, kad per metus toks
smurtas kainuoja apie 33 mlrd. EUR, ir į tokią sumą negalima ranka numoti.

Pagarba lyčių lygybės principui − tai vertybė, kurios nuolat nepaisoma, susidūrus su daugybe
žmogaus teisių pažeidimų, nuo kurių nukenčia moterys ir dėl kurių daroma žala jų fizinei
ir psichikos sveikatai, jų teisėms ir padėčiai visuomenėje. Iš šiuo metu turimos negausios
statistikos nematome viso šio reiškinio paveikslo, tačiau jos pakanka šeimos ar darbo
kontekstui pamatyti ir įsitikinti, kad dar nesugebėjome apsaugoti moterų nuo smurto.

Pasisakau už Europos Komisijos įsipareigojimą 2011- 2012 m. pateikti Komunikatą dėl
kovos su smurtu prieš moteris, šeiminiu smurtu ir moterų lytinių organų sužalojimu
strategijos, po kurio turėtų būti pateiktas ES veiksmų planas, tačiau taip pat tikiuosi, kad
mus priimtas išsamus politinis požiūris, apimantis teisinius, teismo, vykdomuosius ir
sveikatos apsaugos veiksmus, kuriais būtų veiksmingai mažinamas tokio pobūdžio smurtas
ir jo nelaimingos pasekmės 26 proc. vaikų ir jaunimo, pranešusio apie patirtą fizinį smurtą
vaikystėje.

Elena Oana Antonescu (PPE),    raštu. – (RO) Oficiali smurto prieš moteris skaičiai gerokai
mažesni už liūdną realybę visose valstybėse narėse. Oficialiais duomenimis, 2004-2009 m.
buvo užfiksuota 60 tūkst. šeiminio smurto atvejų ir beveik 800 atvejų baigėsi aukų mirtimi.
Iš visų išnaudojamų moterų, 70 proc. tyliai kentė šią prievartą ir tik 30 proc. moterų
nusprendė pateikti skundą policijai.

Esant tokiai padėčiai pasisakau už nuostatą dėl lengvų sąlygų suteikimo pasinaudoti
nemokama teisine pagalba nuo smurto nukentėjusioms moterims. Manau, kad vienus
metus paskelbus Europos kovos su smurtu prieš moteris metais europiečiams bus suteikta
daugiau informacijos apie šią problemą, su kuria savo kasdieniniame gyvenime susiduria
daug Europos Sąjungos moterų. Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu Europos chartijos,
kurioje bus numatytos būtinosios pagalbos paslaugos smurto prieš moteris aukoms,
siekiant sumažinti šios problemos pasireiškimą visose valstybėse narėse, svarbai.
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Sophie Auconie (PPE),    raštu. – (FR) Šis pranešimas savo iniciatyva buvo parengtas,
atsižvelgiant į įvairius kovos su smurtu prieš moteris pasiūlymus, kuriuos Europos Komisija
paskelbs 2011 ir 2012 m. Man ir asociacijai „Femmes au Centre" („Moterys centre“), kuri
prieš keletą savaičių Paryžiuje šia tema surengė konferenciją, – tai labai svarbus klausimas.
Pranešime siūlomas naujas išsamus politikos požiūris prieš smurtą dėl lyties, įskaitant visų
pirma Europos chartijos, numatančios būtinąsias pagalbos paslaugas aukoms, sukūrimą
ir visoje Europoje galiojančią baudžiamosios teisės priemonę. Balsavau už šį pranešimą.

Liam Aylward (ALDE),    raštu. – (GA) Tarptautinė bendruomenė privalo įgyvendinti
tarpvalstybinį požiūrį į kovą su smurtu prieš moteris. Nekyla abejonių, kad smurtaujant
prieš moteris pažeidžiamos jų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma teisė į saugumą ir
žmogaus orumą. Valstybės narės privalo įgyvendinti Konvenciją dėl visų formų
diskriminacijos panaikinimo moterims, kurios tikslas užtikrinti moterų teises ir laisves.
Vadovaudamasi Lisabonos sutartimi ES gali numatyti baudžiamosios teisės nuostatas ir
joje išskirtinai nurodoma prekyba žmonėmis ir seksualinis vaikų ir moterų išnaudojimas.
Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad atėjo laikas Europai spręsti šį klausimą ir parodyti
gerą pavyzdį, priėmus teisės aktus ir suteikus paramą, siekiant panaikinti smurtą prieš
moteris. Reikia laikytis daugialypio požiūrio, siekiant užtikrinti taikomų politinių, socialinių
ir teisinių priemonių veiksmingumą.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Įvairių formų smurtas prieš moteris išlieka
didelė pasaulio ir Europos problema. ES svarbu įteisinti, kad moterų neliečiamybė
visapusiškai ir nuosekliai būtų ginama įstatymų. Iki šiol kai kurios valstybės neturi įstatymo,
numatančio baudžiamąją atsakomybę už smurtą prieš moteris šeimoje. Smurtas šeimoje
neturi būti traktuojamas kaip asmeninis reikalas. Valstybės narės turi užtikrinti, kad
teisminės institucijos teiktų pirmenybę baudžiamajam persekiojimui už smurto veiksmus
šeimoje, o tokius pažeidimus padarę asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Dominique Baudis (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už šį pranešimą, kuriuo reiškiama aiški
Europos Parlamento pozicija. Raginame Komisiją kovoti su smurtu prieš moteris. Be abejo,
visose valstybėse narėse yra prevencinių ir represinių teisės mechanizmų. Vis dėlto Europai
taip pat tenka atsakomybė spręsti šį klausimą, kuris priskiriamas jos kompetencijai.
Negalima leisti, kad moterys kasdien patirtų patyčias, taip pat fizinį ar psichologinį smurtą.

George Becali (NI),    raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą, nes smurtas prieš moteris –
tai ir visuotinė, ir Europos problema. Šiame pranešime pateikiamas priemonių, kurių
būtinai reikia imtis siekiant užtikrinti Europos moterims deramą gyvenimą, rinkinys. Labai
svarbu, kad įstatyme būtų išsamiai ir nuosekliai įtvirtinta moterų neliečiamybės apsauga.
Rengiant teisės aktus ES lygmeniu, būtina suprasti didžiulį moterų ir vaikų, patiriančių
šeiminį smurtą, pažeidžiamumą. Kita vertus, moterims apsaugoti nepakanka parengti ir
priimti keletą baudžiamųjų įstatymų; baudžiamasis persekiojimas taip pat turi būti
veiksmingesnis.

Viena pagrindinių sričių, kuriai galima būtų skirti daugiau išteklių, − Europos policijos
pajėgų mokymas. Policija – tai pirmoji teisėsaugos institucija, su kuria susiduria smurtą
patyrusios moterys. Viena praktinė priemonė, kurios galima imtis, − valstybėse narėse
įsteigti skubios pagalbos telefoną liniją nukentėjusiems nuo smurto dėl lyties. Nuo smurto
kenčiančios moterys galėtų paskambinti šiuo telefono numeriu ir gauti skubią pagalbą.

Sergio Berlato (PPE),    raštu.  −  (IT) Lyčių lygybė – tai vienas pagrindinių Europos Sąjungos
principų. Nors apie smurtą prieš moteris diskutuojama dešimtmečius, vis dėlto tarptautinei
bendruomenei dar nepavyko sustabdyti šios sunkaus nusikaltimo formos. Dėl smurto dėl
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lyties daroma didelė žala žmogaus fizinei ir psichinei sveikatai, o visuomenei tai reiškia
didesnes sąnaudas, susijusias su socialinėmis problemomis ir teisinių bei sveikatos apsaugos
sistemų išlaidomis. Yra apskaičiuota, kad smurtas dėl lyties, skiriant lėšas sveikatos apsaugai,
teisinei sistemai ir socialinėms paslaugoms, visų ES valstybių narių visuomenei kainuoja
2 mln. EUR per valandą.

Mano nuomone, geros teisinės apsaugos ginant fizinę ir psichinę moterų neliečiamybę
reikia lyties organų žalojimo srityje. Iš tikrųjų manau, kad negalima dėl kultūrinių sumetimų
teisėtais laikyti veiksmus, dėl kurių daroma didelė žala moterų sveikatai.

Be to, siekiant skatinti visuomenės informavimą apie šią problemą, labai svarbios žinios
apie smurto dėl lyties mastą Europoje. Todėl palaikau veiksmus, kurių imamasi siekiant
paskatinti valstybes nares parengti nacionalinius kovos su smurtu dėl lyties veiksmų planus.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Šiame pranešime dėl naujos ES kovos su smurtu prieš
moteris politikos programos prioritetų ir metmenų teikiama keletas įdomių pasiūlymų.
Dėl šios priežasties jį parėmiau. Vis dėlto mano nuomone, jokio būdu neturėtume priimti
direktyvos, kurią visos valstybės tarės privalės perkelti į savo teisės aktus. Mechanizmai,
padedantys lengviau gauti teisinę pagalbą, suteikiantys galimybę aukoms ginti savo teises
Europos Sąjungoje, neturi ir negali būti teikiami nemokamai. Pasisakau už teisinės sistemos,
pagal kurią imigrantėms moterims būtų suteikiama teisė turėti savo pasus ir leidimus
gyventi, taip pat būtų numatyta galimybė patraukti baudžiamojon atsakomybėn šiuos
dokumentus atėmusį asmenį, sukūrimą.

Mara Bizzotto (EFD),    raštu. – (IT) Šiomis dienomis tikėčiausi, kad pranešime dėl smurto
prieš moteris būtų pabrėžta, jog dėl didėjančio smurto prieš moteris Europos musulmonų
bendruomenėse būtų paskelbta tikra ekstremalioji situacija. Europos moterų teisių ir kovos
su smurto dėl lyties organizacijos praneša, kad šis reiškinys ir toliau didėja. Jis vyksta mums
panosėje, tačiau atrodo, kad apie šią problemą nelabai norima kalbėti tiesiai šviesiai. Pvz.,
pranešime minimos priverstinės santuokos ir moterų lyčių organų žalojimas, tačiau šie
reiškiniai, kurie mūsų miestuose proporcingai didėja, sprendžiami taip, tarytum jie būtų
susiję su kultūrine prigimtimi. Iš tiesų jie susiję su masiniu imigrantų, kurie į Europą atsivežė
fundamentalistinį religijos, islamo suvokimą, buvimu, ir nors šiandien kainą moka tų
bendruomenių moterys, jis gali paveikti mūsų moterims ir vakarų visuomenės šerdį. ES
turėtų nedelsdama įgyvendinti tinkamos ir tikslinės politikos priemones šiam klausimui,
o ne smurtui, susijusiam su „kultūrine“ prigimtimi, nes jis nieko nereiškia, spręsti, kad
šiandien galėtume kovoti su šiuo labai sparčiai plintančiu reiškiniu, nes jam taip sparčiai
plintant rytoj nebegalėsime jo valdyti.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šį pranešimą, nes būtina kuo greičiau
stabdyti smurtą prieš moteris. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad viena iš dešimties moterų
Europoje yra patyrusios smurtą ir tai viena dažniausių moterų smurtinės mirties priežasčių.
Nors smurto prieš moteris klausimas aptariamas jau kelis dešimtmečius, tačiau skaudu
matyti, kad mums vis dar nepavyksta apsaugoti moterų nuo smurto. Taigi, labai svarbu,
kad Europos Komisija parengtų bendrą direktyvą dėl visų formų – tiek fizinio, tiek
seksualinio, psichologinio – smurto prieš moteris ir kovos su juo. Smurtas dėl lyties apima
seksualinį išnaudojimą, prekybą žmonėmis, priverstinę santuoką, lytinių organų žalojimą
ir kitus pažeidimus. Tokie smurtiniai nusikaltimai daro didelę įtaką ir neatkuriamą žalą
moters fizinei ir psichinei sveikatai, todėl valstybės narės turėtų užtikrinti geresnę sveikatos
priežiūrą smurtą patyrusioms aukoms. Be to, norėčiau paraginti už vidaus reikalus atsakingą
Komisijos narę Cecilią Malmström nemažinti skiriamos finansinės paramos
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nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), kovojančioms su smurtu prieš moteris.
Ekonominės ir finansinės krizės metu smurtaujama dar daugiau, todėl jokiu būdu negalima
mažinti finansavimo šioje srityje.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Anksčiau Europos Parlamentas buvo
priėmęs rezoliuciją dėl smurto prieš moteris ir jame buvo pabrėžta išsamių teisės aktų,
kuriais būtų kovojama su visomis smurto prieš moteris formomis, svarba. Šiuo tikslu
Europos Komisija iš esmės priėmė keletą svarbių sprendimų, visų pirma parengė naują
lyčių lygybės veiksmų planą, kuriame smurtas dėl lyties nurodoma kaip viena pagrindinių
spręstinų problemų. Komisija taip pat paskelbė, kad 2011 m. ji pateiks pasiūlymą dėl
strateginio kovos su smurtu dėl lyties plano. Dėl smurto dėl lyties daroma didelė žala
asmens fizinei ir psichinei sveikatai. Visuomenei tai reiškia dideles sąnaudas, susijusias su
socialinėmis problemomis ir teisinių bei sveikatos apsaugos sistemų išlaidomis.

Smurto dėl lyties kaina apskaičiuojama pagal sveikatos apsaugos, teisinės sistemos ir
socialinių paslaugų išlaidas. Smurtas dėl lyties – taip pat rimta demokratijos problema.
Vien tai, kad moterys patiria smurtą, reiškia jų ribotas galimybes dalyvauti socialiniame ir
profesiniame gyvenime.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    raštu. – (RO) Būdamas EP narys liberalas tegaliu pritarti
šiam pranešimui, nes valstybėms narėms reikia naujos kovos su smurtu prieš moteris
strategijos, kuri turi didelės įtakos pagrindine teise laikomai moterų fizinei ir psichinei
neliečiamybei. Smurtas prieš moteris neigiamai veikia ne tik aukas, bet ir vaikus, augančius
tokioje netinkamoje jų asmeniniam ugdymui aplinkoje. Lyčių lygybė – tai viena iš ES
pagrindinių vertybių, ypač svarbi liberalams. Lygiomis teisėmis ir lygybe prieš įstatymą
pagrįsta šiuolaikinė visuomenė negali toleruoti tokių nelaimingų atsitikimų, net jei jiems
pateisinti yra kultūrinių ar religinių priežasčių.

Manau, kad ES ir valstybės narės privalo panaudoti visas savo turimas priemones kovoti
su smurtu dėl lyties. Pasisakau už ketinimą priimti direktyvą, kurioje būtų nurodytos
baudžiamosios sankcijos smurtaujantiems prieš moteris. Manau, kad kartu su ja turėtų
būti sukurta nemažai nukentėjusiųjų paramos centrų, taip pat organizuojami atitinkami
mokymai, skirti su jais dirbantiems policijos pareigūnams, teisėjams, gydytojams ir kitiems.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. − (PT) Džiaugiuosi dėl ES lygmeniu parodyto
susirūpinimo dėl smurto prieš moteris. Manau, kad siekiant sėkmės kovoje su šia Europos
ir tarptautine problema labai svarbu, jog valstybės narės prisiimtų atsakomybę, be abejo
susijusią su reikiamų teisės aktų priėmimu. Todėl balsuoju už naują ES kovos su smurtu
prieš moteris politikos programą, nes manau, kad joje atsispindi kovos su pagrindinių
teisių ir laisvių, kaip antai teisės į saugumą ir žmogaus orumą, pažeidimais pažanga.

Nessa Childers (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą, nes padėtis Airijoje atspindi
visoje Europoje patiriamą problemą. 2005 m. Nacionalinė nusikalstamumo taryba nustatė,
kad viena iš septynių moterų Airijoje per savo gyvenimą patyrė didelės savo partnerio
prievartos veiksmus − fizinio, seksualinio ar emocinio pobūdžio. Nereikėtų ranka numoti
į šeiminio, fizinio ar seksualinio smurto poveikį, nes jis daro didelę žalą asmens fizinei bei
psichinei sveikatai, dėl kurios susergama sunkia depresija ar net nusižudoma. Vis dėlto
Europos Parlamento pranešime taip pat nurodoma ir valstybės biudžeto kaina, nes
apskaičiuota, kad smurtas dėl lyties, skiriant lėšas sveikatos apsaugai, teisinei sistemai ir
socialinėms paslaugoms, visų ES valstybių narių visuomenei iš viso kainuoja 2 mln. EUR
per valandą.
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2009 m. man teko garbė tapti pirmąja Dundalke įsteigtos organizacijos „Rape Crisis North
East“ ambasadore. Ši paramos ir konsultavimo tarnyba viena iš daugelio institucijų,
veikiančių rytinėje Airijos dalyje. Nevyriausybinės organizacijos siūlo gyvybiškai svarbią
paramą seksualinės prievartos ir šeiminio smurto aukoms, tačiau turi išgyventi esant labai
prastoms finansavimo sąlygoms. Tikiuosi, kad šis pranešimas padės kovoti su šeiminiu
smurtu Europoje.

Carlos Coelho (PPE),    raštu. − (PT) Griežtai smerkiu bet kokios formos smurtą prieš
vyrus, moteris ar vaikus ir palaikau bet kokią iniciatyvą, dėl kurios šią nelaimę galima
numatyti, su ja kovoti, o aukas apsaugoti. Kai kuriuose smurto Europoje tyrimuose pateikti
skaičiai netoleruotini: 26 proc. vaikų ir jaunimo nukentėjo nuo fizinio smurto, nuo
penktadalio iki ketvirtadalio visų moterų pilnametystės laikotarpiu bent kartą yra patyrusios
fizinį smurtą ir daugiau nei dešimtadalis kentė seksualinę prievartą, susijusią su jėgos
panaudojimu.

Iš tiesų nukentėjusių moterų skaičius kelia nerimą ir šią padėtį apsunkina didžiuliai atskirų
valstybių narių politikos ir teisės aktų skirtumai, kurie reiškia, kad visoje Europoje moterys
nėra vienodai saugomos. Labai svarbu, kad Europos teisės aktuose būtų užtikrina išsami
ir nuosekli visų moterų apsauga, priimant išsamų teisės aktą, kuriuo būtų kovojama su
visomis smurto prieš moteris formomis ir kurį papildytų keletas politinėje, socialinėje ir
teisinėje srityje taikomų priemonių.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner and Gunnar Hökmark (PPE),    raštu.
−  (SV) Mes, Švedijos konservatoriai, pritariame pranešime aprašytai problemai. Stokholmo
programoje, kurios stipri varomoji jėga buvome, kova su smurtu prieš moteris nurodyta
kaip vienas iš prioritetų. Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plane Europos
Komisija įsipareigojo 2011-2012 m. pateikti strategiją dėl kovos su smurtu prieš moteris,
šeiminiu smurtu ir moterų lytinių organų žalojimu. Be to, Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 8 straipsnyje nurodoma, kad ES sieks kovoti su bet kokio pobūdžio smurtu šeimoje
ir kad valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų priemonių bausti už šią nusikalstamą veiką
ir apsaugoti aukas. Kadangi baudžiamoji teisė tenka atskirų valstybių narių kompetencijai,
balsavome prieš pastraipą dėl direktyvos ES lygmeniu priėmimo. Balsavome už šį pranešimą,
nes tikime, jog valstybės narės privalo imtis priemonių moterų saugumui užtikrinti.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    raštu. – (RO) Manau, kad Europos lygmeniu valstybės
narės turi imtis papildomų veiksmų, kad surinktų išsamesnius nacionalinius duomenis
apie platesnio pobūdžio smurto prieš moteris formas – išžaginimą, prekybą žmonėmis
seksualinio išnaudojimo tikslais, priverstines santuokas, mirtį, priverstinę prostituciją, jau
nekalbant apie smurtą šeimoje ar buvusių partnerių smurtą. Vis dėlto norint rasti
tinkamiausius sprendimus nusikaltusiems asmenims nubausti siekiama pagerinti duomenų
apie šią problemą surinkimą.

Mário David (PPE),    raštu. − (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes tikiu, kad jis svarbus
visuomenei, siekiančiai tapti teisingesnei ir labiau subalansuotai. Daugialypių šio reiškinio
formų yra visose visuomenėse ir jos pasireiškia privačioje, viešojoje ar pusiau viešojoje
srityse; su jomis siejami statistika ir pasireiškimo formos dažnai nežinomos. Todėl manau,
kad siekiant geriau kovoti su šiuo reiškiniu tarptautiniu lygmeniu, reikia, kaip nurodyta
šiame pranešime, atlikti išsamią analizę, taip pat sukurti geresnius jo tyrimo procesus.
Pranešime siūloma laikytis naujo požiūrio į smurtą dėl lyties, stiprinti valstybių narių
prevencines ir baudžiamųjų bausmių priemones, taip pat suteikti pagalbos priemonių
nukentėjusiems. Jame taip pat keliami aktualūs klausimai apie fizinio, psichologinio ir
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seksualinio smurto prieš moteris poveikį įvairiose visuomenės srityse. Manau, kad labai
svarbus Europos Komisijos, Parlamento ir valstybių narių vaidmuo rengiant priemones
prieš šį reiškinį, kurio padarinius jaučia nemažai žmonių ir kartų.

Proinsias De Rossa (S&D),    raštu.  − Vyrų smurtas prieš moteris – tai žmogaus teisių
pažeidimas, atspindintis ir stiprinantis vyrų ir moterų nelygybę. Smurto dėl lyties tyrimuose
apskaičiuota, kad 20-25 proc. visų moterų Europoje pilnametystės laikotarpiu bent kartą
yra patyrusios smurtą. Smurtas prieš moteris nepaiso geografinių ribų, amžiaus, klasės ar
rasės, taip pat kultūrinių skirtumų, ir jis tebėra nematomas, o aukos nutildomos. Pasisakau
už šį pranešimą, kuriame siūloma laikytis išsamaus politikos požiūrio į smurtą dėl lyties,
įskaitant: priimti baudžiamosios teisės priemonę – direktyvą prieš smurtą dėl lyties;
organizuoti mokymus pareigūnams, kurie gali susidurti su smurto prieš moteris atvejais;
reikalavimus, kad visos valstybės narės tinkamai vykdytų pareigas ir užregistruotų bei
ištirtų visus smurto dėl lyties nusikaltimus; prašyti finansinės paramos NVO, kurios dirba,
kad paremtų smurto aukas. Be to, jame numatomi planai parengti metodologines gaires
ir iš naujo rinkti duomenis, kad būtų surinkta statistinė informacija, kurią būtų galima
palyginti, apie smurtą dėl lyties, siekiant nustatyti problemos mastą ir pagrindą, kuriuo
remiantis būtų koreguojama problemai spręsti skirta veikla.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Viena iš keturių moterų Europoje per savo
gyvenimą patirs fizinį smurtą ir daugiau nei dešimt iš jų kentės seksualinę prievartą, susijusią
su jėgos panaudojimu. Susidūrus su tokiais skaičiais, reikia skubiai imtis veiksmų. Todėl
Komisija privalo sukurti naują kovos su smurtu prieš moteris Europos politikos programą.
Už visas smurto prieš moteris formas – išžaginimą, prostituciją, seksualinį smurtą ir pan.
– visose Europos Sąjungos valstybėse turi būti traukiama baudžiamojon atsakomybėn.
Visos valstybės narės privalo suteikti šioms nukentėjusioms moterims galimybę pasinaudoti
nemokama teisine pagalba ir prieglaudomis, kad sau ir savo vaikams jos galėtų sukurti
naują ir geresnį gyvenimą. Labai svarbu Europos lygmeniu pripažinti smurtą prieš moteris
baudžiamuoju nusikaltimu.

Karima Delli (Verts/ALE),    raštu. – (FR) 2011 m. balandžio 5 d., šį antradienį, Europos
Parlamentas priėmė pranešimą dėl kovos su smurtu prieš moteris. Jame pabrėžiamas
specifinis vyrų smurto prieš moteris ir merginas pobūdis: iš tiesų tai vienas iš dažniausiai
pasitaikančių ir kenksmingų lyčių lygybės kliūčių. Priėmus šiandienos pranešimą bus
galima įgyvendinti baudžiamosios teisės priemonę – Europos Sąjungos kovos su smurtu
dėl lyties direktyvą. Be to, juo rengiama Europos chartija, užtikrinanti būtinąsias pagalbos
paslaugas, įskaitant teisę į nemokamą teisinę pagalbą ir skubios psichologinės pagalbos
paslaugas. EP nariai taip pat prašo Komisijos sukurti smurto prieš moteris stebėjimo centrą.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso dėka priimta pataisa, pagal kurią valstybių narių
reikalaujama nusikaltimais pripažinti išžaginimą ir seksualinį smurtą santuokoje arba esant
kitiems artimiems santykiams.

Anne Delvaux (PPE),    raštu. – (FR) Smurtas prieš moteris – ne tik Europos, bet ir visuotinė
problema. Šeiminis smurtas, prostitucija, prekyba žmonėmis – kokia gėda, kad vis dar
negalime apsaugoti moterų nuo smurto mūsų visuomenėje. Toks smurtas dėl lyties – tai
pagrindinių teisių ir laisvių, taip pat teisių į saugumą ir žmogaus orumą pažeidimas. Šis
klausimas susijęs ne tik su aukų neliečiamybės saugojimu, bet ir su rūpinimusi bendrais
pagrindiniais visuomenės interesais, kaip antai laisve ir demokratija. Europos Sąjunga
privalo prisiimti savo įsipareigojimus ir priimti teisės aktus šiam smurtui panaikinti.
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Dėl šios priežasties balsavau už tokias priemones kaip mechanizmas, padedantis lengviau
gauti nemokamą teisinę pagalbą, taip pat finansines pagalbos priemones, kuriomis siekiama
paskatinti aukų nepriklausomumą ir padėti joms grįžti į normalų gyvenimą ir profesinę
veiklą. Pagarba žmogaus teisėms – tai pagrindinė vertybė, įrašyta Europos Sąjungos sutartyje.
Todėl gerbkime ir moterų teises.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt and Cecilia Wikström (ALDE),    raštu.  −  (SV)
Europos Parlamentas balsavo už kovos su smurtu prieš moteris ES politikos programą.
Palankiai vertiname šį sprendimą ir taip pat balsavome už visą šį pasiūlymą. Mums šis
sprendimas buvo ypatingai svarbus, nes juo prašoma Komisijos vykdyti savo anksčiau
duotus pažadus pateikti konkretų teisės akto pasiūlymą dėl kovos su smurtu prieš moteris.

Vis dėlto mūsų nuomone, pasiūlymo formuluotėje dėl pakaitinės motinystės pernelyg
supaprastinamas bendras neigiamas požiūris į šį reiškinį ir į tarptautinį įvaikinimą. Naiviai
nevertiname su pakaitine motinyste susijusių problemų, tačiau dėl šių problemų nenorime
neigiamai vertinti tam tikrų dalykų, nes kai kuriais atvejais susijusios šalių patyrimas gali
būti teigiamas. Dėl šios priežasties balsavome prieš šią konkrečią formuluotę dėl pakaitinės
motinystės – tokios pozicijos laikėsi mūsų Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija,
taip iš pradžių balsavusi Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Smurtas prieš moteris apima keletą rimtų pagrindinių
teisių pažeidimų, kaip antai seksualinę prievartą, išpuolius prieš fizinę neliečiamybę ir
šeiminį smurtą, psichologinį smurtą, priekabiavimą ar prievartą, prekybą moterimis ir jų
išnaudojimą prostitucijos tikslu, ir tai tik keletas daugelio agresijos formų, su kuriomis
valstybės narės turi ryžtingai kovoti, pavyzdžių. Smerkiu bet kokį smurtą, tačiau visų pirma
naudojamą prieš esančius pažeidžiamesnėje – fiziškai, socialiai, ekonomiškai ar emociškai
– padėtyje, kaip antai vaikus ir moteris. Būtent todėl valstybės narės privalo siekti pašalinti
visas smurto prieš moteris formas, visų pirma prekybą žmonėmis seksualinio išnaudojimo
tikslais, jų seksualinio nepriklausomumo pažeidimu ir išpuolius prieš jų fizinę neliečiamybę.

Pagarba žmogaus gyvybei ir orumui negali egzistuoti drauge su nusikaltimais, nuo kurių
nekentėjo daug Europos moterų, dėl to būtina priimti griežtą politiką dėl smurto prevencijos
ir kaltininkų nubaudimo.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Tarptautinė bendruomenė jau keletą metų
diskutuoja apie padėtį, susijusią su smurto prieš moteris panaudojimu. Vis dėlto aišku, kad
jos ir toliau tampa smurto aukomis: penktadalis moterų Europoje bent kartą gyvenimą
patyrė smurtą. Todėl svarbu, kad Europos Sąjunga priimtų teisės aktus, kuriais ši tragedija
būtų užbaigta. Nors Europos Komisija parengė keletą iniciatyvų šiai nelaimei, nuo kurios
kenčia milijonas moterų visame pasaulyje, įveikti, visų pirma parengdama naują lyčių
lygybės veiksmų planą (2010-1015 m.), iš tikrųjų ES negali sėdėti rankas sudėjusi, kai
nebaudžiama už pagrindinius moterų teisių pažeidimus visų pirma šiose srityse: seksualinė
prievarta, moterų lyties organų žalojimas ir priverstinės santuokos, prekyba žmonėmis ir
prostitucija, teisinės apsaugos stoka ir pan. Pritariu, kad reikia toliau tirti šį klausimą, kad
gautume kuo išsamesnius mokslinius duomenis, kuriuos galime gauti. Turime veikti. Todėl
palankiai vertinu pranešėjos pasiūlymus, visų pirma aukoms įsteigti prieglaudą, pagalbos
telefoną ir Europos kovos su smurtu prieš moteris metų institutą.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Skirtingo pobūdžio smurtas prieš moteris –
šeiminis smurtas, seksualinis smurtas, prostitucija, prekyba moterimis, seksualinis ir
psichologinis priekabiavimas, taip pat smurtas prieš moteris jų darbo vietoje – tai bendrai
ir atskirai paėmus rimtas žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas, turintis labai neigiamų
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socialinių pasekmių. Smurto prieš moteris prevencija ir panaikinimas turi tapti pagrindiniais
strateginiais tikslais, kurių siekimas neatsiejamas nuo mūsų civilizacijos siekiamos pažangos.

Tam tikrais smurto dėl lyties tyrimais nustatyta, kad nuo penktadalio iki ketvirtadalio visų
moterų Europoje pilnametystės laikotarpiu bent kartą yra patyrusios fizinį smurtą, o apie
dešimtadalį kentė seksualinę prievartą, susijusią su jėgos panaudojimu. Taip pat nustatyta,
kad apie 26 proc. vaikų ir jaunimo praneša apie fizinio smurto vaikystėje ir paauglystėje
atvejus ir tai ypač kelia nerimą, turint omenyje socialiniu mokymusi grindžiamas prielaidas,
pagal kurias auka šiandien – tai potencialus puolėjas rytoj.

Dabar svarbu, kad šiame pranešime nurodytos gairės būtų įgyvendintos.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Palankiai vertiname mūsų frakcijos narės, taip
pat Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkės E.–B. Svensson
parengtą pranešimą.

Žinome, kad atskirai ir bendrai paėmus smurtas prieš moteris – tai rimtas žmogaus teisių
ir laisvių pažeidimas, turintis rimtų socialinių pasekmių, turint omenyje, kad smurtas prieš
moteris apima daug įvairių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant šeiminį smurtą, seksualinį
smurtą, prostituciją, prekybą moterimis, seksualinį ir psichologinį priekabiavimą, smurtą
prieš moteris jų darbo vietoje.

Smurto prieš moteris prevencija ir panaikinimas – tai esminiai strateginiai tikslai, kurie
svarbūs dėl mūsų civilizacijos siekiamos pažangos.

Tam tikrais smurto dėl lyties tyrimais nustatyta, kad nuo penktadalio iki ketvirtadalio visų
moterų Europoje pilnametystės laikotarpiu bent kartą yra patyrusios fizinį smurtą, o apie
dešimtadalį kentė seksualinę prievartą, susijusią su jėgos panaudojimu. Taip pat manoma,
kad apie 26 proc. vaikų ir jaunimo praneša apie fizinio smurto vaikystėje ir paauglystėje
atvejus ir tai ypač kelia nerimą, turint omenyje socialiniu mokymusi grindžiamas prielaidas...

(Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį sutrumpinto balsavimo paaiškinimas)

Lorenzo Fontana (EFD),    raštu.  −  (IT) Smurtas prieš moteris – tai mūsų visuomenės
blogis, su kuriuo turime kovoti bet kuria kaina. Vis dėlto nepritariu pastabai dėl, mano
nuomone, pernelyg didelio imigrantėms skiriamo dėmesio. Ypač šiuo metu toks ES ir jos
vyriausybių dėmesys turėtų būti labai matomas ir neturėtų apsiriboti gražiais paramos
Europos projektams žodžiais.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    raštu. – (FR) Mano frakcija laikosi skirtingos nuomonės
dėl šio klausimo. Balsavau už 19 pataisą ir J konstatuojamąją dalį dėl žodžio „prostitucija“,
nes manau, kad prostitucija – tai iš tikrųjų smurtas prieš moteris.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    raštu. – (FR) Smurtas prieš moteris – tai pernelyg dažnai
nepakankamai įvertinama realybė: manoma, kad 20-25 proc. Europos moterų bent kartą
per savo pilnametystę jau patyrė fizinį smurtą. Praeitą savaitę Europos Parlamentas priėmė
pranešimą dėl šio klausimo ir dėl poreikio šioje srityje priimti politinę programą ir aš, savo
ruožtu, ją palankiai vertinu. Mūsų pranešime siekiama paraginti visas ES valstybės nares
laikyti smurtą prieš moteris nusikaltimu ir todėl priimti baudžiamosios teisės priemonę
su šiuo smurtu kovoti. Be to, balsavau už kitą svarbų dalyką – mechanizmą, padedantį
lengviau gauti nemokamą teisinę pagalbą, taip pat nemokamai aukoms teikiamas skubias
psichologinės pagalbos paslaugas. Taip pat parėmiau pakeitimus, kuriais pripažįstama
„rimta prostitucijos problema“ ir pagal kuriuos manoma, kad „smurtas prieš moteris“ apima
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prostituciją. Galiausiai balsavau už tai, kad išžaginimas ir seksualinis smurtas būtų laikomi
nusikaltimais net jeigu jie įvykdomi santuokoje ar esant kitiems artimiems santykiams.

Roberto Gualtieri (S&D),    raštu.  −  (IT) Europos kovos su smurtu prieš moteris teisinis
reguliavimas – tai svarbus žingsnis į priekį link išsamios strategijos. Tik apjungę teisinius,
socialinius, ekonominius ir prevencinius veiksmus galėsime išspręsti šią problemą, kuri
yra gana arti namų, turint omenyje, kad daugiau nei ketvirtadalis moterų Europos Sąjungoje
per savo gyvenimą patyrė smurtą. Smurtaujant prieš moteris nepaisoma amžiaus, etninės
ar kultūrinės prigimties ir smurtas tampa nematoma problema su vis dėlto labai didelėmis
žmonių, socialinėmis ir ekonominėmis sąnaudomis.

Europos Sąjunga privalo patvirtinti savo aktyvų vaidmenį kovoje su diskriminacija prieš
moteris, todėl E.-B. Svensson pranešime remiamos Europos Komisijos pastangos sukurti
aiškią ir vienodą reguliavimo sistemą, atsižvelgiant į Stokholmo programos nuostatas.

Todėl siekiant kovoti su visomis moterų prievartos formomis palaikau prašymą dėl
baudžiamosios teisės priemonės, apibrėžiančios smurtą prieš moteris kaip atskirą
nusikaltimą, parengiant direktyvą prieš smurtą dėl lyties, taip pat organizuojant daug
mokymų ir įgyvendinant prevencijos ir informavimo iniciatyvas.

Sylvie Guillaume (S&D),    raštu. – (FR) Balsavau už šį pranešimą, nes XXI amžiuje svarbu
užtikrinti, kad išžadinimas būtų laikomas nusikaltimu visoje Europoje ir kad prieš šių
nusikaltimų kaltininkus būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas ir jie būtų nubausti.
Negalima taikstytis su tuo, kad šiuo metu, kai kuriose šalyse tokių neapykantos nusikaltimų
aukos neturi tokių pačių galimybių į teisingumą ir smurto padarytos žalos kompensavimo.
Atėjo Tarybos ir Komisijos eilė, kurios tikrai neužkirs kelio šiam labai svarbiam žingsniui
padėti smurto aukoms gauti kompensaciją už patirtas kančias.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą, kadangi turi būti nutraukti
bet kokie moterų teisių pažeidimai ir smurtas prieš moteris. Ir manau, kad pagal praėjusiais
metais priimtą Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų planą Komisija turėtų kuo
greičiau parengti kovos su smurtu prieš moteris strategiją. Tuo tarpu valstybės narės turi
užtikrinti geresnį sveikatos priežiūros, socialinių darbuotojų, policijos, teismų ir kitų
institucijų darbą, kad jos galėtų laiku ir profesionaliai reaguoti į visus smurto prieš moteris
atvejus.

Jarosław Kalinowski (PPE),    raštu. − (PL) Savaime suprantama, kad žmogaus orumas ir
teisė į saugumą – tai pagrindinės gyvenimo vertybės, kurios turi būti saugomos. Vien žodis
„smurtas“ tiek persmelktas neigiamais jausmais, kad daugelis žmonių mėgina keisti temą,
kai užsimenama apie smurtą dėl lyties. Vis dėlto mūsų darbas spręsti sudėtingus klausimus
ir kištis tais atvejais, kai visuomenei reikia tinkamos krypties, sprendžiant politikos ir teisės
klausimus. Nepamirškime, kad smurtas prieš moteris, apimantis orumo pažeidimą,
seksualinę prievartą, priverstines santuokas ir lyties organų žalojimą, − tai ne tik moterų
problema.

Tai visos visuomenės problema, kuri prisideda prie jos didėjančios dezintegracijos. Šiuo
atveju bendrosios sąnaudos nepakankamai įvertinamos.

Ar ne mes visi mokame už tokio smurto padarinius – dengiame medicininės priežiūros,
psichologinio gydymo, teisminio tyrimo ir socialinės rūpybos išlaidas? Aukos dažnai negali
išsilaikyti darbe. Valstybės narės turėtų svarstyti galimybę parengti kovos su smurtu dėl
lyties planą.
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Giovanni La Via (PPE),    raštu.  −  (IT) Europos Parlamentas pritarė pasiūlymui dėl
rezoliucijos dėl naujos kovos su smurtu prieš moteris ES programos politikos sukūrimo.
Stipriai ir entuziastingai parėmiau šią rezoliuciją, nes manau, kad atsakas į šį socialinį marą
turi būti duotas bendruoju visos Europos Sąjungos lygmeniu, raginant imtis nuoseklių ir
veiksmingų politikos veiksmų. Smurtas prieš moteris – fizinis, psichologinis ar seksualinis
– tai necivilizuotumo išraiška, kurią Europa privalo panaikinti. Tai – maras, sukeliantis
tokią žalą, kurios padarinių moterų gyvenimui visuomenėje negalima apskaičiuoti. Iš
šiandien turimos statistikos matyti liūdna ir pribloškianti realybė. Viena iš keturių Europos
moterų bent kartą per savo gyvenimą patyrė smurtą. Todėl manau, kad ES veiksmų
prioritetai turėtų būti visoje ES galiojančių teisės priemonių nustatymas, galimybė
pasinaudoti nemokama parama, prieglaudų, kuriose galėtų būti teikiama psichologinė ir
moralinė pagalba, sukūrimas ir vieno pagalbos telefono visoje Europoje įsteigimas.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą. Smurtas dėl lyties – tai visų
pirma visada baudžiamasis dalykas. Todėl visuomenė turi reaguoti bausmėmis,
proporcingomis nusikaltimo sunkumui. Nustatant visuomenės išteklių paskirstymo
prioritetus, svarbu aiškiai matyti padėtį iš aukos taško, nes būtent šiai grupei šiandien reikia
specialių apsaugos priemonių. Tai nereiškia, kad siekdami užkirsti kelią smurtiniam elgesiui
neturime skirti išteklių atskiriems pažeidėjams, pvz., panaudoti pokalbio terapiją ir kitus
metodus. Vis dėlto tokio pobūdžio alternatyvus vyrų, įvykdžiusių sunkius smurto
nusikaltimus prieš moteris, gydymas niekada neturėtų pakeisti baudžiamosios teisės
bausmių. Pokalbio terapija ir kitos tokio pobūdžio gydymo formos gali tik papildyti kitas
bausmes, kaip antai įkalinimą.

Smurtas – tai didele dalimi nevienodų moterių ir vyrų galios santykių pasekmė, taip pat
dominavimo bei pavaldumo tarp šių nusikaltimų kaltininko ir aukos santykių išraiška,
todėl apie pokalbio terapiją, kurioje dalyvautų kaltininkas ir auka, negali būti nė kalbos,
nes nusikaltimas yra toks, kad abi derybų šalys niekada negalės būti lygiavertėmis,
turinčiomis vienodas teises.

Marisa Matias (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes nepaisant
tarptautinės bendruomenės keletą dešimtmečių vykdomų kampanijų, smurtas prieš moteris
lieka didelė Europos ir pasaulio problema. Ji visų pirma turi tiesioginės įtakos ne tik aukoms,
bet ir laisvei bei demokratijai. Taip pat balsavau už šį pranešimą, nes jame numatoma
keletas tiesioginių priemonių, kurių reikia imtis norint užtikrinti moterims deramą
gyvenimą; akivaizdu, kad norint panaikinti smurtą dėl lyties reikia įgyvendinti ilgalaikes
politines, socialines ir teisines priemones.

Nuno Melo (PPE),    raštu. − (PT) Apskritai smurtas smerktinas, tačiau dar labiau smerktinas
smurtas prieš žmones, negalinčius savęs apsiginti, kaip antai vaikus, pagyvenusius žmones
ir moteris. Šiuo konkrečiu atveju Parlamentas turi pradėti keletą infrastruktūros kūrimo,
teisinių, teisminio, teisėsaugos, švietimo ir sveikatos priežiūros veiksmų, kuriais galima
būtų labai sumažinti smurtą prieš moteris ir jo padarinius.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. − (ES) Balsavau už E.-B. Svensson pranešimą apie naują
ES kovos su smurtu politikos programą, nes mane labai neramina tokio pobūdžio smurtas.
Manoma, kad 20-25 proc. Europos moterų pilnametystės laikotarpiu bent kartą yra
patyrusios fizinį smurtą ir kad daugiau nei 10 proc. kentė seksualinę prievartą. Todėl
manau, kad atėjo laikas sustabdyti vyrų smurtą, ir tai bus įmanoma tik sukūrus iš tiesų
lygias vyrų ir moterų teises. Be to, esu tikras, kad išžaginimas turėtų būti pripažintas
nusikaltimu visoje Europos Sąjungoje, o kaltininkai turėtų būti teisiami. Šiame pranešime
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taip pat siūlomos naujos kovos su šiuo visuomenės amaru galimybės, ne tik per baudžiamąjį
persekiojimą, bet ir per apsaugą nuo nesaugių darbo vietų, nedarbo ir skurdo, šių reiškinių
prevenciją, nes moterys dažnai yra priklausomos nuo kitų ir todėl negali laisvai pasirinkti
savo ateities. Dėl šios priežasties Europos direktyva dėl lyčių smurto tampa labai svarbi.
Tuo tikslu ir esant šiai galimybei valstybės narės turi imtis priemonių.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Vyrų smurtas prieš moteris – tai struktūrinis moterų
žmogaus teisių pažeidimas. Įtraukiant visas vyrų smurto prieš moteris formas, nuo jo
nukentėjo 45 proc. visų moterų Europoje. Apskaičiuota, kad iš viso šeiminio smurto suma
27 valstybėse narėse gali siekti net 16 mlrd. EUR. Nors vyrų smurtas prieš moteris nepaiso
geografinių ribų, amžiaus, klasės ar rasės, taip pat kultūrinių skirtumų, jis tebėra nematomas,
o aukos nutildomos. 2008 m. parengiau Latvijos Respublikos baudžiamojo įstatymo
pataisas dėl šeiminio smurto. Deja, Latvijos Parlamentas jas atmetė. Balsavau už.

Andreas Mölzer (NI),    raštu.  −  (DE) Nors pastaraisiais dešimtmečiais ir metais kovoje
su smurtu prieš moteris ir vaikus pasiekta pažanga, šioje srityje reikia dar daugiau padirbėti.
Turime susimąstyti apie visuomenės abejingumą ir pseudo moralę. Vis labiau normaliais
laikomi ankstyvieji tikrojo smurto aspektai, susiję su migrantų įkyrėjimu, nešvankiomis
pastabomis ir priekabiavimu prie vakarų moterų. Nepagarba moterims pasiekė aukščiausią
ribą, kai Vokietijos teisėja nurodė vyro teisę panaudoti Korane įtvirtintą kūno bausmę kaip
lemiamą veiksnį musulmonų skyrybų byloje.

Leisdama migruoti ES iš visų įmanomų vietų importavo problemas, įskaitant nužudymus
dėl garbės, priverstines santuokas ir šeiminį smurtą patriarchalinėse šeimos struktūrose.
Tokiems smurto veiksmams pateisinti negali būti pasitelkiama kultūra, religija ir tradicijos.
Siūlomoje iniciatyvoje pateikiama keletą gerų idėjų, bet apskritai ji gana paviršutiniška,
todėl pasirinkau susilaikyti.

Franz Obermayr (NI),    raštu. −  (DE) Pranešime atkreipiamas dėmesys į keletą rimtų
smurto prieš moteris atvejų. Turiu omenyje seksualinę prievartą, fizinį smurtą šeimoje,
priverstinę prostituciją, priverstinę santuoką ir moterų apipjaustymą. Deja, visi šie baisūs
dalykai gali taip pat vykti mūsų visuomenėje, čia, ES. Pranešime apie tai užsimenama, tačiau
nenagrinėjama problemos esmė, kuri paprastai pasireiškia lygiagrečiose visuomenėse,
archainėse islamo struktūrose ar organizuotose prekybos žmonėmis grupuotėse. Šioje
srityje turime padirbėti. Todėl susilaikiau per balsavimą.

Georgios Papanikolaou (PPE),    raštu. – (EL) Balsavau už pranešimą apie smurtą prieš
moteris – iniciatyvą, kuri padės moterims gyventi orų gyvenimą. Vadovaujantis statistiniais
duomenimis, maždaug penktadalis Europoje gyvenančių moterų patyrė smurtą, o 20 proc.
patyrė smurtą nuo savo artimųjų. Šio pranešimo dėl kovos su smurtu prieš moteris
nuostatos svarbios, nes: jame reikalaujama, kad valstybės narės nubaustų kaltininkus pagal
įvykdyto nusikaltimo (seksualinės prievartos, prekybos žmonėmis, priverstinės santuokos,
moterų apipjaustymo) sunkumą, jame numatomi reikiami ištekliai padėti smurto aukoms,
kaip antai teisinės pagalbos paslaugos, taip pat numatyta sukurti prieglaudas aukoms; jame
numatoma teisinė pagalba aukoms ir reikalaujama, kad dėl visų smurto dėl lyties formų
būti vykdomas baudžiamasis persekiojimas; jame numatoma teikti daugiau informacijos
jaunoms moterims per atitinkamą švietimą apie jų patiriamą riziką. Vis dėlto balsavau
prieš pasiūlymą padidinti teismų, kurių kompetencijai tektų nagrinėti smurto dėl lyties
bylas, skaičių, nes su bet kuriuo tokiu pasiūlymu siejama nepriimtina diskriminacija ir
prieštaravimai lyčių lygybės principui.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. − (PT) Svarbu nutraukti visas nusikalstamumo
formas, šiuo atveju dėl lyties, gaubiančią tylą. Siekiant veiksmingiau kovoti su nusikaltimais,
susijusiais su smurtu namuose, seksualine prievarta, prekyba žmonėmis, lyties organų
žalojimu ir kitomis neliečiamybės pažeidimo formomis, nuo kurių visų pirma kenčia
moterys ir merginos, jie turėtų būti skelbiami viešai. Iš tikrųjų turint daugiau žinių apie
smurtą dėl lyties galima būti labiau įjautrinti visuomenę dėl šios problemos. Šiuo savo
iniciatyva pateiktu Europos Parlamento pranešimu siekiama pateikti keletą priemonių,
kurių reikia užtikrinti, kad Europos moterys gyventų tinkamą gyvenimą. Nors smurto prieš
moteris tema gvildenama jau keletą dešimtmečių, tarptautinei bendruomenei nepavyko
padaryti galo šiai ypač žalingai nusikaltimo formai. Galiausiai manau, kad Europos Sąjunga
turi priimti reikiamus teisės aktus šiam smurtui sustabdyti, o valstybės narės turi parengti
nacionalinius kovos su smurtu dėl lyties veiksmų planus. Dėl šių priežasčių balsavau už šį
pranešimą.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. − Smurtas prieš moteris – ne tik Europos, bet ir pasaulio
problema. Smurtas dėl lyties apima smurto nusikaltimus, įvykdytus artimai bendraujant,
seksualinę prievartą, prekybą žmonėmis ir prostituciją, priverstinę santuoką, lyties organų
sužalojimą ir kitus asmens neliečiamybės pažeidimus, nuo kurių visų pirma kenčia moterys
ir mergaitės. Siekdami užtikrinti tinkamą Europos moterų gyvenimo lygį, turime priimti
keletą politinių, socialinių ir teisminės politikos priemonių. Šios iniciatyvos pranešime
Europos Parlamentas pabrėžia, kad galima panaikinti tokio pobūdžio smurtą, visų pirma
įteisinant išsamią ir nuoseklią moterų neliečiamybės apsaugą teisės aktais. Taip pat būtina
fiksuoti šio nusikalstamumo mastą, kad teismai žinotų, ką reiškia seksualinis išpuolis,
ankstyvuoju etapu iniciatyviomis ir prevencinėmis priemonėmis nustatyti šio pobūdžio
smurtą, užtikrinti teisinį aiškumą tyrimų ir teisminio nagrinėjimo metu, sukurti naujas
prieglaudas ir pagalbos telefoną aukoms, taip pat finansuoti mokslinius tyrimus šioje
srityje. Vadovaudamasis anksčiau pateiktais pastebėjimais balsuoju už konkretų visų
priemonių, kurių reikia kovojant su šio pobūdžio smurtu, įgyvendinimą ir veiksmingų
nacionalinių kovos su šiuo reiškiniu planų parengimą.

Rovana Plumb (S&D),    raštu.  − Nors smurto prieš moteris klausimas aptariamas jau
kelis dešimtmečius, tarptautinei bendruomenei nepavyko padaryti galo šiai ypač žalingai
nusikaltimo formai. Tai sudėtinga problema, susijusi su atskirų nusikaltimo aukų
neliečiamybės apsauga, taip pat su tokių svarbių socialinių interesų, kaip antai laisvės ir
demokratijos, apsauga.

Siekiant padėti moterims ir vaikams gyventi nepriklausomai, be smurto ir ne skurde
prieglaudos moterims turi būti steigiamos nacionaliniu lygmeniu. Tokiose prieglaudose
turi būti teikiamos specialios paslaugos, sveikatos gydymas, teisinė pagalba, psichosocialinis
ir terapinis konsultavimas, teisinė parama vykstant teisminiam procesui, parama nuo
smurto nukentėjusiems vaikams ir pan. Valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamą
finansavimą, kad moterų prieglaudos, dirbančios su nuo smurto nukentėjusiomis moterimis
ir vaikais, atitiktų tarptautinius standartus.

Siekdamos apsaugoti moteris ir jų vaikus nuo smurto ir skurdo, taip pat užkirsti šiems
reiškiniams kelią, valstybės narės turėtų teikti reikiamas priemones moterų organizacijoms
ir NVO, taip pat valstybės narės turėtų skatinti ir plėtoti moterų integraciją darbo rinkoje,
siekdamos užtikrinti, kad tokios moterys nepriklausytų nuo savo partnerio ar vyro
finansiškai.
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Miguel Portas (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes nepaisant
tarptautinės bendruomenės keletą dešimtmečių vykdomų kampanijų, smurtas prieš moteris
išlieka didelė Europos ir pasaulio problema. Ji visų pirma daro tiesioginę įtaką aukoms,
tačiau taip pat ir laisvei bei demokratijai. Taip pat balsavau už šį pranešimą, nes jame
numatoma keletas tiesioginių priemonių, kurių reikia imtis norint užtikrinti moterims
deramą gyvenimą, ir akivaizdu, kad norint panaikinti smurtą dėl lyties reikia įgyvendinti
ilgalaikes politines, socialines ir teisines priemones.

Robert Rochefort (ALDE),    raštu. – (FR) Viena iš keturių visų moterų pilnametystės
laikotarpiu bent kartą yra patyrusios fizinį smurtą ir viena iš dešimties kentė seksualinę
prievartą, susijusią su jėgos panaudojimu. Esant tokiai statistikai turime skubiai imtis
veiksmų kovoje su smurtu prieš moteris Europos Sąjungoje. Todėl remiu šį E.-B. Svensson
pranešimą. Išžaginimas, kuris šiuo metu vis dar ne visose valstybėse narėse laikomas
baudžiamuoju nusikaltimu, taip pat kitos seksualinio smurto prieš moteris formos turi
būti pripažintos nusikaltimais visose Europos Sąjungos valstybėse, o kaltininkai turi būti
savaime patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Siekiant apsaugoti migrantes ir prieglobsčio prašytojus, reikalauju, kad būtų sukurta teisinė
sistema, pagal kurią imigrantėms būtų suteikiama teisė turėti savo pasus ir leidimus gyventi,
taip pat būtų numatyta galimybė patraukti baudžiamojon atsakomybėn šiuos dokumentus
atėmusį asmenį. Be to, kad aukos galėtų apginti savo teises reikalauju suteikti lengvesnes
sąlygas teisinei pagalbai gauti. Manau, kad labai svarbu, jog pagalba būtų nemokama ir
būčiau norėjęs, kad šis klausimas būtų aiškiai nurodytas pranešime.

Zuzana Roithová (PPE)   , raštu. – (CS) Visada svarbu kovoti su smurtu prieš moteris,
kuris yra visokių formų ir pobūdžio, palieka randus ant kūno ir galvoje, dėl kurio kartais
nuo smurto nukentėję net nusižudo. Džiaugiuosi, kad kuriame naują ES kovos su šiuo
netoleruotinu reiškiniu programą ir todėl entuziastingai balsavau už šį pranešimą. Vis dėlto
negalėjau balsuoti už tas pranešimo vietas, kuriose minima parama dirbtiniam nėštumo
nutraukimui, nes tam nepritariu, mat dar negimęs žmogus turi teisę gyventi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Smurtas prieš moteris yra pasaulio ir
Europos problema. Nors smurto prieš moteris klausimas aptariamas jau kelis dešimtmečius,
tarptautinei bendruomenei nepavyko padaryti galo šiai ypač žalingai nusikaltimo formai.
Labai liūdna matyti, kaip mums nepavyksta apsaugoti moterų nuo smurto. Tai sudėtinga
problema, susijusi su atskirų nusikaltimo aukų neliečiamybės apsauga, taip pat su tokių
svarbių socialinių interesų, kaip antai laisvės ir demokratijos, apsauga.

Todėl Europos Sąjunga privalo prisiimti savo įsipareigojimus ir priimti teisės aktus šiam
smurtui panaikinti. Pritariu pranešėjos šiame strateginiame pranešime parengtoms
priemonėms, kurių būtina imtis, norint užtikrinti tinkamą gyvenimą Europos moterims.
Vis dėlto kadangi J konstatuojamoje dalyje numatyta, kad prostitucija savaime − tai žmogaus
teisių pažeidimas ir turint omenyje mūsų pastangas reglamentuoti tokius veiksmus,
galiausiai kai kurie mūsų frakcijos nariai turėjo susilaikyti.

Oreste Rossi (EFD),    raštu.  −  (IT) Būčiau norėjęs balsuoti už šį kovos su smurtu prieš
moteris pranešimą, nes jo tikslas – sukurti išsamias priemones nuo smurto nukentėjusioms
moterims ginti. Jame aiškiai gvildenami seksualinės prievartos, prostitucijos, moterų lyčių
organų žalojimo, persekiojimo, prekybos žmonėmis ir šeiminio smurto klausimai: trumpai
tariant, keletas moterų teisių pažeidimų.
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Kaip dažnai nutinka Europos Parlamente, problema ta, kad visuose tekstuose per daug
rašoma, įtraukiant dalykus, kuriuos būtų geriau spręsti nesusijusiuose dokumentuose. Šiuo
atveju pranešime nagrinėjamos migrančių ir pabėgėlių, kurios, palyginti su kitomis Europos
pilietėmis, laikomos ypatinga moterų kategorija. Dėl šios paprastos priežasties susilaikau,
nes nors pritariu dokumento tikslu, negaliu būti pakantus politikos manipuliavimui.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    raštu. – (EL) Balsavau už šią konkrečią rezoliuciją, nes ja
numatoma naujos Europos kovos su smurtu prieš moteris politikos programa. Joje siūloma
keletas aiškių kovos su smurtu dėl lyties politikos priemonių, įskaitant priemones kovoti
su prekyba žmonėmis, o tai laikau labai svarbiu dalyku, turint omenyje, kad prekyba
žmonėmis, ypač moterims ir vaikams, ES viduje ir įvežant į ES išaugo ir tai kelia nerimą.
Su šiomis grupuotėmis galima būtų kovoti per tarptautinį ES, į kurią siekiama vežti, ir šalių,
iš kurių vežama, bendradarbiavimą. Prašau Komisiją šiuo tikslu imtis veiksmų.

Brian Simpson (S&D),    raštu.  − Paremsiu E.-B. Svensson pranešimą, nes jame pabrėžiama
problema, susijusi su smurtu prieš moteris. Tai nėra nauja problema, tačiau tai problema,
kurios nebuvo paisoma; ji buvo nutylima, žinoma tik šeimoje. Dabar teisinga baigti šią
praktiką ir padaryti viską, ką galime, ne tik pabrėžti šią problemą, bet parengus priemones
spręsti šią problemą ir suteikti moterims apsaugą nuo smurto, nes taip turi būti.

Pritariu, kad turime užtikrinti, kad nuo smurto kenčiančios moterys turėtų galimybę gauti
teisinę pagalbą. Vis dėlto jeigu valstybės narės ir toliau mažins teisinei pagalbai skirtą
biudžetą, tuomet tokios galimybės jos neturės. Pritariu, kad reikia mokyti teisėjus dirbti
su ypač sunkiomis bylomis, susijusiomis su smurtu prieš moteris. Tačiau kaip organizuosime
tokius mokymus, jeigu biudžetas mažinamas?

Reikia, kad valstybės narės laikytų šį klausimą politiniu prioritetu, numatydamos
būtinuosius reikalavimus ir įsipareigojimus, kurių vykdymo prievartos aukos gali tikėtis.
Šiame pranešime teikiama programa ir jis vertas mūsų visapusiškos paramos, tačiau
turėdami programą taip pat turime imtis veiksmų šioje svarbioje srityje, o tai reiškia
valstybių narių veiksmus.

Laurence J.A.J. Stassen (NI),    raštu. – (NL) Smurtas prieš moteris smerktinas ir su juo
reikia ryžtingai kovoti. Šiuo atžvilgiu Nyderlandų laisvės partija (PVV) visiškai pritaria šiam
pranešimui. Vis dėlto jame visai neužsimenama apie islamo vaidmenį. Jame tik kartą 3
pastraipoje labai bendrais bruožais minima „tradicinė ar religinė praktika“, nors puikiai
žinoma, kad ypač pagal islamo religiją smurtas prieš moteris labai paplitęs. Pagaliau moterų
engimas – tai neatskiriama islamo dalis.

PVV nori, kad būtų sprendžiama smurto prieš moteris problema, tačiau balsuoja prieš šį
pranešimą, nes jame neminimi kaltininkų motyvai ir kilmė. Aiškiai nenurodę islamo kaip
smurto priežasties praleidžiame puikią progą išspręsti šią specifinės smurto prieš moteris
formos problemą.

Catherine Stihler (S&D),    raštu.  − Parėmiau pranešimą, kuriame teikiami pasiūlymai
spręsti smurto prieš moteris problemą Europoje ir reikalaujama, kad visos valstybės narės
numatytų šią problemą kaip prioritetą.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu.  −  (PT) Smurto problema apskritai ir visų pirma smurto
prieš moteris problema – tai visuotinė problema, turinti įtakos visoms šalims pasaulyje.
Kadangi nėra tarptautinio smurto dėl lyties apibrėžimo, duomenys gana nevienodi ir iš jų
negalima suprasti tikrojo problemos masto. Kai kuriais tyrimais nustatyta, kad nuo
penktadalio iki ketvirtadalio visų moterų Europoje pilnametystės laikotarpiu bent kartą
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yra patyrusios fizinį smurtą. Prieš moteris naudojamas įvairios formos ir metodų smurtas.
Dėl jo istorinio ir struktūrinio aspektų priemonių reikia imtis Europos ir tarptautiniu
lygmeniu. Todėl svarbu imtis veiksmų visose viešojo gyvenimo srityse, siekiant informuoti
visuomenę ir padidinti jų sąmoningumą pagal šias šešias sąvokas: politika, prevencija,
apsauga, baudžiamasis persekiojimas, paslaugų teikimas ir parterystė. Balsavau už šį
pranešimą savo iniciatyva, nes manau, kad už bet kokio pobūdžio smurtą turi būti taikomos
socialinės ir teisinės bausmės.

Europos direktyvų pavidalu priimami teisės aktai dėl švietimo, veiksmingos aukų apsaugos,
bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), Europos kovos su smurtu
prieš moteris metų paskelbimo – tai kovos su šia socialine problema, darančia žalą Europos
visuomenei, priemonių pavyzdys.

Derek Vaughan (S&D),    raštu.  − Visiškai pasisakau už reikalavimą pripažinti seksualinį
ir šeiminį smurtą prieš moteris baudžiamuoju nusikaltimu visose valstybėse narėse. Kuo
skubiau raginu Komisiją pateikti pasiūlymus, kuriais būtų įgyvendinamos ryžtingos kovos
su smurtu dėl lyties priemonės ir visoje ES būtų apsaugotos aukos. Reikia spręsti šiuo metu
tarp valstybių narių esančius skirtumus, priimant nuoseklius nacionalinius įstatymus.
Tikiuosi, kad ši rezoliucija – tai žingsnis link Europos direktyvos dėl kovos su smurtu dėl
lyties.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Balsavau už šią rezoliuciją, dėl kurios
derėjosi EP narė iš Švedijos, Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos / Šiaurės šalių
žaliųjų kairiųjų narė, taip pat Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė
E.-B. Svensson. Išžaginimas ir kitos seksualinio smurto formos turi būti pripažįstamos
nusikaltimais visose ES valstybėse, o jų kaltininkai savaime patraukiami baudžiamojon
atsakomybėn.

Pritariu savo draugei ir kolegei E.-B. Svensson, teigiančiai, kad moterys yra smurto dėl lyties
aukos; vis dėlto neturėtume į moteris, įskaitant nukentėjusias nuo tokio smurto, žiūrėti
kaip į paprasčiausias aukas. Institucijų vaidmuo padėti joms susigrąžinti savigarbą ir sukurti
naują bei geresnį gyvenimą sau ir savo vaikams. Taip pat turėtume sutelkti dėmesį į tokio
pobūdžio smurto priežastis, visų pirma išnagrinėdami lyčių stereotipus, nuo kurių net nuo
ankstyvo amžiaus kenčia ir vyrai, ir moterys.

Rezoliucijoje taip pat numatoma teisinė sistema, pagal kurią imigrantėms būtų suteikiama
teisė turėti savo pasus ir leidimus gyventi, taip pat būtų numatyta galimybė patraukti
baudžiamojon atsakomybėn šiuos dokumentus atėmusį asmenį.

Taigi dabar iš Komisijos tikimės pasiūlymų strategijai ir veiksmų planui: tikimės veiksmų.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. −  (DE) Balsavau už šį pranešimą, nes smurtas prieš
moteris – pasaulinė problema, kurios globaliai bendruomenei dar nepavyko išspręsti.
Smurto prieš moteris yra visuose visuomenės sluoksniuose ir jis nėra konkrečiai siejamas
su kuria nors kultūra, išsilavinimo lygiu, amžiumi ar pajamomis. Didžiausią riziką moterys
patiria savo namuose – šeiminis smurtas yra dažniausia moterų sužeidimo forma, dažnesnė
už kartu paėmus eismo įvykius ir vėžio susirgimus. Aukos jaučia labai neigiamą poveikį
savo sveikatai, savigarbai ir saugumui, taip pat nebegali kaip norėtų dalyvauti
visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje. Tokio smurto kaltininkai sukelia viso gyvenimo
kančias šioms moterimis ir jų vaikams; taip pat smurtas – tai socialinė problema, nes
tolesnės sveikatos ir teisingumo išlaidos siekia keletą milijardų eurų. Taigi kaltininkus už
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jų veiksmui reikia patraukti atsakomybėn, dėl jų turi būti vykdomas baudžiamasis
persekiojimas. Pagaliau apie smurtą prieš moteris reikia veikti viešai ir jį sustabdyti.

6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)

Pirmininkas. −   Baigiame balsavimo paaiškinimą.

(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: JERZY BUZEK
Pirmininkas

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)

8. Pateikti dokumentai (žr. protokolą)

9. Klausimų Komisijos pirmininkui valanda

Pirmininkas.   − Kitas klausimas – klausimų Komisijos pirmininkui valanda.

Martin Schulz,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, kaip matau mūsų kolegos
iš Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos tebepietauja. Pone pirmininke,
džiaugiuosi, kad į mane žiūrėdamas šypsotės – prieš tai kalbėdami apie mane
nesusivaldydavote, tačiau akivaizdu, kad per pietus truputį nusiraminote.

Komisijos narys G. Oettinger, manau, kad gerai jį pažįstate, pasakė, kad bus rengiami
atsparumo bandymai – o štai ir jis – nepastebėjau jį čia esant. Pone G. Oettingeri, malonu
jus matyti. G. Oettinger, puikiai mokytas A. Merkel mokinys, dabar taip pat priešinasi
branduolinei energijai. Iš pradžių jis buvo branduolinės energijos šalininkas, tačiau Fukušima
jam tapo kelione į Damaską ir, kaip šių dienų Saulius, kartu su keletu kitų žmonių pamatė
ryškią šviesą danguje. Bent jau atskleidė, kad jo nuomone, kelios branduolinės elektrinės
neišlaikys atsparumo bandymų. Mane tai labai sudomino.

Jeigu įtariate, pone G. Oettingeri, kad esama atsparumo bandymų, kuriais nebus pasiekta
norimų rezultatų, nes bandomos sistemos gali jų neišlaikyti, tuomet kodėl Komisija iš
karto neįsikiša ir neuždaro šių elektrinių? Jeigu atsparumo bandymai panašūs į bandymus
su bankais, kai vėliau suvokėme, jog pirma, atsparumo bandymai nebuvo pakankamai
aiškūs, o antra, kad rezultatai neatspindėjo realios padėties, tuomet branduolinės energijos
klausimas būtų kur kas pavojingesnis už bankų klausimą.

Taigi klausiu konkrečiai: kaip yra, kad jūs suvokiate, jog tam tikros sistemos neišlaikys
atsparumo bandymų, tačiau nieko dėl to nedarote?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Visų pirma norint žinoti bandymo
rezultatą, turime iš pradžių jį atlikti. Tuo atveju, jeigu įrenginiai neišlaiko bandymo, kyla
klausimas dėl taisomųjų veiksmų. Tais atvejais, kai techniškai ar ekonomiškai įrenginių
negalima modernizuoti, reaktoriai turės bus uždaryti ir jų eksploatacija nutraukta. Vis dėlto
galima numatyti situacijas, kai ekonomiškai reikšminga ir techniškai įmanoma padidinti
šių įrenginių saugą, taigi šiuo etapu galime įsipareigoti siekti šių dalykų.

Pone M. Schulzai, manau, kad po šių įtemptų diskusijų svarbu, jog Europos Vadovų Taryba
apsispręstų dėl Europos Komisijos vaidmens. Pasakysiu, kad iš pradžių buvo diskutuojama
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tik apie nacionalinių reguliuotojų koordinavimą, o paskui, kai primygtinai pareikalavau,
Komisijos buvo paprašyta nustatyti mastą ir ypatumus, taip pat pavesta užduotis iki metų
pabaigos parengti išsamų pranešimą apie gautus rezultatus.

Dabar atliekame šią užduotį tirdami visas vietas, kuriose yra Europos branduolinių
elektrinių. Šią užduotį atliksime visiškai skaidriai. Svarbu pripažinti šį faktą. Manau, kad
tai pažanga branduolinės saugos srityje.

Martin Schulz,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone J. M. Barroso, esate labai protingas
žmogus, tačiau į mano klausimą neatsakėte. Todėl užduosiu jį dar kartą: kai G. Oettinger
sako, jog „įtariame, kad šiuo metu prie tinklo pajungtos elektrinės neišlaikys atsparumo
bandymų“, tai suprantu, kad jūs žinote, jog šių elektrinių sauga tokia prasta, kad jos neatitiks
kriterijų. Kodėl iš karto nesiimate veiksmų? Manau, kad tai realus šiuo metu gresiantis
pavojus.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Komisijos narys G. Oettinger padarė labai
atsargų ir labai apdairų pareiškimą. Taip gali atsitikti, tačiau norėdami įsitikinti, turime
atlikti rimtus, patikimus bandymus. Tai planuojame padaryti, visiškai skaidriai ir
pasitelkdami kuo geriausią praktinę patirtį.

Kaip žinote, Komisijos kompetencija neapima bandymų nutraukimo. Tai nacionalinės
kompetencijos klausimas. Mūsų planai – skirtingai nei anksčiau, prieš paskutinę Europos
Vadovų Tarybą, nes dabar turime aiškių įgaliojimų veikti – dirbti drauge su nacionaliniais
nepriklausomais reguliuotojais, kad atliktume labai rimtus, patikimus valstybės atsparumo
bandymus. Šiuo metu apibrėžiame šių atsparumo bandymų ypatumus ir mastą.

Norėčiau M. Schulzui pasakyti, kad spręsdami tokius delikačius klausimus turime būti
labai atsakingi ir nesėti panikos. Turime veikti techniškai, pasiremdami geriausia moksline
praktika.

Guy Verhofstadt,    ALDE frakcijos vardu.  – Visi sutinkame, kad Europos Sąjunga – ne tik
bendra rinka, bet ir politikos projektas, kuriuo siekiama užtikrinti demokratiją žemyne,
taip pat teisinės valstybės bei žmogaus teisių apsauga principų laikymąsi, jų skatinamą ir
stiprinimą.

Jeigu to nebūtų, manau, kad mažai kuo skirtumėmės nuo Kinijos. Taip yra visose valstybėse
narėse, įskaitant Vengriją. Jos vyriausybė pateikė naują konstitucijos projektą, kuris turi
būti priimtas balandžio mėn. viduryje. Ji apima – mano nuomone – nerimą keliančias
nuostatas dėl mažumų balsavimo teisių, aborto draudimo, draudimo tuoktis tos pačios
lyties žmonėms, iredentizmo ir kontrolės institucijų, kurios stebės vyriausybės valios
vykdymą.

Pirmininke J. M. Barroso, ką darys Komisija, kad apgintų bendrus Europos konstitucinius
demokratinės, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių principus, numatytus mūsų sutarties
2 straipsnyje, kai jiems kyla grėsmė valstybėse narėse, šiuo atveju šiandien Vengrijoje?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Žinoma, pritariame, kad Europos Sąjunga
– ne tik bendra rinka: ją sieja vertybės ir bet kuri valstybė, norinti tapti Europos Sąjungos
nare, privalo jas gerbti. Viena iš vertybių – teisinė valstybė ir turime gerbti savo teisę. Kaip
žinote, nacionalinės konstitucijos priėmimas – tai vienas iš svarbiausių žingsnių bet kurioje
valstybėje narėje, labai svarbus procesas, kuris visiškai priklauso nuo valstybių narių žmonių
ir institucijų.
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Pačioms Vengrijos institucijoms, vadovaujantis nacionalinėmis taisyklėmis, o prireikus –
tarptautinės bei Europos Sąjungos teise nuostatomis, tenka spręsti dėl naujos konstitucijos
turinio ir priėmimo procedūros. Stebėsime šio klausimo raidą iš ES teisės pozicijos, tačiau,
be abejo, tikimės, kad Vengrijos valdžios institucijos užtikrins, kad galiausiai priimtoje
naujoje konstitucijoje atsispindės vertybės, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga.

Guy Verhofstadt,    ALDE frakcijos vardu.  – Komisijos pirmininke, suprantu jūsų atsakymą,
tačiau žinote, kad visos 27 valstybės narės turi pakeisti savo konstituciją atsižvelgdamos
į Europos vertybes. Vengrija tai padarė prieš stodama į Europos Sąjungą. Buvo šalių, kurios
tai padarė jau įstojusios į ES. Lenkija tai daro šiuo metu; Prancūzija taip pat ėmėsi šio darbo,
nes keli Prancūzijos konstitucijos straipsniai prieštarauja Lisabonos sutarčiai.

Svarbu, kad jūs taip pat įpareigotumėte Vengriją, net po naujos konstitucijos priėmimo,
kad ji taip pat taikytų šiuos principus. Svarbu, kad Komisija išnagrinėtų šį klausimą.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Bet kurios šalies konstitucija turi
atsispindėti ir atitikti Europos vertybes: pagrindines Europos demokratijos, teisinės valstybės,
žmogaus orumo ir pagrindinių teisių pagarbos vertybes. Šių dalykų net nereikia aptarinėti.
Dar nesu matęs nei vienos Europos Sąjungos valstybės narės konstitucijos, kuri prieštarautų
šioms vertybėms, tačiau jeigu teoriškai tai įvyktų, turėtume veikti.

Kaip žinote, pone G. Verhofstadtai, šiuo klausimu turime gerą reputaciją. Neseniai
reagavome į labai delikatų klausimą dėl, pvz., Vengrijos žiniasklaidos įstatymo. Iš pradžių
Vengrijos vyriausybė atsakė, kad jeigu Komisija rastų kokį nors neatitikimą, ji pakeistų
įstatymą, ir taip padarė.

Kitose valstybėse narėse iškilo klausimų dėl nediskriminavimo ir Komisija taip pat laikėsi
labai griežtos pozicijos. Šiuo atžvilgiu galite būti tikras, kad Komisija labai akylai stebės
šiuos procesus.

Marian-Jean Marinescu,    PPE frakcijos vardu.  – Europos semestro taikymas nuo šių metų
padės padidinti biudžetinę drausmę, makroekonomikos stabilumą ir augimą, taip pat
įpareigos valstybes nares pakeisti savo ekonomikos ir biudžeto politiką. Per trumpą
laikotarpį šios naujos politikos priemonės galėtų turėti didelės įtakos Europos piliečių
gyvenimui daugelyje valstybių narių.

Ar Komisija nustatė pasekmes, kurias turės būtinos nacionalinės procedūros Europos
ekonominiam, socialiniam ir politiniam klimatui ateityje, arba planuoja atlikti jų vertinimą?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Labai rimtai vykdome šį uždavinį. Buvo
labai svarbu sutarti dėl mūsų vadinamo Europos semestro, nes valstybės narės dabar
vienbalsiai pritarė, kad vienos valstybės ekonomikos politikos klausimai gali turėti įtakos
kitai valstybei ir kad kitų valstybių klausimai gali turėti įtakos jos pačios politikai. Dėl šio
klausimo planuojame pateikti rekomendaciją, taip pat priklausomai nuo mums teikiamų
valstybių narių programų. Taip elgiamės, kad mūsų piliečių gyvenimas būtų geresnis.

Aiškiai nurodome, kad visomis fiskalinio konsolidavimo pastangomis, taip pat struktūrinės
reformos pastangomis iš tikrųjų siekiame augimo – tvaraus augimo, integracinio augimo,
o tai – Europos Sąjungos tikslas. Dėl to bendrai sutarėme savo vadinamojoje strategijoje
„Europa 2020“. Pagal šiuos prioritetus spręsime dėl nacionalinių programų, kurios dabar
bus teikiamos ir su kuriomis dirbsime drauge su valstybėmis narėmis.
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Marian-Jean Marinescu,    PPE frakcijos vardu.  – Pagrindinis šios politikos aspektas –
drausmė. Jeigu visos valstybės narės taikys šiuos reikalavimus, rezultatai bus teigiami. Jeigu
valstybės narės jų laikysis nevienodai, negausime rezultatų, kurių tikimės.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Visiškai jums pritariu, pone
M.-J. Marinescu. Būtent todėl reikia, kad institucijos būtų nepriklausomos ir visiškai
nepriklausomai ir tikrąja Komisijos dvasia atliktų savo darbą, nes anksčiau kartais matėme
pagundų nepriimti sprendimų arba neįgyvendinti jų vienodai, nuosekliai ir patikimai.

Todėl Komisija mėgins daryti viską, kad užtikrintų vienodas žaidimo taisykles ir
sąžiningumo principus. Siekiant Europos Sąjungos sėkmės labai svarbu, kad būtų laikomasi
drausmės įgyvendinant pasiektus susitarimus.

Rebecca Harms,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone J. M. Barroso, praeitą savaitę
Komisija nustatė leistinas ribas pagal vieną reglamentą, kuris visuomet naudojamas, iškilus
radioaktyvumo problemai, turinčios įtakos maisto importui, šiuo atveju importui iš
Japonijos. Keista, kad šiuo atveju jūsų nustatytos leistinos ribos produktams iš Japonijos
gerokai didesnės už tiems patiems produktams taikomas ribas pačioje Japonijoje. Jos taip
pat didesnės už Jungtinių Amerikos Valstijų, kuri naudoja labai daug branduolinės
energetikos, maisto produktams nustatytas leistinas ribas. Šios leistinos ribos taip pat
didesnės už taikomas Europos Sąjungai ir šalims, iš kurių importavome prekes po
Černobylio katastrofos ir kurios kai kuriais atvejais tebenaudoja cezį. Kodėl taip turėtų
būti? Kodėl nustatėme tokias dideles leistinas ribas?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Pone pirmininke, be abejo, mielai atsakysiu
į R. Harms klausimą, nors susitarėme diskusijas padalyti į dvi dalis – bendrąją ir skirtą
Japonijai.

Ponia R. Harms, iškėlėte labai svarbų klausimą. Visų pirma kovo 25 d. priimtos
nepaprastosios padėties priemonės dėl pašarų ir maisto užtikrina ES vartotojo saugą ir
suderintą taikymo metodą visoje Europos Sąjungoje. Manome, kad šios priemonės
proporcingos rizikai ir jų taikymo metodas platesnio masto nei daugelyje kitų pasaulio
vietų, kaip antai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje, taikomos priemonės. Kiek
žinau ir remdamasis gaunamais moksliniais duomenimis manome, kad šie dalykai ir šis
metodas saugūs.

Muitinė užtikrina, kad maistas ir pašarai patektų į Europos Sąjungos rinką tik tuo atveju,
jeigu patikinama, kad jie saugūs vartoti. Pagal dabartinę tvarką Japonijos valdžios institucijos
pačios – R. Harms sakė tiesą – taiko griežtesnius reikalavimus maisto produktams, skirtus
vietos vartojimui ir eksportui.

Atsižvelgdami į Japonijoje taikomas griežtesnes leistinas ribas, mes, Komisija, nusprendėme,
kad būtų teisinga pakeisti nuo kovo 25 d. taikomas leistinas ribas kaip papildomą saugos
priemonę kol bus atlikta tolesnė mokslinė pagal Euratomo reglamentą 3954/87 nustatytų
leistinų ribų analizė. Šią analizę kartu su atitinkamais moksliniais ekspertais atliks Komisija
iki birželio 30 d., siekdama nustatyti standartus, kuriuos galima būtų vienodai taikyti
importui.

Norėčiau pabrėžti, kad pagal valstybių narių atliekamus patikrinimus visuose importuojamų
maisto produktuose iš Japonijos nustatytas nedidelis radiacinės taršos lygis ir jis gerokai
mažesnis už dabartinius Europos ar Japonijos standartus. Norėčiau jums pranešti, kad
Komisija pasiūlys nuolatiniam maisto grandinės komitetui kitą penktadienį peržiūrėti ir
pakeisti mūsų leistinas ribas, kad jos atitiktų Japonijos nustatytas leistinas ribas. Jos įsigalios
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nuo kitos savaitės. Turėčiau dar kartą pabrėžti, kad tai tik atsargumo priemonė, dėl kurios
galima bus pradėti reikiamus mokslinius šiuo metu visame pasaulyje leidžiamų ribų
vertinimus, kad Europos Sąjunga parodytų, jog ir vėl taiko aukščiausius standartus.

Rebecca Harms,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone J. M. Barroso, jeigu teisingai jus
supratau, tai reikštų, kad žuviai, paveiktai Černobylio radioaktyviųjų dulkių ir
importuojamai iš Norvegijos, taikomos griežtesnės ribos už importuojamai radioaktyviai
žuviai, pagautai Japoniją supančiuose vandenyse? Manau, kad tai neteisinga ir neatsakinga,
tad norėčiau žinoti, ar esate pasirengę pakeisti šias leistinas ribas, kurios pagal tarptautinius
standartus yra labai didelės?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas . − Ponia R. Harms, šiuos klausimus
sprendėme vadovaudamiesi moksliniais įrodymais. Negaliu priimti sprendimų remdamasis
asmeninėmis nuomonėmis. Turime po Černobylio priimtą reglamentą. Jis buvo paremtas
geriausiais moksliniais įrodymais. Japonija laikosi labai delikačios pozicijos dėl maisto
saugos ir tam yra daugybė priežasčių. Ji nustato kitokias ribas nei mes Europoje. Būtent
dėl šių skirtingų Europos ir Japonijos standartų nusprendėme, kad pereinamuoju laikotarpiu
įgyvendinsime Japonijos standartus.

Leistini lygiai mažesni, o tai reiškia, kad standartai aukštesni. Tai įgyvendinsime dėl
Japonijos. Per tą laiką pasitarsime su ekspertų komitetu nacionaliniu lygmeniu ir Europos
lygmeniu, kad galėtume, jei tinkama, nustatyti bendras vienodas taisykles visam importui.
Manau, kad tai geriausias, proporcingas ir moksliškai pagrįstas metodas. Nemanau, kad
šiuo metu būtų tikslinga taikyti bet kokį kitą metodą.

Jan Zahradil,    ECR frakcijos vardu.  – Skirtingai nei kai kurie mano kolegos tebegalvoju,
kad Europos Sąjunga – visų pirma ekonomikos projektas, o bendra rinka – jo šerdis.
Pastarąsias dienas ir savaites daug, mano nuomone, galbūt per daug, girdėjome apie
ekonomikos valdyseną, tačiau labai mažai apie augimą ir konkurencingumą.

Kaip žinote, pone J. M. Barroso, didžiąją mano frakcijos dalį sudaro Jungtinės Karalystės
Konservatorių partijos nariai, o JK ministras pirmininkas D. Cameron ir aštuoni kitų
valstybių ir vyriausybių vadovai nusiuntė jums ir Prezidentui H. Van Rompuy raštą, kuriame
nurodyti labai aiškūs būdai, kaip po finansų krizės vėl pasiekti augimą Europoje. Praeitą
savaitę D. Cameron taip pat išleido lankstinuką „Pasirinkime augimą“, kuri paraginčiau
visus Parlamento narius perskaityti.

Taigi kokie jūsų ypatingi artimiausios ateities ketinimai dėl augimo bei konkurencingumo
skatinimo, taip pat dėl galutinio Europos Sąjungos bendros rinkos įgyvendinimo? Kokių
praktinių priemonių ketinate imtis, kad pasiektumėte šiuos tikslus?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Per vieną minutę sunku deramai įvertinti
vidaus rinkos svarbą. Vis dėl norėčiau patikinti J. Zahradilą, kad šį mėnesį pateiksime
Bendrosios rinkos aktą, labai plačių užmojų pasiūlymų rinkinį bendrai rinkai įgyvendinti,
ją sustiprinti ir panaikinti daugelį jos kliūčių paslaugų srityje, taip pat dėl daugelio
administracinę naštos aspektų, su kuriais daugiausia susiduria MVĮ.

Šiandien galiu pranešti apie šiuos konkrečius dalykus: konkrečias priemones dėl galimybės
gauti finansavimą MVĮ ir administracinės naštos sumažinimą mūsų įmonėms, visų pirma
MVĮ.

Taip pat norėčiau pasakyti, kad devynių Europos ministrų pirmininkų ar valstybės vadovų
man atsiųstas raštas – labai svarbus dokumentas. Jis svarbus šiuo konkrečiu metu, kai
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taikomi tokie dideli mūsų biudžeto apribojimai, kad parodytume visą bendros rinkos
potencialą. Be abejo, ji – Europos Sąjungos augimo šaltinis.

Jan Zahradil,    ECR frakcijos vardu.  – Pone J. M. Barroso, nenoriu pradėti prieštaringų
diskusijų ir tikiu gerais jūsų ketinimais. Vis dėlto pažįstate instituciją, kuriai vadovaujate.
Kartais Europos Komisija – tai žvėris, kurį nelengva sutramdyti. Todėl gal galėtumėte mums
pasakyti, kaip užtikrinsite, kad jūsų vadovaujama Europos Komisija išvengtų tos tendencijos
– kuri kartais pernelyg akivaizdi – viską pernelyg sureguliuoti, o ne panaikinti reguliavimą
arba geriau reguliuoti?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Nesivadovaukime išankstine nuomone
apie Komisiją. Šiuo klausimu ji turi gerą reputaciją. Jau patobulinome keletą dalykų: 31 proc.
sumažinome administracinę Komisijos naštą, dėl 22 proc. jau pritarė Taryba ir Parlamentas.
Iš tikrųjų Taryba prieštarauja dėl kai kurių naštos mažinimo priemonių.

Manau, kad pritarsite, pone J. Zahradil, kad 27 skirtingos biurokratijos – blogiau nei viena
biurokratija. Taigi įgyvendindama bendrą rinką Komisija daro gerokai lengvesnį gyvenimą
viso žemyno įmonėms. Iš tiesų kartais nacionalinės administracijos prieštarauja, pvz.,
direktyvų paauksavimui ir pan. Planuojame rimtai įgyvendinti šią geresnio reguliavimo
planą dėl kurio manau, kad sutariame.

Lothar Bisky,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Mano klausimas panašus į M. Schulzo.
Dėl šios priežasties ketinu sutelkti dėmesį į vieną konkretų aspektą. Be abejo, suprantate,
kad susidūrę su bankų atsparumo bandymais tapome dėl jų jautresni, įskaitant bandymus,
susijusius su branduoline energija. Mano klausimas susijęs su Euratomu.

Nenoriu būti nei teisėju, nei prisiekusiuoju, kuris spręstų dėl didžiulių Euratomo
moksliniams tyrimams skiriamų lėšų. Mano nuomone, šis mokslinių tyrimų finansavimas
skirtas rizikingoms technologijoms. Nemanau, kad ši rizika yra tinkamai ir bendrai
tikrinama, taip pat nemanau, kad bendras šių klausimų sprendimų mastas pakankamas.
Pagaliau branduolinė energija nepaiso nacionalinių sienų. Būtent tai problema. Ar ne todėl
sprendimai dėl branduolinės energijos turėtų būtų bendrai priimami, nes radiacija
nepripažįsta sienų?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Kaip aiškiai numatyta Lisabonos sutartyje,
pone L. Bisky, energijos rūšių derinys tenka nacionalinei valstybių narių kompetencijai.
Ne Europos institucijoms spręsti dėl kiekvienos šalies energijos šaltinio.

Vis dėlto paskutinės Europos Vadovų Tarybos išvados – tai žingsnis į priekį, nes sutarta
išbandyti visas branduolines elektrines Europos Sąjungoje. Šie veiksmai bus vykdomi,
atsakomybę prisiimant Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupei ir
Komisijai. Komisija taip pat pateiks ataskaitą, kuri bus skelbiama viešai.

Dabar patekome į tokią padėtį, kai už branduolinę energiją pasisakantys ir jos priešininkai
– nes Europos valstybės narės laikosi skirtingų pozicijų – bent sutaria, kad turime padidinti
visas branduolinės saugos sąlygas. Didesnė tikimybė tai įgyvendinti pasitelkiant Europos
metodą, o ne nacionaliniu pagrindu.

Lothar Bisky,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Pone J. M. Barroso, ką galvotumėte apie
sumanymą įkurti Europos instituciją, skatinančią atsinaujinančiuosius energijos išteklius,
aplinką tausojančios energijos tiekimą ir energijos taupymą pagal ES sutarties nuostatas?
Ar paremtumėte tokį sprendimą, nes taip galėtumėme greičiau atsikratyti branduolinės
energijos rizikos?
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José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas. − Dėl šio dalyko jau pateikėme keletą
pasiūlymų, visų pirma vadinamąją darbotvarkę „20-20-20“, kurioje, pvz., valstybės narės
vienbalsiai nusprendė – nes šiuo atveju reikėjo vienbalsio sprendimo – siekti 20 proc. tikslų
dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių 2020 m. Norėčiau pasakyti, kad nusitaikėme pasiekti
šį tikslą. Taigi jau yra Europos Sąjungos teisės aktai, kuriuose valstybėms narėms nustatoma
prievolė.

Ar valstybės narės pasirengusios eiti į priekį? Šį klausimą galime aptarti, tačiau mano
nuomone, kiek konsultavausi, jos įtikinusios, kad turi įsipareigoti pasiekti visų pirma šį
tikslą. Todėl mums turbūt nereikia kurti Bendrijos – naujos institucijos – programos, o
įsipareigoti siekti tikslų, dėl kurių sutarėme ir net šiuo atveju turime nusistatyti dar platesnio
užmojo tikslus.

Nigel Farage,    EFD frakcijos vardu. – Pone J. M. Barroso, susipainiojau. Padėkite man. Kokia
ES politika dėl Libijos? Balandžio 1 d. iš kilmingos baronienės C. Ashton gavau raštą,
kuriame nurodyta, kad ES suteikė daugiau kaip 75 mlrd. EUR paramos, skirtos
humanitarinei pagalbai, ir nors padėtis išlieka neaiški, ES pasiūlė padėti skatinant dialogą.
Vis dėlto tai buvo parašyta praėjus daug dienų po sprogdinimo. Taip ji teigia.

Kita vertus, kitas mūsų griežtas vyras Herman Van Rompuy labai aiškiai nurodė, kad Libijos
nuotykių tikslas – pakeisti režimą. Jis taip pat nurodė, kad veiksmų Libijoje nebūtų įvykę
be Europos Sąjungos ir kad Prancūzija bei Vokietija nebūtų galėjusi imtis karinių veiksmų
prieš tai negavusi Europos Vadovų Tarybos paramos. Taigi du didieji Europos Sąjungos
vadovai vienas kitam prieštarauja. Ar negalėtume plačiau informuoti apie šį klausimą ir
pasakyti, kokia Europos Sąjungos politika dėl M. Gaddafi ir Libijos?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Valstybės narės vieningai nusprendė, kad
M. Gaddafi turi trauktis. Nėra prieštaravimo, jei pradedame dialogą su žmonėmis, su kuriais
manome, kad turime pasikalbėti. Būtent tai turbūt turėjo omenyje C. Ashton. Pavyzdžiui,
čia priėmėme pulkininko M. Gaddafi opozicijos atstovus.

Kita vertus, kariniai veiksmai iš esmės nebuvo Europos Sąjunga sprendimas. Keletas
valstybių narių, vadovaudamosi Europos Vadovų Taryboje pasiektu konsensusu, Jungtinių
Tautų saugumo taryboje nusprendė įgyvendinti neskraidymo zonos nuostatą. Tačiau tai
nebuvo Europos Sąjunga sprendimas, nes sprendžiant padėtį nuomonės šiek tiek išsiskyrė.
Tai turime pripažinti. Iš tikrųjų mes nevienodai vertinome Libijos klausimo sprendimo
būdus.

Vis dėlto taip pat pritariu Prezidento H. Van Rompuy žodžiams: be Europos Vadovų
Tarybos nebūtų priimti ir Saugumo tarybos sprendimai. Tai buvo istoriniai sprendimai,
nes jais įgyvendinama atsakomybė ginti.

Nigel Farage,    EFD frakcijos vardu. – Iš tikrųjų čia esama labai daug nuomonių. Įdomu, ar
J. M. Barroso pritartų man, kad moters, kuri yra kraštutinės kairiosios pakraipos, pacifistė
visam gyvenimui, buvusi Branduolinio nusiginklavimo kampanijos iždininkė, taip pat kuri
pasirodė nekompetentinga savo darbe, paskyrimas naujos užsienio tarnybos vadove – ne
pats geriausias Europos Sąjungos sprendimas. Tegaliu padėkoti Dievui už baronienę
C. Ashton, nes įtariu, jog be jos visi būtume labiau įsitraukę į padėtį Libijoje.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas. − Manau, kad valstybių narių sprendimas,
kurį parėmiau, paskirti Catherine Ashton Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos
vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai buvo geras.
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Ji tikra europietė. Ji iš tiesų negalvoja taip kaip jūs, tačiau nemanau, kad tai iš tikrųjų
problema. Manau, kad ji labai sąžiningai ir ryžtingai prisideda prie mūsų tikslų, tačiau
kalbėkime apie tai atvirai. Jos darbas labai sunkus, reikalaujantis visų pastangų. Dabar ji
daro tai, ką anksčiau darė bent trys ar keturi žmonės. Be to, ji turėjo įsteigti Europos išorės
veiksmų tarnybą.

Manau, kad tie, kurie nepritariate jos idėjoms, turėtumėte ja patikėti. Manau, kad pagerinome
padėtį, nes vyriausiasis įgaliotinis tuo pačiu yra ir Komisijos pirmininko pavaduotojas.
Galiu paliudyti, kad ji yra entuziastinga, ryžtinga ir spręsdama visus šiuos klausimus veikia
labai europietiškai.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Pone pirmininke, ar Komisijos pirmininkas gali
numatyti aplinkybes, kurioms esant visos valstybės narės, įskaitant Jungtinę Karalystę,
būtų priverstos įvesti eurą prieš savo tautos valią – galimai išreikštą referendume – ir net
prieš tariamą savo vyriausybės norą? Lisabonos sutarties preambulėje valstybės narės
įpareigojamos kurti ekonomikos ir pinigų sąjungą: bendros, stabilios valiutos. Žodis
„bendra“ reiškia, kad ji necirkuliuos kartu kitomis valiutomis.

Be abejo, Sutarties protokole nurodyta, kad jeigu Jungtinė Karalystė nepraneš Tarybai, kad
ji ketina įsivesti eurą, ji neprivalo to daryti. Tačiau kyla klausimas, ar protokolas apsaugos
Jungtinę Karalystę nuo Sutarties nuostatų. Kitos euro zonai nepriklausančios šalys pateko
į ne tokią palankią padėtį. Sutarties 140 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės, kurioms
taikoma išimtis, bus tikrinamos kas dvejus metus dėl pasiektos pažangos siekiant
ekonomikos ir pinigų sąjungos.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Nesupratau klausimo, tačiau jeigu
klausiama, ar Jungtinė Karalystė bus priversta įsivesti eurą, atsakymas neigiamas.

Andrew Henry William Brons (NI). -   Pone pirmininke, žinome, kad Jungtinę Karalystę
saugo protokolas, tačiau protokolų galiojimas – tai platesnio pobūdžio klausimas nei
bendros valiutos tema.

Viename protokole numatyta tam tikrų Pagrindinių teisių chartijos nuostatų netaikyti JK
ir dar dviem valstybėms, nors pačios Komisijos Teisės tarnyba nurodė, kad tokia alternatyva
gali būti tik geriausiu atveju riboto taikymo. Ar atsisakymo nuostata dėl bendros valiutos
JK neįsivedimo taip pat ribotos vertės?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Jeigu jums reikia išsamios teisinės analizės,
mielai pateiksiu Komisijos Teisės tarnybos analizę. Tačiau galiu pasakyti – apgailestauju,
jeigu dėl to nusiminsite – JK nebus priversta įsivesti euro.

Pirmininkas. −   Kita tema – Europos atsakas į tragediją Japonijoje. Sąraše daug EP narių.
Norėčiau jūsų paprašyti nekelti mėlynosios kortelės, jeigu norite patekti į „prašau žodžio“
sąrašą, nes tai gana skirtingas dalykas. Pakelkite baltąją ar kokią kitą kortelę. Mėlynoji
kortele skirta visai kitai procedūrai.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, Komisijos pirmininke, po rimtos
avarijos Fukušimos elektrinėje Europos Komisijos reakcija kol kas buvo apibūdinta, išskyrus
keistą nelemtą klaidą, kaip deramai rimta, išmintinga ir visapusiška.

Vis dėlto po šio skausmingo įvykio susidarė sustiprintų emocijų, priešiškų šiam energijos
šaltiniui klimatas. Siekdamos sumažinti neigiamas pasekmes prie balsavimo dėžės, kai
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kurios vyriausybės netikėtai pakeitė savo poziciją ir nusprendė atsisakyti savo planų statyti
naują elektrinę arba pratęsti esančių eksploatacijos laiką.

Pone J. M. Barroso, atsižvelgiant į tai, kad branduolinė energija sudaro 14 proc. mūsų
suvartojamos energijos, atsižvelgiant į nuolatinę ir numatomą elektros paklausą, taip pat
atsižvelgiant į mūsų tikslą iki 2050 m. 85 proc. sumažinti anglies dioksido išmetimą,
daugelis mūsų, įskaitant mane, norėtų paklausti jūsų ar, esant tokiai trumpalaikei padėčiai,
Komisija planuoja priimti kokius nors teisės aktus ar imtis politinių veiksmų, kad užkirstų
kelią šiai padėčiai ilgainiui kelti pavojų mūsų energetikos strategijai?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Kaip jau minėjau atsakydamas į kito
kolegos klausimą, energijos išteklių derinys – tai nacionalinės atsakomybės klausimas.
Kaip žinote, Europos Sąjungoje yra valstybių narių, turinčių branduolinės energijos, pvz.,
jūsų šalis, Ispanija, taip pat yra šalių, kurios jos neturi – pvz., mano šalis, Portugalija. Ne
Komisijos reikalas spręsti, turėti valstybėms narėms branduolinę energiją ar ne. Turime
veikti pagal savo kompetencijos ribas.

Iš tikrųjų gavome naujų įgaliojimų dėl branduolinės saugos klausimų. Manau, kad galime
ir turime siekti tikslų, kuriems pritarta, dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo.
Manau, kad 20 proc. tikslas, kuriam vienbalsiai pritarta, pasiekiamas, jeigu valstybės narės
veiks ryžtingai, siekdamos įgyvendinti visas priemones, kurių gali imtis, kad įgyvendintų
šį labai svarbų Europos Sąjungos ir iš tiesų viso pasaulio tikslą.

Sandra Kalniete (PPE). -    (LV) Pone pirmininke, pasaulis su užuojauta keletą savaičių
stebėjo įvykius Japonijoje. Norėčiau dar kartą išreikšti savo pagarbą Japonijos žmonėms.
Savo mintyse tebeesame su žmonėmis, kurie dieną naktį dirba Fukušimos branduoliniuose
reaktoriuose, kad užkirstų kelią branduolinei katastrofai. Tie žmonės, kurie aukoja savo
sveikatą ir gyvybę dėl Japonijos ir žmonijos, – didvyriai. Japonijai tenka didelis uždavinys
atstatyti sugriautas teritorijas, o joms reikia didžiulių išteklių, įskaitant investicijų į šalį.
Būtent todėl Europos Sąjunga privalo pradėti derybas su Japonija dėl laisvosios prekybos
sutarties. Žinodami Japonijos principą pradėti derybas tik tada, kai yra rimtas pasiryžimas
jas baigti ir pasiekti rezultatą, esu įsitikinusi, kad esamų pilkųjų dėmių klausimas bus
išspręstas per derybas ir galėsime pasiekti abiem šalims priimtiną laisvosios prekybos
susitarimą.

Norėčiau išgirsti J. M. Barroso nuomonę dėl to, ar Komisija pasisako už tai, kad per būsimąjį
Japonijos ir ES aukštojo lygio susitikimą gegužės 25 d. būtų pradėtos derybos dėl laisvosios
prekybos sutarties, jeigu ne, kodėl ir kada galima būtų pradėti derybas?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Norėčiau pradėti taip pat išreikšdamas
Komisijos vardu didžiausią susižavėjimą Japonijos žmonėmis, pagarbą jiems ir solidarumą
su jais. Iš karto po šio tragiško įvykio ministrui pirmininkui N. Kanui nusiunčiau asmeninę
žinutę. Vakar vėl kalbėjausi su juo telefonu, norėdamas sužinoti naujausią informaciją apie
esamą padėtį ir jis man labai padėkojo už Europos Sąjungos solidarumą.

Dėl prekybos per praėjusį Europos Sąjungos ir Japonijos viršūnių susitarimą buvo nuspręsta
išnagrinėti galimybes, kaip geriausia patobulinti mūsų santykius. Viena iš alternatyvų
ekonomikos srityje – galimybė sudaryti Europos Sąjungos ir Japonijos laisvosios prekybos
sutartį. Įgyvendinant šią alternatyvą reikės, kad abi šalys turėtų pakankamai plačių užmojų
ir noro be kitų dalykų spręsti netarifinio reguliavimo priemones, taip pat pašalinti kliūtis,
trukdančias Europos Sąjungos įmonėms patekti į Japonijos rinką dėl viešojo pirkimo
priežasčių. Europos Sąjunga nuolat teikė savo reikalavimus diskutuodama su Japonija.
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Džiaugiuosi, kad dabar Europos Vadovų Taryba išaiškino savo poziciją. Vakar dar kartą
patvirtinau Japonijos ministrui pirmininkui, kad esate pasirengę dirbti su Japonija su sąlyga,
kad ji šiuos klausimus spręs dalykiškai. Jis man pažadėjo, kad jie veiks dalykiškai,
atsižvelgdami taip pat į Europai rūpimus klausimus.

Edit Herczog (S&D). -   Pone pirmininke, stebėdami naujienas apie katastrofą Fukušimoje
ir diskusijas apie jos pasekmes, nematome akcininkų. Taip pat nematome finansinių
investuotojų arba politinės klasės narių, tematome darbuotojus: darbuotojai kovoja su
šiuo nelaimingu atsitikimu. Visiškai pasisakau už branduolinės saugos standartų stiprinimą,
tačiau ar esate pasirengę pakviesti darbuotojų atstovus, tai yra profesines sąjungas, į kelių
suinteresuotųjų šalių diskusiją, kad sustiprintumėte ir pasiektumėte standartus, taip pat ar
esate pasirengę pasauliniu mastu skatinti pasiektus branduolinės saugos standartus? Jeigu
taip, kaip siūlote tai padaryti?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Iš tiesu Europos Vadovų Taryba priėmė
sprendimą pamėginti paskatinti įgyvendinti kuo aukščiausius standartus ne tik Europoje,
bet ir mūsų partnerėse. Pvz., Komisijos narys G. Oettinger jau susisiekė su mūsų rusų
partneriais. Rusija ir Ukraina pasakė, kad jas domina bendradarbiavimas su mumis šiuo
klausimu. Mes taip pat mėginame išsiaiškinti, ar galėsime taip pat bendradarbiauti su
Šveicarija, taip pat, nors pažanga nėra tokia didelė, su Turkija ir Armėnija.

Vakar per pokalbį telefonu Japonijos ministras pirmininkas man pasakė, kad taip pat nori
su mumis bendradarbiauti, taip pat siekti tarptautinių G8 ir G20 pastangų užtikrinti didesnį
branduolinės saugos pasaulyje lygmenį. Dabar mums sudarytos sąlygos iš tikrųjų pasistengti
ir ne tik Europos lygmeniu – kuris dabar užtikrinamas – bet taip pat pasauliniu,
bendradarbiaujant su Tarptautine atominės energijos agentūra ir kitomis atitinkamomis
tarptautinėmis institucijomis.

Sarah Ludford (ALDE). -   Pone pirmininke, prieš metus Haityje kilo jausmas, kad ES
vėlavo reaguoti į katastrofą ir suteikti humanitarinę pagalbą.. Ar esate patenkintas ES ir
valstybių narių veiklos koordinavimu reaguojant į vėliausias ekstremalias situacijas, visų
pirma Japonijoje?

Kas atsitiko po to, kai prieš trejus metus Komisija pateikė komunikatą dėl Europos Sąjungos
reagavimo į katastrofas pajėgumų stiprinimo, kuriame buvo numatyta, kad siekiant
integruotų ES reagavimo į katastrofą pajėgumų, turime veikti nuosekliau ir veiksmingiau?

Visų pirma ar neseni įvykiai Japonijoje ir gana kitokie įvykiai Šiaurės Afrikoje padėjo
Komisijai susimąstyti, ar mums reikia ES greito reagavimo mechanizmo, teikiant
humanitarinę pagalbą katastrofos ir atstatymo atveju?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Didžiuojuosi, kad reaguodama į šią krizę
Komisija, kuriai atstovavo čia esanti Kristalina Georgieva, pirmoji nusiuntė aukšto lygio
delegaciją į Japoniją po baisių įvykių šioje šalyje.

Galiu jus patikinti, kad Japonija labai įvertino šį gestą. Suteikėme ir politinę, ir moralinę
paramą Japonijai: mūsų sistema veikia veiksmingai. Iš tiesų Japonijos valdžios institucijos
pirma mūsų paprašė suderinti valstybių narių veiksmus, nes jai buvo parankesnė suderinta,
o ne dvišalė įvairių valstybių narių parama.

Net jeigu Japonija – labai turtinga šalis, kuri ir pati gali įveikti tokio pobūdžio krizes,
solidarumo sumetimais teikiame 15 mln. EUR siekiančią humanitarinę pagalbą. Iš šios
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sumos 10 mln. EUR skiriama iš Europos Sąjungos biudžeto, kurį tvarko Komisija, o likusius
5 mln. EUR skiria valstybės narės.

Iš esmės esame patenkinti koordinavimo pastangomis teikiant humanitarinės pagalbą,
tačiau akivaizdu, kad visada galima pagerinti savo veiksmus, jeigu valstybės narės
pasirengusios laikytis koordinuoto ir nuoseklaus požiūrio, užtikrinant civilinę saugą ir
reaguojant į krizes.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -   Pone pirmininke, per kovo mėn. įvykusį
susitikimą Europos Vadovų Tarybos patvirtino ES vaidmenį skatinti aukščiausius
branduolinės saugos standartus pasaulyje ir ES kaimynystėje.

Rimtų nuogąstavimų kyla dėl bent dviejų naujų branduolinių projektų ES išorės pasienyje,
nes trūksta skaidrumo ir konsultavimosi su susijusiomis šalimis. Nauji branduolinių
elektrinių eksperimentiniai reaktoriai bus statomi Kaliningrado anklave tarp dviejų valstybių
narių ir tik 23 km nuo rytinės ES sienos su Baltarusija. Bendradarbiaudama su atitinkamomis
tarptautinėmis institucijomis, ES turėtų užtikrinti, kad vystytojai laikytųsi aukščiausių
branduolinės saugos ir aplinkosaugos standartų nuo pat vystymo pradžios, taip pat turėtų
leisti tarptautiniams branduolinės srities ekspertams įvertinti abu projektus, visų pirma
vietos atrankos kriterijus.

ES galėtų veiksmingai užkirsti kelią nesaugiam branduoliniam vystymuisi, atsisakydama
sudaryti sutartį dėl energijos, kuri būtų gamina nešvariose branduolinėse elektrinėse. Kokį
vaidmenį mato Komisija, kad užkirstų kelią nesaugios branduolinės energijos vystymui
prie išorinių ES sienų? Kokių priemonių galėtų ji imtis?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Galiu pateikti jums gerą mūsų darbinių
santykių su Ukraina pavyzdį. 2011 m. balandžio 19 d. dalyvausiu Ukrainos vyriausybės
rengiamame Branduolinės saugos aukščiausiojo lygio susitikime Kijeve ir jame dalyvausiu
kartu su JT generaliniu sekretoriumi Ban Ki-moonu. Iš tiesų buvome vieni iš svarbiausių
Černobylio donorų – jeigu ne patys svarbiausi – kad būtų atliktas visas jo remontas.

Kaip savo išvadose nurodė Europos Vadovų Taryba, branduolinių elektrinių saugos
užtikrinimo prioritetas, be abejo, negali būti taikomas, tik iki mūsų sienų. Europos Sąjunga
prašys, kad panašaus pobūdžio atsparumo bandymai būtų atlikti kaimynėse šalyse ir
pasaulyje šiuo metu esamose ir planuojamose statyti branduolinėse elektrinėse ir šiuo
tikslu turėtų būti visiškai naudojamos atitinkamos tarptautinės organizacijos.

Taigi, be abejo, palaikydami santykius su trečiosiomis šalimis, įskaitant jūsų minėtąsias,
branduolinei saugai planuojame skirti kuo didžiausią prioritetą.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Pone pirmininke, Japonijos krizė suteikė naujos reikšmės
mūsų bendram įsipareigojimui kurti strategiją „20-20-20“. Vis dėlto tebelaukiame vertingų
ir tvirtų priemonių pagal strategiją „20-20-20“ ar strategiją „20-20“, kad jos padėtų
„ištraukti“ Europą iš dabartinės mūsų padėties, susijusios su neveiksmingomis priemonėmis,
nedarbu ir nepakankamu augimu, taip pat nesuvaldoma valstybės garantuotos skolos
problema. Ar neatėjo laikas Europai judėti į priekį su naujais europietiškais finansavimo
šaltiniais, taip pat įgyvendinti veiksmingas augimo ir sanglaudos priemones, pagrįstas
kitokiu požiūriu į energetikos problemą ir į tvaraus augimo programą? Toks mano
klausimas.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  −  (PT) Ponia E. Ferreira, man itin malonu
jums atsakyti, nors tai ne visai susiję su tema „Katastrofa Japonijoje“. Atsakydamas į klausimą
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dėl lėšų finansams suradimo, šį rytą per diskusijas pasakiau, kad mes, Europos Komisija,
planuojame dėl šio klausimo pateikti pasiūlymus dėl perspektyvinio finansinio plano, kurį
vadiname „ES projektų obligacijos“: tai yra obligacijos investuoti į tam tikrus projektus,
struktūrinius projektus, kaip antai Europos tinklų projektus, kurie, be abejo, apims
energetiką. Tikiuosi, ponia E. Ferreira, kad paremsite šiuos pasiūlymus, taip pat norėčiau,
kad paramą suteiktų kitos vyriausybės. Tai klausimas, kurį visi turime spręsti. Vien išteklių
trūkumas daugelyje mūsų valstybių narių dėl investicijų biudžeto apkarpymo reiškia, kad
Europos Sąjunga neturi liautis investuoti į augimą Europoje tokiu mastu. Manau, kad esama
daug sričių, pvz., energetika, į kurią vienas Europos lygmeniu investuotas euras duoda
didesnių rezultatų nei nacionaliniu lygmeniu investuotas euras.

Michèle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Pone pirmininke, pone J. M. Barroso, pradėsiu nuo
teigiamų dalykų. Palankiai vertinu tai, kad planuojate pakeisti didžiausius Europos leistinus
lygius atsižvelgdami į Japonijos lygius, nes tuo metu, kai Komisija įgyvendino Reglamentą
(ES) Nr. 297/2011 suvokėme, kad Komisijos pasiūlyti leistini lygiai buvo per dideli. Palankiai
tai vertinu ir norėčiau pamatyti šiuos pakeitimus įtrauktus į reglamentą.

Antra mano pastaba susijusi su iš Japonijos importuojamais maisto produktais. Šiuo atveju,
tai esminis klausimas. Ar siekdami paremti Japonijos ekonomiką būsime įpareigoti gauti
užterštą maistą, kai tarša yra mažesnė už maksimalų leistiną lygį? Esu tikra, kad turite vaikų.
Mintyse galvoju, ar duosiu savo vaikams pieno, kuriame yra 500 Bq jodo, kai yra galimybė
gauti pieno su 0 Bq jodo? Įdomu, ar Komisija neturėtų galbūt apsvarstyti galimybę blokuoti
iš Japonijos importuojamą maistą ir pašarus, nes jis gali būti užterštas, o vietoj to paremti
Japonijos žmonės ir padėti jiems finansiškai ar neužterštais maisto produktais?

Galiausiai turiu jums prašymą, J. M. Barroso. Į mane kreipėsi įmonė „Areva“, kuri nuvyko
į Japoniją ir kurios įranga buvo sustabdyta ir yra saugoma oro uoste. Labai svarbu, kad, jei
galima, jūs paprašytumėte Japonijos Vyriausybės paleisti įrangą: visą oro uoste sustabdytą
sistemą, įskaitant kaukes, robotus ir panašiai.

Pirmininkas. −   Kolege, kalbate užimdama kitų kolegų vietą. Daug narių laukia savo eilės,
kada galės tarti žodį.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas. – (FR) Dėl paskutinės pastabos – nežinojau
apie šią padėtį. Jeigu suteiktumėte man informacijos, esu tikras, kad mielai įsikiščiau.

Dėl klausimo apie pieną, ponia M. Rivasi, esate teisi. Turiu ne tik tris vaikus, bet ir anūką,
kuris šiuo metu geria tik pieną. Tai vienintelis maistas, kuriuo gali maitintis, todėl ne mažiau
nei jūs nerimauju dėl į Europą importuojamo maisto ir pieno saugos užtikrinimo.

Iš mūsų informacijos, pagrįstos turimų ekspertų ataskaitomis, matyti, kad mūsų taikomų
priemonių pakanka įveikti šiuo metu esamą riziką. Kol kas nebuvo pateikta jokių pranešimų
apie užterštą maistą, kuriam nustatytas leistinas lygis keltų sveikatos pavojų mūsų
vartotojams, o mes ir toliau taikysime aukščiausius standartus, spręsdami šį klausimą.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Pone pirmininke, norėčiau paprašyti Komisijos pirmininko
ir Tarybos pirmininko kaip nors pagerbti 50 ir daugiau nežinomų Japonijos darbuotojų,
kurie dirba žinodami, kad mirs. Šiame Parlamente pagerbiame, pvz., kovotus Himalajuose
už rudųjų meškų gyvybę. Nepaisant pagarbos čia esantiems nariams, ar nei vienas iš jūsų
nepagalvojo, kad taip pat turėtume kažką pasakyti apie tuos žmones, kurie žinodami, kad
mirs, dirbo ten ištisas paras?
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Norėčiau tiksliai perskaityti vieno Japonijos darbininko, kuris galėjo duoti trumpą interviu,
žodžius. Jis pasakė: „Labai stipriai jaučiu, kad niekas be mūsų negali padaryti šio darbo ir
kad negalime eiti namo kol jo neužbaigsime“. „TEPCO“ nuo spinduliuotės apsaugančių
drabužių atsargos labai greitai pasibaigė. Jis kartu su kolegomis buvo priverstas išrasti
atsargines dalis.

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Pirmininkas. −   Ponia N. Tzavela, kalbate jau beveik dvi minutes, tačiau jums skirta tik
viena, nors visa tai, ką pasakėte, mums labai svarbu.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Ponia, norėčiau paremti jūsų išakytas
pastabas. Manau, kad tai, ką pasakėte, yra labai svarbu. Manau, kad tie vyrai – didvyriai;
reiškiame jiems didžiausią pagarbą ir susižavėjimą jų drąsa ir kilnumu. Taip pat norėčiau
pasakyti jums apie Japonijos žmones. Neseniai ten, netoli nuo avarijos vietos, lankėsi
Komisijos narė K. Georgieva ir vienas iš dalykų, kuris Kristalinai paliko didelį įspūdį, buvo
Japonijos žmonių atkaklumas, orus požiūris ir narsa. Taigi galvoju, kad tikrai būtų labai
tinkama, jei mes iš Strasbūro, iš Europos Parlamento, nusiųstume pagarbos ir susižavėjimo
žinutę Japonijos žmonėms ir ypač tiems didvyriams, kurie aukoja savo gyvybes visų
Japonijos žmonių gerovei.

Pirmininkas. −   Ponia, taip pat pritariu Europos Komisijos pirmininkui.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pone pirmininke, Japonijos šiaurės rytų teritorija
išliks labai užteršta dar 300-400 metų ir ten gyvybė niekada nesugrįš į savo įprastą ritmą.
Taip sako mums mokslininkai.

Tuo tarpu planai statyti branduolinę elektrinę labai aktyvioje žemės drebėjimo zonoje
vyksta įprasta vaga. Taip mums pasakė Turkija, ir jeigu panaši katastrofa įvyktų šioje šalyje,
o planai bus įgyvendinami, visai Europai kils išlikimo grėsmė. Tai mums sako sveikas
protas.

Ką apie tai galėtų pasakyti Komisija? Kokie aplinkosaugos standartai numatyti
bendradarbiavimo su šalimis kandidatėmis darbotvarkėje (prieš tai jau minėjote tris šalis,
o aš kalbu apie šalis kandidates) dėl branduolinės energijos panaudojimo?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Pone pirmininke, mano atsakymas
teigiamas ir jis taip pat taikomas šalims kandidatėms. Kai kurios šalys, kurios dabar yra
Europos Sąjungos narės ir kurios prieš tai buvo šalys kandidatės, per derybas įsipareigojo
patikslinti savo saugos standartus ir tam tikrais atvejais uždaryti tam tikrus branduolinės
energijos įrenginius. Į tai žiūrime rimtai.

Be abejo, užduosime klausimą mūsų partneriams iš Turkijos – jau minėjau tai ankstesniame
pranešime – tačiau ne tik Turkijos, bet ir visiems kitiems partneriams, esantiems arti mūsų
sienų. Manau, kad tam turėtų būti skirtas ypatingas dėmesys. Savo ruožtu pasidalysime su
jais mūsų turima informacija apie savo įrenginius. Tai – teisingas požiūris, norint dalykiškai
išspręsti šį klausimą.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Kaip visi žinome, demokratija reiškia, kad valdo žmonės,
ir šį principą labai rimtai vertinome Austrijoje 1978 m. Organizavome plebiscitą dėl
branduolinės energijos ir gavome aiškų rezultatą, kad šalis turėtų likti zona be branduolinės
energijos. Taip priėmėme įstatymą dėl nebranduolinės Austrijos ir tai dabar įrašyta mūsų
konstitucijoje.
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Tačiau kas vyksta ES lygmeniu? Planuojama atlikti branduolinių elektrinių atsparumo
bandymus ir paviešinti rezultatus. Vis dėlto šie planai neprivalomi ir neapima konkretaus
įsipareigojimo pašalinti trūkumus. Dėl šios priežasties aiškiai pasisakau už Austrijos
kampaniją dėl branduolinių elektrinių uždarymo. Taip pat norėčiau, kad ši kampanija
paplistų ir kitose Europos dalyse. Puikiai suprantame, kad tai nelengvas klausimas, nes
branduolinė energija iš esmės tenka valstybių narių kompetencijai.

Dėl šios priežasties, pirmininke J. M. Barroso, norėčiau užduoti jums šį klausimą: Ar
reikalausite, kad būtų priimti vienodi, privalomi Europos standartai ir ar jūs galiausiai
užtikrinsite, kad ES aplinkosaugos standartai, visų pirma aplinkosaugos poveikio vertinimai,
būtų tinkamai įgyvendinti, taip pat, kad būtų imtasi sankcijų prieš tuos, kurie pažeidžia
taisykles?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas. − Darysime viską, ką galime pagal dabartines
sutartis. Kaip žinote, sutartyse numatyta valstybėms narėms spręsti tam tikrus nacionalinės
kompetencijos klausimus dėl energetikos, tačiau mes taip pat panaudojame turimą
kompetenciją. Europos Vadovų Tarybos priimtos išvados, pagal kurias Europos Komisijai
– kartu su nepriklausomomis nacionalinėmis reguliavimo institucijomis – suteikiamas
svarbus vaidmuo sprendžiant branduolinės saugos klausimą, reiškia pažangą. Vykdysime
jį viešai ir visiškai skaidriai. Tačiau, be abejo, esu tikras, kad žinote, jog sprendžiant kitus
klausimus mums kartais kyla sunkumų užtikrinti privalomų teisės aktų ir taisyklių
įgyvendinimą Europos lygmeniu. Kita vertus, manau, kad šios pratybos, kurioms pritarė
valstybės narės ir Europos partneriai, bus rimtos.

Linda McAvan (S&D). -   Pone J. M. Barroso, jau iš dalies atsakėte į šį klausimą dėl iš
Japonijos importuojamo maisto saugos. Įdomu, ar negalėtumėte mums pasakyti, kiek
maisto importuojame iš Japonijos, kad kažkiek sumažintume visuomenės nuogąstavimus
šiuo klausimu.

Be to, vienas iš klausimų, dėl kurio pradedu gauti laiškus, – tai, kad jūsų tarnybos nustatė
leistinos spinduliuotės ribas vadovaudamosi dviem skirtingais reglamentais: dėl Černobylio
ir kitomis bendrosiomis nuostatomis. Dėl to kyla nesusipratimas. Perskaičiau atitinkamą
klausimą ir atsakymą Komisijos interneto svetainėje, tačiau turiu pasakyti, kad jis labai
sudėtingas. Gal galėtumėte tai paaiškinti? Kodėl taikomi du skirtingi reglamentai?

Jeigu šiandien negalite paaiškinti, gal bent jau galėtumėte tai atskleisti Komisijos interneto
svetainėje, kad mano rinkėjai tiksliai suprastų, kokie yra lygiai, kodėl jie buvo nustatyti,
kodėl skiriasi Černobyliui ir ne Černobyliui nustatyti lygiai?

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas.  − Pamėginsiu, tačiau šie klausimai pernelyg
techninio pobūdžio; pats turėjau pasimokyti, kad suprasčiau kai kuriuos terminus. Visų
pirma dėl importuojamo maisto ir pašarų kiekio − jo tikrai nedaug. Europos Sąjunga iš
Japonijos importuoja pašarus ir maistą, kurio vertė iš viso siekia 216 mln. EUR, tai yra apie
0,4 proc. nuo visos į Europos Sąjungą importuojamo maisto ir pašarų vertės ir mažiau nei
0,1 proc. viso kiekio. Japonijos ekonomikai tai irgi reiškia labai nedaug. Galėčiau pateikti
jums visų importuojamų produktų sąrašą, tačiau teturiu minutę ir dabar negaliu to padaryti.

Atsakydamas į antrą klausimą dėl to, kodėl taikomos skirtingos vertės, tos vertės buvo
nustatytos po Černobylio. Jos buvo paremtos moksliniais įrodymais ir todėl manome, kad
jie patikimi. Vis dėlto dabar įvyko kita tragedija tolimojoje Japonijoje. Kaip minėjau, Japonija
taiko labai aukštus maisto saugos standartus. Siekdami išvengti prieštaravimų tarp jų ir
mūsų standartų, apsisprendėme – ir apie tai šiandien pranešiau – dėl tam tikro suderinimo,
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bent jau su Japonija, kol moksliškai tiksliname pasaulio standartus, kuriuos galime taikyti
bet kokiam importui į Europos Sąjungą. Iš to galima suprasti, kodėl yra skirtumų, tačiau
manau, kad šie skirtumai − pereinamojo laikotarpio.

Pirmininkas. −   Pirmininke J. M. Barroso, ačiū už dalyvavimą šiame plenariniame posėdyje,
už visus jūsų atsakymus, už labai gyvą diskusijų, o labiausiai už jūsų žodžius apie labai
svarbų ES atsaką į tragediją Japonijoje.

Taip baigiame nagrinėti šį klausimą.

PIRMININKAVO: ROBERTA ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

10. ES nacionalinių romų integravimo strategijų koordinavimo programa (diskusijos)

Pirmininkė. −   Kitas klausimas – Komisijos deklaracija dėl ES romų integracijos strategijų
nacionalinių strategijų plano.

Viviane Reding,    Komisijos pirmininko pavaduotoja.  − Ponia pirmininke, kartu su savo
kolega László Andoru pristatysiu Komisijos priimtą sprendimą pristatyti naujas nacionalines
romų integravimo strategijas.

ES programa atsirado tuo metu, kai į romų padėtį Europoje buvo atkreiptas ypatingas
dėmesys. ES valstybėms narėms suteikė daugybę teisinių, politinių ir finansinių priemonių
sprendimams dėl romų padėties priimti. Be to, turime visą teisinę sistemą, pagrįsta
nediskriminavimo, laisvo asmenų judėjimo ir plėtros strategijos principu. Vis dėlto
akivaizdu, kad ekonominė ir socialinė romų atskirtis išlieka, o tai XXI amžiaus Europos
Sąjungoje nepriimtina ir netvaru.

Parlamentas, padedamas visų politinių partijų, – norėčiau tai pabrėžti, – neseniai priimtoje
savo rezoliucijoje dėl ES strategijos romų klausimu atkreipė dėmesį į būtinybę skatinti
romų integraciją. Norėčiau padėkoti pranešėjai L. Járókai už puikiai atliktą darbą.

Reikia imtis ryžtingų veiksmų ir nacionaliniu, ir Europos lygmeniu. Reikia sutelkti pastangas
ir labiau stengtis panaikinti romų diskriminaciją bei užtikrinti, kad jie turėtų tokias pačias
teises, kaip ir visi kiti Europos piliečiai, nes ir jie yra Europos piliečiai. Žinoma, sakydama
tai įsivaizduoju dviejų krypčių procesą, kuriam reikia, kad pasikeistų daugumos mūsų
Europos piliečių ir romų bendruomenės narių požiūris.

Visi sutinkame, kad reikia ne tik veiksmingo politikos planavimo ir įgyvendinimo, bet ir
bendro strateginio požiūrio. Visi žinome, kad už romų integraciją pirmiausia atsakingos
valstybės narės. Taip pat visi pripažįstame, kad romų padėtis skirtingose valstybėse narėse
smarkiai skiriasi. Todėl Komisija nusprendė pristatyti ES programą, kad suteiktų valstybėms
narėms galimybę imtis bendrų veiksmų šiam uždaviniui įveikti.

Praėjusių metų rugsėjo mėn. sudaryta romų reikalų darbo grupė gruodžio mėn. pateikė
ataskaitą, kurioje akivaizdžiai matyti, kad labai dažnai daroma per mažai. 26,5 mlrd. EUR,
kuriuos galima gauti iš struktūrinių fondų, nepanaudojami taip, kaip turėtų būti. Tik
100 mln. EUR šių pinigų skirti konkrečiai su romais susijusiai veiklai, o 70 proc. techninei
paramai skirtų lėšų, kurios būtų reikalingos daugelyje valstybių narių, paprasčiausiai nebuvo
panaudota. Taigi iki šiol taikytos priemonės neadekvačios. Atėjo laikas užtikrinti, kad
nacionalinėje, regionų ir vietos politikoje aiškus ir konkretus dėmesys būtų skirtas romų
poreikiams.
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Savo programoje didžiausią dėmesį skiriame keturiems pagrindiniams klausimams:
švietimui, užimtumui, sveikatos priežiūrai ir aprūpinimui būstu. Norime, kad ES ir 27
valstybės narės įsipareigotų pašalinti spragas ir susitelkti dėl bendrų tikslų šiose keturiose
srityse, imdamosi tikslinių veiksmų ir užtikrindamos jiems reikalingas lėšas. Norime, kad
visos valstybės narės šiuos tikslus įtrauktų į galiojančias savo strategijas romų klausimu,
jeigu jos tokias turi, arba, jeigu neturi, kad sukurtų strategiją romų klausimu laikotarpiui
iki 2020 m.

Norint patikrinti, ar šiomis pastangomis pasiekti tikslai, mums reikalinga nuolatinė
priežiūra. Taigi ES programoje išdėstyti griežto priežiūros mechanizmo pagrindai, kad
romų klausimu būtų pasiekti konkretūs rezultatai. Šie priežiūros mechanizmai užtikrins,
kad būtų įgyvendintos nacionalinės strategijos romų klausimu, kad romų integracijai skirti
pinigai pasiektų galutinius gavėjus ir kad siekiant romų integracijos tikslų būtų padaryta
pažanga.

Komisija kasmet teiks romų integracijos pažangos valstybėse narėse ataskaitas. ES programa
visiems suinteresuotiesiems subjektams suteikia galimybę visais lygmenimis sutelkti
pastangas apskritai su visais ES gyventojais ir konkrečiai su romais, kad būtų panaikinta
daugiau nei 10 mln. Europos gyventojų atskirtis, kurios ateityje nebegalime leisti.

László Andor,    Komisijos narys.  − Ponia pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai,
socialinė ir ekonominė romų padėtis yra vienas svarbiausių ES darbotvarkės klausimų.
Praėjusį mėnesį šis Parlamentas patvirtino L. Járókos pranešimą apie ES strategiją dėl romų
įtraukties. O šiandien Komisija priėmė komunikatą dėl ES romų integracijos nacionalinių
strategijų plano.

Abu dokumentai yra svarbūs tolesnėse diskusijose romų klausimu ir bus įtraukti į išvadas,
kurios bus patvirtintos kitame užimtumo ir socialinių reikalų ministrų Tarybos posėdyje
kovo 19 d., skirtame išimtinai romų integracijai.

Šiuose dokumentuose išreikštas ES politinis pasiryžimas spręsti milijonų romų, kenčiančių
nuo ekonominės ir socialinės atskirties, padėties klausimą. Norėčiau pasakyti tris
svarbiausius dalykus.

Pirma, Komisija parengė ES nacionalinių romų integravimo strategijų programą. Jame
pripažįstama, kad valstybėms narėms tenka didžiausia atsakomybė už romų integravimo
strategijų kūrimą ir įgyvendinimą. Joje taip pat dar kartą patvirtinamas Komisijos
įsitikinimas, kad Europos Sąjunga negali toleruoti jokių formų rasizmo, ksenofobijos,
diskriminacijos ar romų socialinės atskirties. Europos Sąjunga yra moraliai ir politiškai
įsipareigojusi visa savo politika ir priemonėmis remti valstybių narių veiksmus.

Antra, kaip žinote, Europos Sąjunga pritarė plataus masto proporcingos Europos
ekonominio ir socialinio modelio plėtotės strategijai. „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus
ir integracinio augimo strategija“ yra tinkamas politinis kontekstas įvairialypėms romams
iškylančioms problemoms spręsti. Turime remtis strategijos „Europa 2020“ tikslais,
uždaviniais, pavyzdinėmis iniciatyvomis ir ataskaitų teikimo struktūromis, susijusiomis
su romais.

Svarbiausia, kad atskirti milijonus ES piliečių nuo ekonominio ir socialinio gyvenimo yra
neprotinga, netvaru ir tai tikrai neatitinka įtraukties principo. Trumpai tariant, nėra dingsties
tęsti romų atskirties Europoje, kurioje norime gyventi.
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Visų pirma strategijos „Europa 2020“ svarbiausi užimtumo, skurdo mažinimo ir švietimo
tikslai yra romų integracijos politikos pasiektos pažangos kriterijai. Komisijos komunikate
romų klausimu nurodomos keturios romų atskirčiai naikinti strategiškai svarbios sritys.
Tai yra šios sritys.

Galimybė įsidarbinti: reikia spręsti didelio atotrūkio tarp romų ir ne romų užimtumo lygio
klausimą. Jeigu to nedarysime, nepasieksime strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Galimybė mokytis: visi romų vaikai turėtų turėti galimybė naudotis kokybiško švietimo
paslaugomis ir neturėtų susidurti su diskriminacija ar segregacija. Visi romų vaikai turėtų
baigti bent jau pradinę mokyklą.

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis: atotrūkio, susijusio su sveikatos
priežiūra, tarp romų ir ne romų mažinimas. Valstybės narės turėtų tokiomis pačiomis
sąlygomis kaip ir kitiems gyventojams teikti galimybę naudotis kokybiškomis sveikatos
priežiūros paslaugomis.

Galimybė gauti būstą ir būtiniausias paslaugas: šioje srityje romų padėtis daug prastesnė
už kitų gyventojų padėtį, pvz., kalbant apie galimybę naudotis vandens, elektros ir kitomis
paslaugomis.

Tai, kad nėra integruoto požiūrio, neigiamai veikia visą romų integraciją visuomenėje ir
neapsaugo jų nuo skurdo.

Trečia, Europos Sąjungoje turėtų būti mažiau kalbų ir daugiau darbų. Komisija šiuo metu
rengia daugiametės finansinės programos pasiūlymą, po to bus pateikti konkretūs
struktūrinių fondų pasiūlymai. Mano manymu, struktūriniai fondai turi atitikti strategiją
„Europa 2020“. Tai susiję su politikos sritimis, už kurias aš iš esmės atsakingas, – užimtumo
ir socialinės įtraukties, – ir tikrai susiję su socialine ir ekonomine romų integracija. Mano
nuomone, svarbiausias tikslas – padaryti finansines priemones veiksmingesnes.

Sustosiu ties šiuo klausimu, kad galėčiau išklausyti jūsų nuomones ir atsakyti į klausimus.

Enikő Győri,    einanti Tarybos pirmininko pareigas.  − Tarybai pirmininkaujanti Vengrija
pritaria Komisijos komunikatui dėl ES romų integracijos strategijų nacionalinių strategijų
plano. Norėčiau labai padėkoti ir padėkoti ne tik už atliktą darbą, bet ir už Komisijos narės
V. Reding, Komisijos nario L. Andoro ir visų tų, kurie prisidėjo prie šio itin reikšmingo
pasiekimo, asmeninį pasiaukojimą.

Pristatę šį strateginį dokumentą, milžinišku žingsniu priartėjome prie vieno pagrindinių
Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos prioritetų įgyvendinimo. Esu įsitikinusi, kad jis kartu
su neseniai priimta Europos Parlamento rezoliucija, paremta Lívios Járókos pranešimu,
dėl romų įtraukties ES strategijos svariai prisidės prie ekonominės ir socialinės romų
padėties gerinimo Europoje.

Europoje daugybė romų vis dar susiduria su didžiuliu skurdu, diskriminacija ir socialine
atskirtimi, taigi pats laikas gerinti padėtį. Negalime sau leisti sakyti, kad tai jų, o ne mūsų
problema. Be to, niekada žmonių negalima laikyti problema, veikiau jie – proga, galimybė.
Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę ir demografinę padėtį Europoje, gerinant ekonominę
ir socialinę romų padėtį gali atsirasti naujų žmogiškųjų išteklių, ir taip būtų prisidėta prie
ilgalaikio ekonomikos augimo.

Tarybai pirmininkaujanti Vengrija visada manė, kad, be reikiamos kovos su diskriminacija,
reikia ir naujo politikos priemonių derinio su trimis pagrindiniais elementais: užimtumu,

05-04-2011Europos Parlamento debataiLT156



švietimu ir aprūpinimu būstu. Jeigu valstybės narės tinkamai vykdys integruotos politikos
veiksmus šiose trijose srityse kartu su Komisijos pasiūlyta atitinkama priežiūra, padėtis
pasikeis. Valstybės narės taip pat turės stengtis siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų.
Socialinės romų įtraukties priemonės gali vyrauti įvairiose politikos srityse. Dabar plačiai
pripažįstama, kad ES lygmeniu sukurtomis ir koordinuojamomis priemonėmis galima
sukurti sąveiką ir pridėtinę vertę.

Kas toliau? Tarybai pirmininkaujanti Vengrija ketina pristatyti ir aptarti komunikatą su
dviem Komisijos nariais balandžio 7 d. Budapešte įvyksiančiame romų įtraukties platformos
posėdyje, į kurį kviečiu atvykti visus norinčiuosius. Taryba spręs šį klausimą horizontaliuoju
būdu. Pirma, Teisingumo ir vidaus reikalų taryba tai aptars balandžio 12 d. Paskui gegužės
9 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba patvirtins Tarybos
išvadas. Švietimo taryba dokumentą taip pat gaus gegužės 20 d., prieš Tarybai
pirmininkaujančiai Vengrijai gegužės 23 d. pristatant savo pranešimą apie Bendrųjų reikalų
tarybos diskusijų rezultatus.

Tikiuosi, kad paskutinis šio maršruto taškas bus tvirtinimas birželio mėn. įvyksiančiame
Europos Vadovų Tarybos susitikime. Žinoma, tai bus tik koordinuotų pagalbos šiai Europos
mažumai veiksmų ES ir nacionaliniu lygmeniu pradžia.

László Tőkés,    PPE frakcijos vardu. – (HU) Ponia pirmininke, ponai Komisijos nariai, pone
valstybės sekretoriau, remdamiesi L. Járókos pranešimu ir kartu dėl jo džiaugiamės pažanga,
padaryta įgyvendinant romų strategiją. Taip yra dėl to, kad balandžio 8 d. yra Tarptautinė
romų diena. Atsitiktinai tą pačią dieną Vengrijoje vyks Europos romų įtraukties platformos
posėdis. Tokiuose posėdžiuose galime imtis reikšmingų naujų priemonių dėl ES
koordinuojamo, tačiau vietos ypatybes atspindinčio bendro veiksmų plano. Europos
liaudies partija daug metų ragino ES imtis veiksmų romų socialinės integracijos klausimu.
Be to, tikimės, kad birželio 24 d. valstybių ar vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio
susitikime Europos romų strategija iš tikrųjų bus pradėta vykdyti.

Tai padarius, Europos lygmeniu bus galima spręsti opiausią Europos Sąjungos žmogaus
teisių problemą. Valstybės narės pirmiausia atsakingos už tai, kad jų piliečiams būtų
užtikrintos pagrindinės žmogaus teisės. Tam Europos Sąjunga gali tik parengti programas,
tačiau įgyvendinti šias programas turi kiekviena valstybė narė. Europos romų strategija
gali būti profesinio minimumo pavyzdys. Vis dėlto tvirtai tikiu, kad ilgalaikių veiksmų
planas, apimantis šalis ir ciklus, bus parengtas atsižvelgiant į priemones, kurios gali
veiksmingai mažinti romų patiriamą skurdą ir socialinę atskirtį. Kalbant apie strategijos
turinį, svarbu tai, kad tikslinės grupės nustatytos remiantis ekonominiu, o ne etniniu
pagrindu; ja skatinama įgyvendinti visas žmogaus teises ir stiprinamas lygių galimybių
principas; joje atsižvelgiama į atskirties regioninį pobūdį ir mažinami nepakankamai
išsivysčiusių mikroregionų trūkumai.

Kad strategija būtų sėkmingai įgyvendinta, suinteresuotieji subjektai, būtent ES institucijos,
valstybės narės, nevyriausybinės organizacijos ir romų bendruomenės, turi vykdyti
ilgalaikius ryžtingus bendrus veiksmus. Būtent dėl šios priežasties šiuo klausimu negalima
naudotis opozicijai stiprinti ar frakcijų politiniams išpuoliams vykdyti. Taip pat neleistinas
bendras kolektyvinis priskyrimas vienai ar kitai grupei. Neleistina sugretinti kolektyvinę
romų kaltę ir kolektyvinę daugumos, engėjų, atsakomybę. Spręsti romų klausimą yra ES
Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos prioritetas. Tikiuosi, kad Europos Vadovų Taryba
birželio mėn. patvirtins planuojamą strategiją. Prašau Europos Parlamento paramos šiuo
klausimu.
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Monika Flašíková Beňová,    S&D frakcijos vardu. – (SK) Ponia pirmininke, ponia Komisijos
nare V. Reding, pone Komisijos nary L. Andorai, pirmiausia norėčiau pasveikinti jus su
pristatymu. Malonu, kad po daugybės pakartotinių Parlamento raginimų Komisija šiandien
galiausiai pristato šią Europos strategijos programą. Mano nuomone, dabar tam pats laikas,
nes padėtis tampa vis rimtesnė. Daug romų Europos Sąjungoje ne tik gyvena orumą
žeminančiomis sąlygomis, bet ir jaučia didėjančią baimę. Paskutinis to įrodymas – šeštadienį
Vengrijoje vykusios eitynės su deglais prieš romus, todėl norėčiau paraginti Vengrijos
vyriausybę daryti iš to išvadas.

Norėčiau šiek tiek pakritikuoti pristatytą programą. Padėtis tokia, kad reikia skubiai imtis
priemonių, tačiau net ir tokiomis aplinkybėmis negalime pritarti Komisijos sprendimui
rengti programą viešai nesikonsultuojant su susijusiomis šalimis. Keista, kad, viena vertus,
pačioje programoje pabrėžiate bendradarbiavimo su pilietine visuomene svarbą, tačiau iš
tiesų rengdami šį esminį dokumentą nepaisėte nei romų, nei savanoriškų organizacijų,
tarptautinių organizacijų ir kt. Toks siauras požiūris į programą nedidina jos pagrįstumo;
veikiau atvirkščiai.

Vis dėlto manau, kad apskritai visas tikrasis pristatytos programos turinys yra vykęs.
Komisija tinkamai apibrėžė kompetenciją šiai Europos lygmens problemai spręsti. Vis
dėlto valstybių narių lygmens kompetencija tebėra svarbiausia. Vis dėlto, mano nuomone,
svarbu, kad ES imtųsi koordinuoti nacionalines strategijas ir jas prižiūrėti, siekdama
užtikrinti kuo greičiausią tikrą romų integraciją.

Šiuo atžvilgiu taip pat būtina paminėti nacionalinių strategijų ir pateiktos programos
atitikties svarbą bei jų įgyvendinimo veiksmingumo priežiūrą. Vis dėlto man šiuo klausimu
Komisijos požiūris atrodo nepakankamai plataus užmojo. Komisija turėtų būti griežta,
ypač kalbant apie valstybėms narėms reiškiamus lūkesčius. Programoje tinkamai
apibrėžiamos keturios pagrindinės romų integracijos sritys: galimybė mokytis, galimybė
įsidarbinti, galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, galimybė gauti tinkamą
būstą ir būtiniausias paslaugas. Kartu su savo frakcijos nariais daug kartų lankiau romų
bendruomenes visoje Europoje ir turėjau galimybę įsitikinti, kad tai tikrai svarbiausios
sritys, kuriose romai dažnai gyvena varganomis sąlygomis. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad
panašiai suformuluoti tikslai taip pat buvo Romų įtraukties dešimtmečio programoje. Dabar
itin svarbu užtikrinti, kad jie būtų įvykdyti.

Prie šių keturių sričių norėčiau priskirti dar vieną, kurios trūksta projekte, ir tai yra konkreti
kova ne tik su diskriminacija, bet ir su žodinėmis ar fizinėmis rasizmo apraiškomis.

Galiausiai, nors tai ne mažiau svarbu, norėčiau atkreipti dėmesį į įtraukties priemonių
finansavimo klausimą. Komisijos darbo grupė praėjusių metų pabaigoje atskleidė, kad
valstybėse narėse yra didelių spragų, susijusių su ES lėšų panaudojimu. Todėl Komisija
turėtų sutelkti dėmesį į tris dalykus: kad lėšų naudojimui nereikėtų pernelyg daug
administravimo, kad Komisija imtųsi veiksmingų priemonių užtikrinti, kad perkeltos lėšos
būtų tikrai panaudotos nurodytoms reikmėms, ir kad lėšų naudojimas veiklai, įskaitant
segregaciją, būtų ribojamas.

Norėčiau baigdama kalbą dar kartą pareikšti padėką jums, ponia Komisijos nare V. Reding
ir pone Komisijos nary L. Andorai, o dabar tuo remdamosi valstybės narės turi nacionaliniu
lygmeniu veiksmingai veikti romų įtraukties srityje.

(Kalbėtoja sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)
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Franz Obermayr (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, dėkoju, ponia M. Flašíková, kad atsakėte
į mano klausimą. Akivaizdu, kad esate labai gerai susipažinusi su šiuo pranešimu ir tikrai
žinote, jog jame taip pat reikalaujama, kad valstybės narės mokėtų baudas, jeigu jo nesilaiko
arba jeigu strategijose į jį neatsižvelgta. Kokia jūsų nuomonė apie tai, kad valstybės narės
taip pat bus įpareigotos mokėti baudas, jeigu nebus įvykdytas privalomas reikalavimas
lankyti pradinę mokyklą? Lankyti pradinę mokyklą privaloma visose šalyse. Taigi jeigu
romų vaikai nelanko pradinės mokyklos, ar susijusi valstybė atsakinga už baudas? Ar
nemanote, jog tėvai turi pareigą užtikrinti, kad jų vaikai eitų į mokyklą?

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Ponia pirmininke, šia tema norėčiau pasakyti
vieną dalyką: aš neabejotinai pritariu nuomonei, kad reikia laikytis pareigų, kai tik bus
nustatytos teisės. Taip pat, žinoma, tėvų vaidmuo yra užtikrinti, kad būtų paisoma visų
vaiko teisių. Vis dėlto, mano nuomone, ES valstybės narės turi pakankamai priemonių
tokiai erdvei sukurti ir jos nebus baudžiamos, jeigu tėvai nesilaikys pareigų.

Stanimir Ilchev,    ALDE frakcijos vardu. – (BG) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau
padėkoti pranešėjai L. Járókai, taip pat Komisijos, Tarybos ir Tarybai pirmininkaujančios
Vengrijos atstovams, kadangi jie mums davė daug rimtų pažadų ir prisiėmė labai svarbius
įsipareigojimus.

Kalbant apie romų integraciją, neturėtume pamiršti, kad kalbame apie specifiškiausią ir
tikriausiai sudėtingiausią Europos ir Europos Sąjungos problemą. Toks klausimas negali
būti sprendžiamas vien lėšomis, vien teisės aktais dėl nediskriminavimo arba vien imantis
švietimo programų. Šios problemos sprendimas gali būti tik visų šių požiūrių derinys ir,
tiesą sakant, bendros politinės valios dalis.

Šiuo metu viena Europos Sąjunga labiau nei kada nors anksčiau sprendžia daugiau nei
12 mln. romų klausimą. Kai kas vis dar nesupranta, kad šie žmonės nėra paprasčiausiai tik
Bulgarijos, Rumunijos ar Slovakijos romai, jie – Europos Sąjungos piliečiai, turintys vienodas
teises ir pareigas, tačiau ribotas ateities galimybes.

Kaip galime matyti, padėtis gana sudėtinga. Kuo geresnė bus valstybių narių vykdomų
veiksmų, iniciatyvų ir politikos integracija, tuo sėkmingesnė bus Europos Sąjungos romų
integracijos strategija.

Improvizuoti ir vienašaliai veiksmai gali duoti daugiau žalos, nei naudos. Dabar turėčiau
paminėti, kad kai kuriose valstybėse narėse žinios apie romus neadekvačios ir kai kuriais
atvejais netgi klaidingos. Todėl romų klausimą Europoje reikia aktyviai nagrinėti ir
profesionaliai stebėti pažangą. Priešingu atveju, kyla pavojus, kad, užuot nukenksminę
tiksinčią bombą, ją tik perkelsime iš vienos Senojo žemyno žemėlapio vietos į kitą.

Didžiausias mūsų plataus masto strategijos tikslas turėtų būti švietimo teikimas romams.
Tai reiškia visišką jų vaikų integraciją švietimo sistemoje ir jaunimo pagrindinių kvalifikacijų
ir suaugusiųjų raštingumo teikimą.

Pagrindinis tikslas turi būti ateinančiais metais nuolat didinti darbo rinkai parengtų bei
institucijų ir teisinės valstybės klausimu apsišvietusių romų santykį. Tai vienintelė garantija,
kad ateityje romų gyvenimas nebesiklostys taip, kaip dabar, kaip apgailėtinas egzistavimas
klampynėje, kuri be reikalo prarijo Europos mokesčių mokėtojų pinigus.

Hélène Flautre,    Verts/ALE Group frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, žinoma, gera
naujiena, kad jau turime konkrečią Europos programą, pagal kurią visos valstybės narės
bus įpareigotos pristatyti savo nacionalines romų integravimo strategijas. Nuo dabar iki
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metų pabaigos Komisiją vertins šias strategijas, o paskui maždaug po metų turėsime vėl
diskutuoti šiuo klausimu. Taigi šiandien rengiame gaires, kurios leis Parlamento nariams,
valstybinėms institucijoms ir pilietinei visuomenei išlikti ypač budriems jūsų paminėtose
labai svarbiose srityse.

Atkreipiau dėmesį, kad Komisijos komunikate aptariami kai kurie Parlamento pranešime
išdėstyti klausimai. Kalbu, pvz., apie Pagrindinių teisių agentūros vaidmenį vertinant
strategijas. Manau, kad ši agentūra įrodė savo kompetenciją šioje srityje. Taip pat kalbu
apie bendradarbiavimo su Europos Taryba stiprinimą rengiant tarpininkus iš romų
bendruomenės. Tai svarbus strateginis visais lygmenimis vykdomų projektų sėkmės
veiksnys, taip pat rūpinimasis romais, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, ir plėtros aspektas,
į kurį šiame pranešime atsižvelgta. Galiausiai manau, kad bendrų priežiūros sistemos
rodiklių nustatymas vertintinas labai palankiai.

Vis dėlto turiu pabrėžti kai kuriuos šio komunikato trūkumus. Manau, kad jame
nepakankamai tvirtai ir reikliai kalbama apie būtiną romų dalyvavimą visais lygmenimis,
t. y. projektų rengimo, projektų vykdymo ir jų vertinimo lygmenimis. Komunikate kalbama
apie informavimą ir konsultavimą, tačiau pati romų bendruomenė privalo dalyvauti. Tam
įrodyti turime sukaupę daug patirties, nes Europoje buvo ir tikrai geros patirties. Laikau
tai komunikato trūkumu.

Antras komunikato trūkumas – tai, kad jame sprendžiamas nediskriminacijos klausimas
yra įvairialypė tema visose keturiose srityse. Vis dėlto manau, kad labai svarbu arba būtų
buvę labai svarbu įtraukti specialią dalį, skirtą kovai su diskriminacija ir smurtu bei romų
teise kreiptis į teismą. Šis nediskriminacijos, pagrindinių teisių, teisės kreiptis į teismą
komponentas nėra įtrauktas kaip aiškus atskiras jų teisių komponentas. Tai laikau dar
vienu Komisijos dokumento trūkumu.

Prisimenu, kad taip pat kalbėjome apie tarpininkus, apie Europos Tarybos pradėtą programą.
Gerai, kad šiame komunikate tai minima. Galėjome paminėti ir jūs galėjote paminėti gaires,
kurias jau parengė Europos Taryba, kad kaip nors nesukurtume dviejų strategijų arba dviejų
rūšių programų nacionalinėms strategijoms vertinti. Manau, kad tai būtų buvęs šio
komunikato pranašumas.

Galiausiai manau, kad Komisijos darbas dar nebaigtas ir kad darbo grupė turėtų tęsti savo
darbą, siekdama užtikrinti, kad valstybės narės visuomet žinotų apie Komisijos, pilietinės
visuomenės ir vietos institucijų spaudimą iš tiesų įgyvendinti šias gaires.

Timothy Kirkhope,    ECR frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, šis pasiūlymas – galimybė
geriau integruoti romus valstybėse narėse ir rasti būdų teikti romams visas lygias galimybes
ir teises, priklausančias visiems ES piliečiams. Pagrindinis programos tikslas turėtų būti
suteikti pagrindines visuotines teises visiems tiems žmonėms.

Vis dėlto baiminuosi, kad ši apkrauta ir sudėtinga darbotvarkė, kaip ir kitų ankstesnių
programų darbotvarkės, vėl turės būti sutrumpinta. Reikia paisyti valstybių narių
kompetencijos švietimo, sveikatos priežiūros ir būsto teikimo srityse, o dėl to, ką iki šiol
paskaičiau, baiminuosi, kad Komisija elgiasi ultra vires, pažeisdama valstybių narių teises
nustatyti savo politiką šiose srityse. Vis dėlto tikiuosi, kad naujoji strategija bus naujos eros
pradžia ES šį klausimą sprendžiant pirma išklausius romus.

Gerokai per ilgai vykdomos programos buvo pernelyg sudėtingos ir paprasčiausiai
nepasiekdavo žmonių, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Beveik per dešimtmetį mažai
kas reikšmingo pasiekta šioje srityje. Tikiuosi, kad dabar Komisija sutelks dėmesį į tai, kaip
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geriausiai supaprastinti galimybių gauti ES lėšų procedūras ir kaip geriau stebėti, vertinti
ir įgyvendinti savo programas. Jeigu ES leidžia pinigus šioje srityje, ji turi tai daryti
veiksmingiau.

Cornelia Ernst,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, gerai,
kad dabar turėsime bendrą strategiją romų klausimu, tačiau baiminuosi, kad ne viskas
rožėmis klota. Taip yra dėl to, kad visi Komisijos pateikti pasiūlymai smarkiai atsilieka nuo
daugelį metų vykusių diskusijų su romų atstovais, kai kurios jų vyko ir šiame Parlamente.

Daugelį metų romų bendruomenės atstovai ir kartu su programos strategija, ir be jos
atkreipė dėmesį į tikslinių priemonių ir aiškių konkrečių reikalavimų poreikį. Mes netgi
neturime aiškių ribojamųjų priemonių, jeigu šios strategijos nebus laikomasi. Nors buvo
keletas pasiūlymų šiuo klausimu, jokių tikrų ribojamųjų priemonių nėra, taigi sistemoje
skylių daugiau nei šveicariškame sūryje.

Strategija romų klausimų turėtų apimti visas svarbias sritis. Taip buvo sutarta. Tačiau ką
dar Komisija gali pasiūlyti be keturių svarbiausių sričių? Nėra romų bendruomenės
dalyvavimo ir įtraukties sistemos sprendžiant visus su jais susijusius klausimus. Nėra
konkretaus tikslų įgyvendinimo sistemų. Nėra atsižvelgiama į lytį. Be to, mane ypač erzina
ir laikau skandalingu dalyku tai, kad jūs nenorite imtis jokių aiškių kovos su romų
bendruomenės diskriminacija veiksmų.

Skundžiatės, kad nepanaudoti romams skirti ES struktūriniai fondai. Norėčiau gana atvirai
jūsų paklausti: ar romų diskriminacija taip pat nėra viena iš priežasčių, kodėl bendruomenė
laiku nepanaudojo šių ES lėšų? Manau, kad yra.

Mes, kaip GUE/NGL frakcijos nariai, itin kritiškai vertiname šį komunikatą. Nemanome,
kad jis pakankamas, ir tikiuosi, kad bus padaryti tinkami pakeitimai.

Mario Borghezio,    EFD frakcijos vardu. – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, nors esu
euroskeptikas, atsižvelgdamas į strategiją „Europa 2020“ galėčiau pritarti planui panaikinti
diskriminaciją, sunkumus ir socialinę atskirtį, jeigu Europos Komisija iš tikrųjų siūlytų
veiksmingesnes priemones valstybių narių elgesiui kontroliuoti.

Vis dėlto girdime šias Europos Komisijos narės kalbas apie puikią ateitį, apie puikią kontrolę,
tačiau ji vis dar negali man paaiškinti, kodėl jos šalyje, Liuksemburgo Didžiojoje
Hercogystėje, šiems keliauninkams draudžiama kurti stovyklas, tačiau jie gali tai daryti arti
mano namų Italijoje ir Prancūzijoje. Taigi kalbame apie namų teikimą atvykėliams, nors
kai kuriose Europos šalyse, konkrečiai V. Reding šalyje, šie žmonės net negali įrengti
stovyklų.

Šiandieniniame didžiausio mano šalies laikraščio, Il Corriere della Sera, numeryje yra straipsnis
apie motiną, kuri neverta motinos vardo, keliauninkę, kuri Italijoje suimta už tai, kad
pardavė savo mažą dukrelę prekiautojams žmonėmis, kurie norėjo parduoti ją prostitucijai.
Ji pardavė savo mažą dukrelę. Kiti siunčia jas daryti kitų dalykų. Dažnai būtent jie nenori
leisti jų į mokyklą, nepaisant institucijų, tarpininkų ir labdaros organizacijų spaudimo ir
dėmesio.

Ar norime kalbėti ir apie šias problemas? Ar norime nebeduoti šių kvailų gėrio trupinių?
ir suprasti, kad daugelis romų problemų kyla išimtinai ir daugiausia dėl jų pačių kaltės?

Pirmininkė. −   Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)
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Cătălin Sorin Ivan (S&D),    raštu. – (RO) Naujoje Europos romų įtraukties strategijoje
tik pakartoti seni tikslai, kurių, kaip per keletą metų paaiškėjo, neįmanoma pasiekti. Jie
buvo tikėtini 2005 m. pradėjus Romų įtraukties dešimtmečio programą. Vis dėlto šiuo
metu, kai ekstremistinis elgesys ir smurtas prieš romus ES stiprėja, mums būtų reikėję
strategijos, kuria siūlomos daug konkretesnės priemonės. Vengrijoje kyla įtampa, o policijos
veiksmai tampa vis griežtesni. Jei nebus tvirtos pozicijos, padėtis blogės. Taigi stebina tai,
kodėl Komisija nesistengė kurti tinkamų sprendimų, kuriais būtų sprendžiamos konkrečios
problemos, ypač dėl to, kad ji turėjo Europos Parlamento priimtą rezoliuciją.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    raštu. – (RO) Šiandien Komisijos pristatyta naujoji
nacionalinių romų strategijų koordinavimo programa reiškia svarbų ES žingsnį.
Nacionalinių informacinių romų integracijos punktų kūrimas, finansavimo procedūrų
paprastinimas, nacionalinių planų vertinimas, kurį vykdo ES institucijos, ir romų integracijos
pažangos tikrinimas valstybėse narėse yra priemonės, kurios padės gerinti ekonominę ir
socialinę romų padėtį Europoje. Valstybės narės turi atidžiai išnagrinėti šią strategiją ir kuo
greičiau įsteigti strategijos vykdymo ir koordinavimo su kitomis valstybėmis narėmis
administracines institucijas. Tikiuosi, kad nuo šios vasaros Komisija imsis pagrindinio
vaidmens koordinuojant strategiją, susijusią su svarbiausių sričių plėtojimu, pvz., pilietinio
ugdymo skatinimu, profesiniu orientavimu ir užimtumu. Gaila, kad naujoje strategijoje
nėra aiškių rekomendacijų, kokių rūšių romams skirtos programos bus panašiai kuriamos
ir vykdomos visose valstybėse narėse, bet su tam tikrais pakeitimais. Raginu Tarybą ir
valstybes nares sukurti tokias rekomendacijas dėl tokių rūšių programų, kurias centralizuotai
valdys Komisija. Be tokių rūšių programų, pritaikytų klajokliškam romų gyvenimo būdui,
Europos Sąjunga niekada negalės deramai prisidėti prie prie pridėtinės vertės ES lygmeniu
didinimo.

Rovana Plumb (S&D),    raštu.  – ES nacionalinių romų integravimo strategijų
koordinavimo programa teikia galimybę sutelkti pastangas visais lygmenimis su visais
suinteresuotaisiais subjektais, kad nebeliktų romų atskirties. ES lygmeniu nustatyti tikslai,
apimantys keturias svarbias romų integracijos sritis, – galimybę mokytis, galimybę naudotis
užimtumo paslaugomis, galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir galimybę
gauti būstą, – bus pasiekti tik jeigu valstybės narės prisiims aiškius įsipareigojimus. Dabar
būtina imtis ryžtingesnių veiksmų ir užtikrinti, kad nacionalinėje, regioninėje ir vietos
integracijos politikoje aiškiai ir konkrečiai būtų kreipiamas dėmesys į romus ir kad aiškiomis
priemonėmis būtų tenkinami romų poreikiai, kad jie nebepatirtų nepatogumų ir kad už
šiuos nepatogumus jiems būtų atlyginta. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi romų
vaikai turėtų galimybę naudotis kokybiškomis švietimo paslaugomis, ir nustatyti konkretų
tikslą didinti romų užimtumo procentą įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, didinti
romų namų ūkių, galinčių naudotis vandeniu, sanitarinėmis paslaugomis ir elektra, skaičių
ir suteikti nediskriminacinę galimybę gauti būstus, įskaitant socialinius būstus. Valstybės
narės turėtų nustatyti konkrečius tikslus su konkrečiais terminais ilginti romų gyvenimo
trukmę, didinti vaikų skiepijimo skaičių iki ne romų lygio bei mažinti kūdikių ir motinų
mirtingumą iki ne romų mirtingumo lygio.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    raštu. – (FR) Pagaliau Komisija pateikė mums
plataus užmojo tikslų, susijusių su romų integracija Europoje: užtikrinti bent pradinį visų
romų vaikų išsilavinimą, mažinti vaikų mirtingumą ir mažinti gyvenimo trukmės atotrūkį.
Vis dėlto šiuos siekius dar reikia įgyvendinti. Praėjus metams nuo tos dienos, kai Europos
Parlamentas patvirtino ERDF reglamento dėl investavimo į atskirtį patiriančių
bendruomenių būstus pakeitimą, sunkiai sekasi pradėti vykdyti projektą. Svarbu, kad
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valstybės narės investuotų ir praneštų apie savo veiksmus romų užimtumo, švietimo,
sveikatos priežiūros ir būsto teikimo srityse, taip pat kad Komisija užtikrintų griežtą esamų
Europos programų priežiūrą. Galiausiai romai turi pasinaudoti šia galimybe patys valdyti
savo likimą, žinodami, kad gali tikėtis Europos pagalbos. Nuostata „pagyvensim –
pamatysim“ ir tušti žodžiai tik kurstys dešiniuosius radikalus ir nepasitikėjimą
bendruomenėse. Kitą penktadienį, balandžio 8 d., Tarptautinė romų diena. Tikiuosi, kad
2012 m. balandžio 8 d. galėsime džiaugtis padaryta pažanga.

11. 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (diskusijos)

Pirmininkė. −   Kitas klausimas – pranešimas (A7-0087/2011), kurį Biudžeto komiteto
vardu parengė José Manuel Fernandes, dėl Europos Parlamento 2012 finansinių metų
pajamų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis. Parlamentas (2011/2018(BUD)).

José Manuel Fernandes,    pranešėjas. – (PT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia
norėčiau labai padėkoti visiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą, ypač norėčiau
padėkoti visų frakcijų šešėliniams pranešėjams.

Dėl šio pranešimo 2012 m. Parlamento biudžetas bus griežto taupymo biudžetas, ribotas
biudžetas ir tikslus biudžetas. Tiesą sakant, po pirminio pasiūlymo jį veiksmingai
sumažinome maždaug 49 mln. EUR. Dėl mūsų pozicijos, dėl kurios balsavo ir kuriai pritarė
šio Parlamento dauguma, pasiekėme daugiau negu buvome įsipareigoję. Sakėme, kad
pakeitimas bus maždaug infliacijos dydžio. Smarkiai aplenkėme infliacijos dydį, o tai
reiškia, kad 2012 m. biudžetas bus iš tikro sumažintas: šis biudžetas 5 išlaidų kategorijoje,
kur skelbiamos Europos institucijų lėšos, bus mažesnis už 20 proc. Keletą metų nepasiekėme
šio tikslo ir viršijome 20 proc.

Taip pat prisimenu, jog Pirmininkų sueiga nustatė tikslą, kad Parlamento biudžetas būtų
20–22 proc., tačiau šiais metais jis mažesnis. Vis dėlto įgyvendinant 2012 m. biudžetą
norėsime, kad santaupos būtų panaudotos taikant gero valdymo, ekonomijos,
veiksmingumo ir efektyvumo principus. Norime, kad visos išlaidos būtų įrodytos
dokumentais, ir norime, kad visos kintamos kainos priklausytų nuo sąnaudų ir naudos
analizės. Taip galėsime įgyvendindami dar ir papildomai sutaupyti.

Visos institucijos turi stengtis taupyti ir reikia teikti 5 išlaidų kategorijos, kuri apima
administracines visų institucijų išlaidas, ribojimo priemones, kad 2012 m. būtų maždaug
380 mln. EUR perteklius. Tuomet siūlysime, kad 100 mln. EUR, skirtų administracinėms
išlaidoms, būtų skirti jaunimo sričiai. Kodėl jaunimo sričiai? Todėl, kad ši karta patiria
daugiausia sunkumų, susijusių su galimybe gauti darbą, nedarbingumo lygiu, kuris dukart
didesnis nei kitų kartų. Vis dėlto yra keletas papildomų priežasčių ir tikslų, dėl kurių
jaunimas pasirinktas 2012 m. prioritetu. Taip jau buvo 2011 m., taip pat jaunimas minimas
visuose penkiuose strategijos „Europa 2020“ tiksluose, kuriuose pateikiama nauja finansinių
perspektyvų kryptis ir kuriuose taip pat pateikta 2012 m. J. Balzani biudžeto kryptis. Be
to, atsižvelgiant į mokyklas metusiųjų skaičių ir 30–34 metų kartos išsilavinimą, 40 proc.
šios kartos turi universitetinį išsilavinimą, todėl du tikslai nesuderinami. Tikiuosi, kad visi
šio pasiūlymo pakeitimai bus persvarstyti, nes manau, kad prioritetas „jaunimas“ turėtų
būti šio Parlamento prioritetas.

Monika Hohlmeier,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, pone pranešėjau, ponios
ir ponai, kaip visi žinome, 2012 m. Parlamento biudžetas parengtas atsižvelgiant į sudėtingą
ekonominę ir finansinę padėtį. Todėl teigiamai vertinu tai, kad sutarėme dėl svarbiausių
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gairių, kad Parlamento biudžetas turi būti kruopščiai parengtas pagal sistemą taikant
nedidelį didinimą ir kad pakeitimai neturėtų viršyti infliacijos dydžio. Manau, kad
J. M. Fernandeso minėtas tikslas, susijęs su jaunimo užimtumu, labai svarbus, kadangi
paskutiniame mūsų biudžete atsispindėjo susirūpinimas dėl to, kad jaunimui turėtų būti
skirta daugiau pinigų nei anksčiau, nes būtent jauniems žmonėms įtaką daro nedarbas
arba jiems reikia konkrečios paramos, įskaitant Europos paramą. Todėl manau, kad
papildomų 100 mln. EUR skyrimas vertintinas labai teigiamai.

Būdama pranešėja pastatų klausimu, ypač norėčiau pabrėžti, kad, mano manymu, mums
ypač svarbu išlaikyti aukštą veiksmingumo lygį finansuojant mūsų pastatus ir rūpestingai
prižiūrėti finansinę padėtį. Šiuo atžvilgiu, manau, teisinga finansinius išteklius, kurie per
metus neišleidžiami Parlamento biudžete, panaudoti kuo išmintingiau, kad būtų išvengta
palūkanų mokėjimo. Šiuo atžvilgiu taip pat reikia užtikrinti, kad pinigai nebūtų leidžiami
paskubomis metų pabaigoje, o būtų greičiau ir ekonomiškiau naudojami sumokėti už
pastatus. Kalbant apie Europos istorijos namus, turime užtikrinti, kad veikslo planas būtų
dar kartą atidžiai peržiūrėtas ir kad statybos kainos būtų atidžiai peržiūrėtos, kad iš esmės
po to, kai pastatas bus baigtas, būtų galima parengti įprastą biudžetą remiantis pranešimu
pagal 179 straipsnio 3 dalį.

Derek Vaughan,    S&D frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau išreikšti
pagarbą pranešėjui už jo požiūrį į biudžetą ir už tai, kad jis pripažįsta, jog Parlamentas
turėtų vengti 2012 m. smarkiai didinti išlaidas. Tai tinkamas elgesys, kadangi žinome, jog
Taryba ketina mažinti savo biudžetą 4 proc., Komisija ketina didinti savo biudžetą tik
1 proc., Regionų komitetas – maždaug 2,9 proc., o Ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetas – dar mažiau.

Manau, kad iš pradžių biuro pasiūlyti 5,2 proc. buvo pernelyg daug. Taigi didėjimo
sumažinimas 2,3 proc. – pažanga. Tiesą sakant, realiai yra 0,5 proc. sumažėjimas. Aš pats
norėčiau matyti dar mažesnį padidėjimą. Manau, kad ateityje turėtume sukurti planą,
kuriame būtų nurodytos Parlamento biudžeto santaupos.

Vis dėlto turime pripažinti, kad pavyko sutaupyti. Palankiai vertinu tai, ką pavyko sutauputi
Pridėtinės vertės vertinimo tarnybai – dėl jų sutaupysime maždaug 1,3 mln. EUR, –
santaupoms iš informacinių kampanijų, pastatų politikos ir raštinės prekių ir pasiūlymo
mažinti nenumatytų išlaidų rezervą maždaug 3 mln. EUR. Visa tai prilygsta maždaug
13,7 mlrd. EUR santaupoms be atidėtų išlaidų Lisabonos ir plėtros reikmėms. Kaip jau
sakiau, manau, kad galima buvo sutaupyti daugiau, tačiau bent jau kažkiek sutaupėme.

Galiausiai ar galėčiau pateikti du svarbius neišspręstus klausimus? Pirma, dėl pasiūlymo,
kaip sakė pranešėjas, 100 mln. EUR iš nepanaudotų 5 išlaidų kategorijos lėšų turėtų atitekti
jaunimo politikai: kartu su kitomis frakcijomis 7 pataisoje minėjome, kad šį lėšų perkėlimą
galima svarstyti tik atsižvelgus į bendrojo 2012 m. biudžeto prioritetus. Taigi prieš priimant
sprendimą reikės svarstyti, ar tai turėtų būti padaryta ir kur turėtų būti skirti pinigai, –
kitaip tariant, kam būtų išleisti pinigai, jeigu tas lėšų perkėlimas įvyks. Dar per anksti mums
dėl to įsipareigoti.

Antra, yra Europos istorijos namų klausimas. Tai būtų gera mintis, jeigu turėtume daugybę
pinigų, tačiau manau, kad dabar tam ne laikas. Mums reikia tinkamo verslo plano ir reikia
jį nagrinėti atliekant tinkamą Parlamento procedūrą, tikriausiai vėliau šiais metais pagal
įprastą biudžeto procedūrą, kad nariai turėtų teisę kalbėti ir išreikšti nuomonę apie šį
projektą. Šiuo klausimu, manau, svarbu, kad Parlamentas, kaip ir kitais klausimais, priimtų
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teisingą sprendimą dėl mūsų pačių biudžeto. Mūsų pačių biudžetas svarbus ir turime
užtikrinti, kad atrodytų, jog priimame visuomenei teisingą sprendimą.

Alexander Alvaro,    ALDE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, pritariu, kad pranešėjo
ir kolegų Parlamento narių darbas davė vaisių. Akivaizdu, kad pinigai dar ne viskas, tačiau
niekas nevyksta be pinigų. Tas pats taikoma taupymui: visi nori išlaikyti tai, ką turi, ir
nenori atiduoti nieko, kas galėtų padėti dar daugiau sutaupyti. Šiuo atžvilgiu diskusija, ar
infliacijos dydis yra 2,3, 2,5, ar 2,7 proc., iš esmės yra kova su nematomu priešininku.
Mūsų užduotis – pažiūrėti ir nuspręsti, kaip iš tiesų galėtume sutaupyti pinigų.

Šiuo atveju lemiamas veiksnys – svarbu, kad Europos Parlamento sekretoriatas atkreiptų
į tai dėmesį, – yra tai, kad Biudžeto komitetui reikia teikti visus svarbius dokumentus, kad
jis galėtų ne paprasčiausiai uždėti antspaudą ant Generalinio sekretoriato taupymo
pasiūlymo, o nuspręsti, kaip Europos Parlamento biudžete būtų galima sutaupyti. Europos
Parlamento biudžetas susideda daugiau nei iš šių pataisų.

Kaip nurodė J. M. Fernandes, nustatėme, kad sutaupytų lėšų yra 49 mln. EUR. Vis dėlto
neatskleidėme to, jog du trečdaliai šių lėšų paprasčiausiai perkelti į 2013 ar 2012 finansinius
metus, kad galėtume nuspręsti, ką kitais metais daryti su šiais pinigais. Kalbant apie tikrąsias
santaupas, malonu, kad vadinamosios mažesnės frakcijos, pvz., Liberalų ir demokratų
aljanso už Europą frakcija, sugebėjo susitelkti ir įtikinti dvi didesnes frakcijas, kad reikia
taupyti lėšas informacinių technologijų, paprastų reikalų, pvz., valymo ar mokėjimo
politinėms partijoms ar įstaigoms, srityje. Kitaip tariant, malonu, kad bent jau teoriškai
suprantame, kuriose srityse galime taupyti.

Iš naujo prasidėjusios diskusijos dėl 100 mln. EUR, kurie bus skirti mūsų jaunimui,
suprantama, yra dalykas, kuriam ne vienas gali prieštarauti. Kita vertus, būkime atsargūs,
kad nenukryptume nuo temos, kadangi šis klausimas visiškai nesusijęs su pranešimu.
Negalime sau leisti atitraukti dėmesio nuo kitų svarbių temų. Vis dėlto pradžia gera ir
akivaizdu, kad mums nebūtinai reikia daugiau pinigų – veikiau reikia didesnės drausmės
juos leidžiant. Manau, kad galime tikėtis našaus bendradarbiavimo su visomis frakcijomis.

Helga Trüpel,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, šiais
ekonomikos požiūriu sunkiais laikais visiškai teisinga, kad Europos Parlamentas turėtų
atlikti savo vaidmenį ir turėtų būti pasiruošęs save riboti ir drausminti, nors ir esame
įsipareigoję kurti savo pačių instituciją ir pagal Lisabonos sutartį mums skirtos naujos
pareigos. Pritariu ankstesniam pranešėjui, kad sėkmingai susitarėme dėl Biuro biudžeto
pasiūlymų, į kuriuos iš pradžių įtrauktas pernelyg didelis 5,2 proc. augimas, mažinimo iki
2,3 proc. didinimo. Vis dėlto didinimas yra didinimas, net jei jis tikriausiai mažesnis už
infliacijos dydį. Taigi iš tiesų mes ne sutaupome, o mažiname augimą. Tikrai turėtume būti
pakankamai sąžiningi ir vadinti daiktus jų tikraisiais vardais.

Kalbant apie Europos istorijos muziejaus klausimą, norėčiau pasakyti: iš esmės mano
frakcijos dauguma pritaria Europos piliečių informavimo apie mūsų istoriją nuo 1945 m.
paslaugai. Vis dėlto tam taip pat reikia sudaryti verslo planą ir reikia, kad visos šiuo metu
rytojaus balsavimui daugumos sprendimu rengiamos sąlygos būtų įvykdytos. Tai vienintelis
būdas vykdyti patikimą, teisingą ir skaidrią biudžeto politiką. Tai taip pat reiškia, kad jeigu
tikrai siekiama keisti šiuos prioritetus, kam ateinančiais metais prireiks 60 mln. EUR,
tuomet, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso manymu, turėsime taupyti ir kitose
srityse, o ne tik riboti augimą. Pvz., manome, kad nėra reikalo skristi verslo klase, jei skrydis
Europos Sąjungoje trunka mažiau nei keturias valandas. Taip sutaupytume gana didelę
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sumą. Vietoj to čia, Strasbūre, Parlamento darbuotojams ir nariams galėtų būti skirta
daugiau dviračių.

Norėčiau baigti kalbą komentaru apie politinių rankų miklumą perskirstant lėšas jaunimo
užimtumui. Žinoma, Žalieji taip pat nori padidinti išlaidas jaunimo užimtumui. Tačiau tai
– Komisijos biudžeto dalis. Jei šie pinigai bus paimti iš Europos Parlamento biudžeto,
tuomet sumažinsime, lėšas, skirtas, pvz., naujai finansų priežiūros institucijai ar Maisto
saugos tarnybai. Ar tikrai to norime? Ar tokią žinią Parlamentas nori duoti mūsų piliečiams?
Ne, tai neteisingas sprendimas. Turime stiprinti šias reguliavimo agentūras, kad jos veiktų
pagal paskirtį, o lėšos jaunimo užimtumo programoms turi būti skirtos iš Komisijos
biudžeto. Politiniu požiūriu tai būtų teisinga.

Lajos Bokros,    ECR frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, ES vadovai gyvena iliuzijų ir
saviapgaulės pasaulyje. Geriausias įrodymas – tai, kas įvyko šį rytą. ES institucijų vadovai
sakė, kad finansų krizė jau beveik baigėsi. Nėra nieko neteisingesnio už tai. Kaip vakar
dienos Financial Times rašė Wolfgang Münchau, Europa akivaizdžiai susiduria su pasirinkimu
– įsipareigojimų nevykdymas ar finansinė pagalba. Abu reiškia milžiniškus nuostolius.
Vienintelis jų skirtumas – tai, kaip nuostoliai paskirstomi. Įsipareigojimų nevykdymo atveju
nukentės Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir Ispanijos bankai, o šių
šalių mokesčių mokėtojai pasidalys išlaidas su Graikijos, Airijos ir Portugalijos mokesčių
mokėtojais. Finansinės pagalbos atveju visa našta atiteks Graikijos, Airijos ir – greitai
Portugalijos piliečiams.

Būtent atsižvelgdamas į tai sakau, kad Parlamento biudžeto didinimas 2,3 proc. yra per
didelis ir nepriimtinas. Iš naujo pasvarstykime ir sumažinkime jį 1 proc., kaip siūlė Komisijos
narys Janusz Lewandowski. Jeigu didinimas būtų daug mažesnis už infliacijos dydį, Europos
piliečių akyse Parlamentas įgytų labai reikalingą patikimumą. Galima pakeisti ne tik
didėjimą, bet ir sandarą.

Yra daugybė būdų taupyti Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Kaip jau minėjo Helga
Trüpel, Europos Sąjungoje nėra reikalo keliauti verslo klase. Žaliųjų, Jungtinės kairiųjų ir
ECR frakcijų bendrai pateiktoje pataisoje siūloma labai mažinti kelionių išlaidas, naudojant
lanksčius ekonominės klasės bilietus mažiau nei keturias valandas trunkančioms kelionėms.
Čia, Strasbūre, mums nereikia žvilgančių, blizgančių juodų automobilių Mercedes-Benz
parko. Naudokimės tramvajumi. Mums nereikia Europos istorijos muziejaus, kadangi
Europa praranda konkurencingumą ir geopolitinę svarbą. Ji ir taip taps muziejumi.

Yra didelės galimybės taupyti energijos sąnaudų srityje. Mūsų biuruose nėra temperatūros
valdymo ar individualiai pritaikyto šildymo ir oro kondicionierių. Kiekvienais metais
prarandame milžinišką kiekį energijos. Yra didelės galimybės taupyti saugumo ir
informacinių technologijų paslaugų srityje. Abiem atvejais mums reikia daug geresnių
paslaugų už daug mažesnę kainą. Taip pat turėtume peržiūrėti ir persvarstyti sveikatos
draudimo išlaidas. Nėra reikalo naudotis tokiu ypač dideliu kiekiu sveikatos priežiūros
paslaugų. Biudžeto sudarymas susijęs tiek su teigiamų, tiek su neigiamų prioritetų
nustatymu. Teigiamųjų netrūksta, tačiau atsakingam ir išmintingam biudžeto sudarymui
reikalingi abu, ypač per krizę.

Miguel Portas,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (PT) Mes, Europos Parlamento nariai, turime
galią priimti sprendimus, susijusius su mūsų pačių atlyginimais. Taip pat mes sprendžiame
dėl darbuotojams įdarbinti skirtų pinigų. 2010–2011 m. kiekvieną mėnesį skyrėme sau
papildomus 3 000 EUR. Taip pat mes balsuojame dėl savo tarnybų išlaidų apribojimų,
išlaidų priežiūros, išmokų ir netgi keliavimo būdų. Šiose srityse turime visišką valdžią,
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todėl savęs klausiu ir jūsų klausiu, ar mes naudojomės, ar piktnaudžiavome šia savo galia,
ar buvome išmintingi ir rūpestingi, ar vis dėlto nesugebėjome atsispirti šios galios įtakai?
Deja, nesugebėjome, būtent todėl ši diskusija yra ne apie skaičius, o apie etiką ir politiką,
ši diskusija mus arba išteisins, arba nuteis tų, kuriems esame atskaitingi, akyse.

Jokiu būdu nesu nepartinis populistas ir nemanau, kad Parlamento nariai turėtų dirbti
užsidegę žvakes. Tačiau būtent dėl to, kad mūsų šalyse yra tokia demagogija, turime būti
itin griežti kalbėdami apie sprendimų, susijusių su mūsų gaunamais pinigais ir priedais,
priėmimą. Atsiprašau, bet nenormalu, kad nariai, visada keliavę ekonomine klase, pakeistų
ją verslo klase, kadangi dabar skrydžiai apmokami atsižvelgiant į bilietą, o ne į kilometrus.
Tokie patys kriterijai taikomi atlyginimams ir išlaidoms. Manau, kad jie perdėti ir kai kuriais
atvejais net pernelyg griežti, tačiau ne dėl to kyla klausimas: klausimas kyla dėl to, ar žinome,
kad turime drąsos balsuoti bent už šių išlaidų įšaldymą?

Nesuprantu, kaip gali būti Parlamento narių, kurie nedvejodami pritaria griežto taupymo
politikai ir atlyginimų ir pensijų mažinimui jų šalyse, o kai reikia priimti sprendimus dėl
jų pačių pinigų, griežto taupymo staiga nebelieka. Mano kolegos, tai ne tik rimta – tai
nepadoru ir labai liūdna.

Marta Andreasen,    EFD frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, 2,3 proc. biudžeto didinimas,
kurio prašė Parlamentas, verčia abejoti jo atsakomybės jausmu. Žiūrint į skirtingas išlaidų
eilutes galima pastebėti, kad daugelis jų be jokios pagrįstos priežasties padidėjo nuo 50 iki
100 proc.

Šios plenarinės sesijos pradžioje prašiau Parlamento nesant tikslios informacijos apie
išlaidas Europos istorijos namams ir dėl interesų konflikto atidėti balsavimą dėl
J. M. Fernandeso pranešimo, tačiau mano prašymas balsavimu atmestas. 2,5 mln. EUR
suma jau išmokėta neturint pakankamai informacijos. Atrodo, kad Parlamento nariai nori
veikti aklai ir, nepateikę reikiamų klausimų, tiesiog perduoti mokesčių mokėtojų pinigus.
Man telieka paprašyti Didžiosios Britanijos ministro pirmininko sutikti tik su smarkiai
sumažintu visu 2012 m. ES biudžetu ir tikėtis, kad Parlamento biudžetas bus labiausiai
sumažintas.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Ką galima vienos minutės trukmės kalboje pasakyti apie
2012 m. Europos Parlamento biudžetą? Atsakymas – nedaug, bet pakankamai.

Šis pranešimas nepateikia jokios vizijos. Veikiau jis – tuščių žodžių rinkinys, kuriuo dar
kartą pabrėžiama, kad Europos Sąjunga neteikia jokios pridėtinės vertės. 2012 m. biudžete
matomas švaistymas, ypač susijęs su tokiu absurdišku projektu, kaip Europos istorijos
namai. Apskaičiuota sąmata nekontroliuojamai didėja, o Biudžeto komiteto pirmininkas,
kuris turi priimti sprendimą dėl finansavimo, taip pat siūlomas būti stebėtojų tarybos nariu.
Joks kitas Parlamentas nepritartų tokiam interesų konfliktui, tačiau, žinoma, šis Europos
Parlamentas tam pritaria. Tai skamba beprotiškai!

A. Lamassoure vakar sakė, kad jis pasirengęs atsistatydinti iš pareigų. Olandų laisvės partija
(PVV) dabar dirbs iš visų jėgų, kad tai įvyktų. Tikiuosi, kad kitais metais pinigų švaistymas
neperžengs ribos ir iš tiesų baigsis. Tuo tarpu ir toliau stebėsiu ir teiksiu pranešimus piliečių
vardu.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pirma, noriu padėkoti
pranešėjui J. M. Fernandesui už tai, kad apskaičiavo Parlamento biudžetą, kad sėkmingai
suderino generalinio sekretoriaus prašymus ir Komisijos nario J. Lewandowskio pasiūlymus,
susijusius su Europos institucijų administravimo išlaidų taupymu.
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Parlamentas nori paskelbti apie atsakomybę, atsižvelgdamas į prašymus valstybėms narėms
dėl viešųjų finansų sunkiu laikotarpiu didinti lėšas ne daugiau nei infliacijos dydis.

Tikiuosi, kad Taryba, kuriai reikės įvertinti pranešėjo pasiūlymą 5 išlaidų kategorijos
aukščiausią ribą mažinti, kad galima būtų finansuoti paramos jaunimui politiką, jam pritars.

Manau, jog privalome rasti papildomų lėšų jaunimo užimtumui, kurio lygis šiuo metu
visoje Europoje yra visų laikų mažiausias, remti, kad galėtume sparčiau siekti pagrindinių
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir atgaivinti ekonomikos augimą, kuris priklauso nuo
jaunimo ar jų sugebėjimo įgyti aukšto lygio išsilavinimą.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Ponia pirmininke, tai, kad tie kolegos Parlamento nariai, kurie
yra prieš visą Europos Sąjungos idėją, nori sumažinti Europos Parlamento biudžetą,
tikriausiai nėra keista, tačiau gana aišku, kad už to slypi populistiniai motyvai. Dar svarbiau,
kad tie iš mūsų, kurie pritaria Europos Sąjungai, taip pat mano, jog atėjo laikas permąstyti
tai, kas susiję su administravimo išlaidomis.

Pirmą kartą šiame pranešime nusprendžiame nepritarti Parlamento biudžeto didinimui
tuo metu, kai valstybių narių biudžetai patiria sunkumų ir kai daugelis paprastų piliečių
kenčia dėl griežto taupymo priemonių pasekmių. Dabar turime pradėti rimtai žiūrėti į šį
klausimą. Pirmą kartą nuo to laiko, kai esu Parlamento narys, mažinamas Parlamento
biudžetas. Manau, kad turėtume daryti daugiau. Pritariu pranešėjui ir keletui pirmesnių
kalbėtojų, kad turėtume laikytis strategiškesnio požiūrio. Todėl Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija pateikė ilgalaikės strateginės Parlamento
administracinių išlaidų peržiūros pataisą. Dabar turime parodyti, kad rimtai žiūrime į šią
užduotį ir kad tai – ne tuščios kalbos. Turime pradėti darbą, susijusį su šiuo požiūriu.

Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra Europos istorijos namai. Daugelis žmonių
abejojo, ar Parlamento užduotis valdyti Europos istorijos muziejų. Tai abejotina, tačiau
manau, kad projektas turi prasmę, būtent dėl to, kad niekas daugiau nėra įsteigęs tokio
muziejaus. Tikriausia tam atėjo laikas. Vis dėlto tą reikia daryti vadovaujantis skaidrumo
principu, prisiimant visą atsakomybę už sąnaudas ir prisiimant tikrą atsakomybę už veiklą.
Taigi man labai malonu, kad jau pavyko susitarti su Žaliųjų frakcija / Europos laisvuoju
aljansu, S&D frakcija ir pranešėju dėl balsavimo už svarbiausias mūsų pataisos dalis, o tai
reikš, kad nuo šiol sprendimų priėmimų procesas, susijęs su Europos istorijos namais, bus
iš tiesų skaidrus. Aš tuo patenkintas.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

Lucas Hartong (NI). -   Ponia pirmininke, turiu klausimą gerbiamajam kolegai. Kuo blogas
populizmas, atsižvelgiant į tai, kad Parlamento nariai yra populus, žmonių, balsas?

Göran Färm (S&D).   – (SV) Pone L. Hartongai, populizmas dažniausiai reiškia, kad kas
nors iš tikro nežiūri į kažką rimtai, jis tiesiog instinktyviai reaguoja, negalvodamas apie
tinkamą strateginį atsaką. Kalbant apie tai, ką dabar darome, žinoma, svarbiausia tai, kad
tie iš mūsų, kurie tikrai tiki Europos Sąjunga, taip pat nori užtikrinti, kad prisiimsime
atsakomybę mokesčių mokėtojams ir tinkamai iš naujo įvertinsime ES administravimą.
Daug lengviau tiems, kurie nenori Europos Sąjungos, pvz., L. Hartongui, kadangi jis norėtų
visa tai užbaigti. Vis dėlto tai nėra atsakomybės prisiėmimas; tai yra populizmas.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

05-04-2011Europos Parlamento debataiLT168



Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Ponia pirmininke, pone G. Färmai, turiu tokį klausimą.
Žvelgiant į pirminį Parlamento biuro pasiūlymą, atrodytų, kad pagal šį pranešimą šiek tiek
sutaupoma, tačiau jeigu jį palygintume su 2010 m. vykdytu biudžetu, jame 2012 m.
siūlomas 11 proc., arba 175 mln. EUR, didinimas. Nesunku pamatyti esminius dalykus:
43 mln. EUR – baldams, 33 mln. EUR – Parlamento padėjėjams, 18 mln. EUR – laikinoms
darbo sutartims ir 7 mln. EUR – informacijos kampanijoms. Nemanau, kad turiu tęsti
toliau.

Göran Färm (S&D). -   Ponia pirmininke, M. Portas gali nebetęsti, Iš esmės sutinku su juo.
Aš taip pat norėjau pasiekti daugiau. Nesu patenkintas, kad didinimas yra 2,3 proc. Manau,
kad galėjome pasiekti daugiau, tačiau tai buvo Biudžeto komiteto ir Biuro kompromisas.
Būtent dėl to pateikėme pataisą, siekdami strategiškai apžvelgti Parlamento išlaidas ilgalaikiu
požiūriu. Manau, kad reikalai, susiję su mūsų administracinėmis išlaidomis, galėtų būti
daug geresni dėl modernesnio valdymo ir tikrų pastangų sukaupti ilgalaikių santaupų, ir
šiuo klausimu būtinai išklausysime, kokius pasiūlymus pateiks M. Portas.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Ponia pirmininke, kai kurie dalykai, dėl kurių dabar gana
aršiai diskutuojame, jau buvo pernai aptarti. Tuo metu nebuvo noro iš naujo įvertinti tam
tikrų dalykų. Malonu girdėti kolegą Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso frakcijos narį dabar kalbantį apie, pvz., tai, kad yra noro svarstyti, ką galime nuveikti
ilguoju laikotarpiu. Tikriausiai tai išmintingiausias būdas spręsti šį klausimą.

Ši diskusija taip pat rodo, kad paprasta diskusijas administraciniu klausimu paversti
varžybomis dėl to, kas bus populistų sąrašo viršuje. Deja, atrodo, kad šiame Parlamente
yra gana nemažai žmonių, besivaržančių dėl pirmosios vietos. Vis dėlto neabejotina, kad
turime įvertinti savo išlaidas, ir vienintelis protingas būdas tai daryti – kurti ilgalaikį požiūrį.
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija ir šiais, ir praėjusiais
metais pasiūlė daugybę taupymo būdų. Mes buvome tarp tų, kurie džiaugėsi, kad
sugebėjome sumažinti didinimą, kurį iš pradžių siūlė Biuras. Dėl to norėčiau padėkoti A.
Alvaro už puikiai atliktą darbą.

Dėl Europos istorijos namų pasiūlymo turiu pasakyti, kad ši idėja man ne itin patinka,
tačiau taip pat manau, kad dera prisiminti, jog tai – ilgalaikis procesas, pradėtas per praėjusią
Parlamento kadenciją. Dabar mums reikia apsvarstyti, kaip galime priimti sprendimus šiuo
klausimu. Manau, kad būtų gerai balsuoti dėl šio klausimo, jeigu tiems, kurie tikrai nenori
muziejaus, bus suteikta reali galimybė balsuoti prieš. Gali būti, kad tokiu atveju būsiu tarp
jų.

Vis dėlto nemanau, kad ką nors laimėsime varžydamiesi dėl to, kas šiuo atžvilgiu atsidurs
populistų sąrašo viršuje. Geriau atidžiai apsvarstyti, kurioje srityje galime sutaupyti.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Dabartinėmis ekonomikos sąlygomis manau, jog akivaizdu,
kad Europos Parlamentas turi patvirtinti griežto taupymo biudžetą. Pranešėjas visiškai
teisus, pasirinkdamas apribojimus, tačiau, deja, jis nepakankamai gerai tai daro.

Dabartiniuose pasiūlymuose mums siūlomas 2,3 proc. didesnis biudžetas už dabartinį.
Tai neatitinka Komisijos požiūrio – ji siūlo didinimą 1 proc. – ir tikrai neatitinka Tarybos,
kuri netgi svarsto mažinimą keliais procentais, norų. Iš tikrųjų turime laikytis antrojo
pasiūlymo. Turime daugiau sutaupyti, ir tai padaryti įmanoma. Mes galime daugiau
sutaupyti. Galbūt anksčiau buvo nuspręsta statyti Europos istorijos namus, tačiau vis dar
įmanoma atšaukti sprendimą. Tuomet tegul būna mūsų prioritetas taip ir padaryti.
Sustabdykime šį Europos istorijos namų projektą, kuriam bus iššvaistyti milijonai.
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Dabar kreipiuosi į jus, ponai Parlamento nariai. Mes vis dar kiekvieną mėnesį gauname
tūkstančius eurų bendrosioms išlaidoms kompensuoti ir nereikalaujama jokios
atskaitomybės dėl šios sumos. Jeigu tai stebėtume ir tirtume, šioje srityje taip pat būtų
sutaupyta nemažai pinigų. Taigi pasistenkime įgyvendinti šį sumanymą – sutaupykime
daugiau!

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Ponia pirmininke, dėl šio pranešimo buvo daug diskusijų
apie narių atlyginimus ir išmokas. Norėčiau pakartoti, kad, kitaip nei dauguma Parlamento
narių, buvome prieš ir balsavome prieš dabartinį Europos Parlamento narių finansinį
statutą, nes, inter alia, jis kai kurių šalių atveju apima iš esmės padvigubintas narių pajamas.
Daugiausia dėl to, kad jame pažeistas, mūsų nuomone, esminis principas: vidutinio šalies
piliečių atlyginimo dydžio ir jų atstovų atlyginimo dydžio sąsaja. Šios sąsajos nutraukimas
yra dar vienas demokratijos nuosmukio, atotrūkio tarp atstovų ir tų, kuriems jie atstovauja,
etikos nuosmukio ir socialines normas pažeidžiančios žmonėms primestos politikos, kuria
vykdomas bendras mažinimas, kartu saugant tuos, kurie jas vykdo dėl rezultatų, sistemos
požymis. Ar ne metas peržiūrėti šį finansinį statutą?

Ponia pirmininke, norėčiau baigti kalbą mintimi, kad, skatinant Parlamentą taupyti, taip
pat svarbu, kad būtų skaidru, kad šio pranešimo pataisų projektais nebūtų siekiama kurti
išimčių, kurios palankesnės Europos partijų ir Europos politinių organizacijų finansavimui.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pranešime dėl Europos
Parlamento 2012 finansinių metų sąmatos teisingai pabrėžiamas neabejotinas poreikis
riboti išlaidas. Kompromisas didinti išlaidas 2,3 proc. atrodo priimtinas, kadangi šis skaičius
iš tikro mažesnis už apskaičiuotą infliacijos dydį ir rodo teorines santaupas.

Vis dėlto dar toli gražu neatitinkame už finansinį planavimą ir biudžetą atsakingo Komisijos
nario, kuris tikėjosi, kad institucijų poreikiai didės tik vienu procentu, pateiktų reikalavimų,
bet kai kurios institucijos, įskaitant Tarybą, sugebėjo tai pasiekti. Dabar nekalbėsiu apie
klausimus, susijusius su šiuo didinimu, kurį tikriausiai galima pagrįsti daugeliu
įsipareigojimų po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, bet tarsiu kelis žodžius apie Europos
istorijos namus.

Biudžeto komitete buvo kalbama apie neįsivaizduojamas sumas, susijusias tiek su Europos
istorijos namų steigimu, tiek su jų valdymu. Tikrai absurdiška, kad tokiu metu, visiškai ne
vietoj ir ne laiku, mes apskritai galvojame investuoti dešimtis milijonų eurų į abejotinos
naudos projektą.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, turėtume pabrėžti
tai, kad, mūsų valstybėse narėse tęsiantis struktūrinei krizei, Europos Parlamento požiūris
į savo 2012 m. biudžeto planus atsargus. Visų institucijų užduotys dėl ES plėtros, Lisabonos
sutarties ir naujos veiklos vis didėja, o išlaidos taip pat atitinkamai didėja. Vis dėlto
ekonominis veiksmingumas yra auksinė taisyklė.

Taigi visiškai logiška Parlamentui laikytis konsolidavimo strategijos darbuotojų srityje,
mažinti kasdienines Parlamento valdymo, misijų ir verslo kelionių išlaidas. Ypač remiu
generalinio sekretoriaus pasiūlymus toliau tęsti Parlamento aplinkos politiką. Norėčiau
pabrėžti, kad šiame biudžeto projekte Europos Parlamentas pripažįsta nuolatinio ir
nuoseklaus informacijos teikimo Europos piliečiams svarbą.

Europos istorijos namų idėjai plačiai pritariama. Todėl dabar jau reikia informuoti biudžeto
institucijas apie šį projektą. Čia taip pat norėčiau priminti, kad reikia smarkiai mažinti
išlaidas ir kad visais klausimais reikia visiško skaidrumo.
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Paul Rübig (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, manau, kad dėl biudžeto kiekvienais metais
mums kyla uždavinys, viena vertus, taupiai naudoti išteklius, kita vertus, šiuos išteklius
naudoti veiksmingai. Manau, kad, kalbant apie veiksmingumą, šiame Parlamente galime
pasiekti tikrai daug. Labai geras žingsnis būtų, jeigu nustatytume klausimus, kuriais
Parlamento nariai ir darbuotojai galėtų teikti pasiūlymus dėl patobulinimo, taip skatindami
Parlamento veiksmingumą.

Kita vertus, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai turime specialius įgaliojimus turinčius ministrus,
kurie savo valstybėse narėse turi pakankamai išteklių, savo darbuotojus specialistus,
kabinetus ir finansinius išteklius, kuriuos galėjo panaudoti tam, kad padėtų labiau išaiškinti
mūsų piliečiams Europos politiką. Savo ruožtu mes Europos Parlamente esame atsakingi
už tai, kad žmonės žinotų apie kasdienius Europos žmonių labui priimamus sprendimus.

Parlamentui taip pat turi būti suteikti atitinkami ištekliai jo naujai kompetencijai energijos,
pasaulio prekybos ir užsienio politikos srityse, taip pat visiems mums įtaką darančiose
konkurencijos, aplinkos ir socialinių reikalų srityse.

Taip pat labai pritariu biudžeto konsolidavimui, kadangi tai mums padės paprastai sutaupyti
reikalingą sumą. Kiekvienas, manantis, kad trumpai skrendant jam reikalinga ekonominė
klasė, žinoma, turėtų skristi ekonomine klase. Dėl to nekyla jokių abejonių. Arba, pvz.,
jeigu kas nors neišnaudoja kiekvieno sekretoriaus išmokos cento, tai taip pat gerai.
Kiekvienas pats turi nuspręsti, kiek darbo turime ir kiek norime bendrauti su Europos
piliečiais. Dėl to patys Parlamento nariai turėtų apsispręsti, nes, be abejo, taip pat labai
svarbu, kad veiksmingai paaiškintume to naudą.

PIRMININKAVO: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Jens Geier (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, klausantis diskusijos apie
Europos istorijos namus atrodo, kad šiame Parlamente yra tik dviejų tipų nariai: biudžeto
specialistai, dalyvaujantys šioje diskusijoje ir kritiškai ją vertinantys, ir visi kiti, kuriems
visa tai atrodo visiškai gerai. Blogiausia, kad kai kalbama apie Europos istorijos namų
klausimą, yra tiek žinovų, kad žmonės iš tiesų nemato viso to tikslo. Taigi The Daily Telegraph
šiandien pranešė turintis dokumentus, kuriuose nurodyta, kad šio projekto kaina pakilo
iki astronominės 137 mln. GBP sumos. Galiu tik paraginti The Daily Telegraph perduoti
šiuos dokumentus Biudžeto komitetui ir iš jo sulaukti skaidrumo, kurio spauda reikalauja
iš Parlamento narių. Pritarčiau galimybei išnagrinėti įrodymus.

Ar šis projektas prasmingas? Žinoma, prasminga skatinti suprasti, ką Europos Sąjunga ir
Europos integracija reiškė žmonėms. Ar Parlamentas turi valdyti muziejų? Tikrai ne. Todėl
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija laikėsi dviejų
pagrindinių principų dėl šio projekto. Pirmasis: reikalaujame, kad projektas turėtų verslo
planą. Antrasis: norime aiškumo dėl tolesnių išlaidų, t. y. kaip ateityje projektas bus
finansuojamas. Galėtume pridėti trečiąjį principą: turėtume vengti bet kokio informacijos
centro ir Europos istorijos namų dubliavimosi ar sutapimo.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau kai ką pasakyti
dėl Europos istorijos namų. Akivaizdu, kad Parlamentas neketina valdyti muziejaus, tačiau
manau, kad gera mintis sudaryti Parlamento lankytojams Briuselyje geresnes sąlygas, ir
manau, kad šiuo atžvilgiu Europos istorijos namai svarbūs.
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Taip pat norėčiau pasakyti, kad dauguma mano frakcijos narių pritaria Europos istorijos
namams. Vis dėlto labai pritariame Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso frakcijos išsakytam požiūriui, kad turėtų būti daugiau atvirumo ir skaidrumo dėl
finansinių šių namų aspektų ir dėl to, kaip jie bus valdomi ateityje. Tai labai svarbu, tačiau
manau, kad mintis gera, ir tikrai jai pritariu. Tačiau turime žinoti, kokius ilgalaikius
finansinius įsipareigojimus prisiimame.

Seán Kelly (PPE). -   Ponia pirmininke, šiuo konkrečiu metu biudžetai turi būti ginčytini,
ypač čia, Europos Parlamente. Taip pat reikia pasakyti, kad visi turi galimybę čia išreikšti
nuomonę, ir gera girdėti visas pareikštas nuomones. Tai viena didžiausių Europos
Parlamento teigiamybių: visi gali čia ateiti, turėti nuomonę, išreikšti požiūrį ir būti išklausyti.

Dėl paties biudžeto akivaizdu, kad mūsų padėtis ekonominiu požiūriu sudėtinga ir bet
koks didinimas tikriausiai bus neteisingai aiškinamas, suprantama, tikriausiai iki tam tikro
lygio. Vis dėlto svarbu, kad yra 2,3 proc. didinimas, kai tikimasi, kad infliacija bus 2,8 proc.

Kitas dalykas, kurį reikia pasakyti, yra tai, kad Europos Sąjunga turi kažką spręsti
atsižvelgdama į bendras 27 šalių aplinkybes, kadangi kai kurios šalys, ypač mano paties
šalis, šiuo metu yra labai nukentėjusios. Laimė, ką tik baigėme posėdį su Komisijos nariu
O. Rehn, kuris mums buvo labai malonus. Akivaizdu, kad tokioje situacijoje žmonės negali
suvokti visiškai jokio didinimo, net jei jis mažesnis už infliaciją. Kad ir kaip būtų, manau,
kad turime priimti visuotinius sprendimus, turime prisiimti įvairius įsipareigojimus,
Parlamento narių skaičius padidės pagal Lisabonos sutartį ir, tikimasi, kai prisijungs Kroatija.

Prieš baigdamas norėčiau pasakyti vieną dalyką – kad visa tai primena Pirmininko
J. M. Barroso gana dažnai išsakytą mintį: turime išsamiai ir atvirai aptarti savo pačių išteklius
ir tikriausiai ypač projektų obligacijas, nes kuo daugiau lėšų Europos Sąjunga galės gauti
nepriklausomai, tuo mažiau ginčytinas bus biudžetas ir mažiau reikalausime iš valstybių
narių. Galiausiai manau, kad turėtume atsižvelgti į Pirmininko J. M. Barroso nuomonę.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Ponia pirmininke, šiame Parlamente atstovauju
labiausiai Europos suvienijimą palaikančiai savo valstybės narės, Nyderlandų, partijai. Taip
yra būtent dėl to, kad taip tvirtai tikiu Europa, kad esu jai ir biudžeto bei savo institucijai,
Europos Parlamentui, labai kritiškas.

Taigi manau, kad šiuo finansiškai sudėtingu metu biudžetą turime sudaryti labai taupiai.
Dėl to nepritariu šiam biudžeto didinimui. Labiausiai buvau nustebęs, kad pirminiame
generalinio sekretoriaus pateiktame biudžete numatytas daugiau kaip 5 proc. didinimas,
taip pat labai nustebino tai, kad šiandien čia jo nėra. Būčiau norėjęs, kad jis čia būtų, kadangi
norėčiau jam priminti rezoliucijos 6 dalį, kurioje tarnybų prašome kuo atidžiausiai peržiūrėti
biudžetą, siekiant numatyti, kur galima sutaupyti. Noriu jo paprašyti tai padaryti iki šių
metų birželio 1 d., kad turėtume apčiuopiamų santaupų.

Ponia pirmininke, galiausiai norėčiau paraginti savo kolegas Europos suvienijimą
palaikančius Parlamento narius nesuteikti tiems, kurie nori suardyti Europą, jokių
priemonių, kuriomis jie galėtų tai padaryti. Žmones, apie kuriuos jie visada kalba, geriausiai
aprūpina klestinti ir stipri Europa.

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Ponia pirmininke, norėčiau pasidžiaugti tuo, ką
pranešėjas J. M. Fernandes ką tik pasakė, man tai atrodo tinkamiausia.

Tai – griežtesnio taupymo biudžetas, sudarytas atsižvelgiant į Komisijos ir Tarybos
prašymus. Juo neperžengiama 20 proc. riba, taip laikantis „džentelmeniškojo susitarimo“,
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nors jo ir nėra. Visi kalbame apie santaupas, kai kurie iš mūsų – turėdami savanaudiškų
ketinimų, tačiau visi turime bendrų prioritetų: pvz., mes, Parlamento nariai, norime, kad
būtų pagerinti teisėkūros rezultatai; mes esame raginami reaguoti į naujus Lisabonos
sutarties prioritetus; mūsų prašoma profesionaliau dirbti priimant bendrus sprendimus;
mūsų prašoma daugiau posėdžių salių, didesnio vidaus saugumo, didesnių pastangų
komunikacijos politikos srityje, geresnių informacinių technologijų tinklų ir kt. Ar už visa
tai reikia mokėti, ar nereikia?

Turime laikytis visų su nuosavybe susijusių sudarytų susitarimų. Sakoma, kad galėtume
jų nebefinansuoti, tačiau žinome, kad taip niekas nevyksta. Jeigu esame atsakingi, turime
sutikti, ar ne?

Jaunimas niekada nėra ginčytina sritis: jaunimas yra būtinybė. Pvz., mano šalyje 50 proc.
jaunimo yra bedarbiai. Šių problemų neišsprendžia jaunimo politikai skirti 100 mln. EUR,
tačiau taip išreiškiami Parlamento prioritetai. Žinau, kad šių pinigų perkėlimas iš 5 į 1 išlaidų
kategoriją vertintinas prieštaringai, ir netgi galima ir buvo bandyta įrodyti, kad tai
prieštarauja biudžetinei procedūrai, tačiau mes – gyva institucija ir turime prisitaikyti prie
šio meto poreikių.

Nemanau, kad yra kas nors skubiau, nei išspręsti jaunimo nedarbo klausimą. Esu tikras,
kad tai jūsų visų prioritetas.

Galiausiai balsuosiu už bendrus Europos istorijos namus.

Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Ponia pirmininke, pirma, noriu pasveikinti pranešėją
J. M. Fernandesą puikiai atlikus darbą. Tikrai paprasčiau suprasti ir pateisinti 2,3 proc.
didinimą, nei Biuro pasiūlytą 5,2 proc. didinimą. Šioje biudžetinėje procedūroje Parlamentas
turi būti itin savikritiškas. Taip yra pranešime, tačiau šį darbą reikia intensyviai tęsti.

Manau, svarbu siekti taupyti ir dėl smulkmenų, ir įvairiose srityse. Žinoma, taupymas
valymo ir priežiūros srityse yra vienas iš sprendimų, tačiau mums reikia platesnio užmojo
tikslų nei taupymas muilui. Šiais metais Parlamentas balsavo, kad dviguba mėnesinė sesija
rudenį būtų pakeista savaitės trukmės posėdžiu Strasbūre. Panaikinus Parlamento mėnesines
plenarines sesijas, būtų sutaupytų nemažai pinigų ir tai atsispindėtų Parlamento biudžete.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Ponia pirmininke, nagrinėjant Parlamento
biudžetą akivaizdu, kad kelionių išlaidos sudaro didelę išlaidų dalį, taip bus ir ateityje,
kadangi turime iš 27 valstybių narių keliauti į posėdžius Briuselyje ir Strasbūre.
Apskaičiavau, kad iš viso Parlamento narių ir tarnautojų kelionių išlaidos per metus viršija
100 mln. EUR. Manau, kad galėtume siekti taupyti šioje srityje. Mes labai dažnai keliaujame.
Negaliu suprasti, kodėl už lėktuvų bilietus mokame tiek pat, kiek moka tik kartais lėktuvais
keliaujantys žmonės. Taigi raginčiau Parlamento vadovus vesti derybas su oro transporto
bendrovėmis. Manau, kad yra tikimybė gauti dideles nuolaidas. Visose šalyse tai yra įprasta
praktika; vyriausybė ir ministerijos turi teisę mokėti 20–30 proc. mažiau. Labai jums ačiū.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Ponia pirmininke, Europos Parlamento pranešimo dėl
2012 m. pajamų ir išlaidų sąmatos 17 ir 18 punktuose kalbama apie tolesnį su Europos
istorijos namais susijusį darbą ir siūloma kurti biudžeto rezervus, taip pat priskirtus
10 skyriaus 1 daliai Nenumatytų išlaidų rezervas, kitoms išlaidoms, susijusioms su šio projekto
įgyvendinimu, padengti. Nežinau, ar Europos istorijos namų projekto tęsimas gali būti
laikomas nenumatytomis išlaidomis, tačiau atidžiai klausiau Martos Andreasen, kuri
atkreipė mūsų dėmesį, kad kai programa buvo patvirtinta, pranešime dėl Europos istorijos
namų nurodytos išlaidos yra gerokai nuvertintos.
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Nežinau žmonių, taip atkakliai siekiančių finansų ir ekonomikos požiūriu ES sunkiu
laikotarpiu įsteigti Europos istorijos namus, motyvų. Vis dėlto tikrai žinau, kad plačioji
Europos visuomenė tai laiko siaubingu mokesčių mokėtojų pinigų švaistymu. Ponios ir
ponai, todėl norėčiau jūsų visiškai rimtai paprašyti persvarstyti šio prieštaringo projekto
finansavimo tęsimą iki 60 mln. EUR sumos.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Ponia pirmininke, norėčiau atkreipti dėmesį
į vieną konkretų pranešimo aspektą. Tai – siekis atidžiau prižiūrėti Europos institucijų
veiksmingumą ir taupumą. Per ekonomikos krizę, kai daug ES piliečių prarado darbus,
institucijos, finansuojamos iš jų mokesčių, veikla – itin opus klausimas, ir reikia pripažinti,
kad tai visiškai pateisinama. Taigi svarbu, kad biudžete būtų įtvirtintas įsipareigojimas
griežtai valdyti.

Reikia sutelkti dėmesį į kelis klausimus, kad būtų išvengta nereikalingo valstybinių lėšų
švaistymo. Svarbu sukurti ir taikyti elektroninio administravimo strategiją. Turėtų būti
skatinama per posėdžius naudotis vaizdo konferencijomis, taip pat naujomis aplinkos
technologijomis. Kad būtų išsaugoti gamtos ištekliai ir ypač popierius, turime visose savo
darbo vietose įdiegti belaidį tinklą. Tačiau, kita vertus, išteklių taupymas neturi reikšti
Europos institucijose vykdomo darbo kokybės blogėjimo. Mano manymu, svarbu, kad
komiteto susitikimuose netrūktų vertėjų, ir norėčiau pasinaudoti šia galimybe padėkoti
visiems vertėjams, ir vyrams, ir moterims, už jų atliekamą darbą.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau
pasidžiaugti J. M. Fernandeso puikiai atliktu darbu ir sėkmingo Biuro ir Biudžeto komiteto
bendradarbiavimo atmosfera, kuri padėjo mums pasiekti susitarimą dėl Europos Parlamento
2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos.

Kaip paaiškėjo per šią diskusiją, pirmiausia pasiūlę 5,2 proc. didinimą, palyginti su 2011 m.,
galiausiai pasiekėme bendrą pirminio sąmatos projekto, kuriame yra 2,3 proc. didinimas,
lygį.

Be to, manau, kad 100 mln. EUR pervedimo jaunimo projektams sąmata yra svarbi, kadangi
2011 m. ši politika buvo vienas iš Parlamento prioritetų, o šios lėšos padės finansuoti viso
Europos jaunimo judumo, švietimo ir užimtumo projektus.

Galiausiai tikiuosi, kad vykdant 2012 m. biudžetinę procedūrą, pasiryžus visoms
institucijoms, bus galima optimizuoti išteklių valdymą.

Vladimír Maňka (S&D)  . – (SK) Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjui už tikrai
labai gerą pranešimą. Ir jis, ir visi kiti šiandieniniai kalbėtojai nurodė trūkumus, taip pat
ieškodami galimų realių sprendimų. Vis dėlto vienintelis tinkamas sprendimas mums –
visiškai objektyviai išnagrinėti visą klausimą, užuot kiekvienam iš mūsų atskirai ieškojus
kažko, ką galime arba negalime rasti. Vienintelis objektyvus būdas būtų padaryti išorinę
Parlamento rentgenogramą. Būtent tai kartą darė Audito Rūmai, o mes iš karto po išorės
audito pamatėme, kuo labiau taupyti administracines išlaidas.

Man malonu pasakyti, jog tai reiškia, kad mūsų komiteto nariai taip pat pritarė mano
pataisos pasiūlymui, kad Parlamentas kaip išorės stebėtojas kruopščiai patikrintų kai kurias
sritis, kad galėtume atrasti visa tai, apie ką kalbėjote, ir galbūt dar daugiau. Kaip minėjo
Göran Färm, kitas žingsnis – ateityje stebėti šias išlaidas. Tai vienintelė išeitis.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Atsižvelgiant į sunkią dabartinę finansų, ekonomikos
ir socialinę Europos Sąjungos padėtį, ir Parlamento biudžeto ištekliai turėtų būti naudojami
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apdairiai ir efektyviai. Siūloma, kad bendros 2012 m. Europos Parlamento išlaidos padidėtų
2,3 proc., tai yra mažiau negu dabartinis infliacijos lygis. Ir tai yra iš tikrųjų teigiama, tačiau
ateityje Parlamentas turi dar veiksmingiau taupyti bei griežtinti valdymo ir kontrolės
procedūras. Pritariu pranešėjo siūlymui, kad reikia atlikti ilgalaikę Europos Parlamento
biudžeto peržiūrą ir tuo būdu sumažinti išlaidas. Parlamento tarnybos turi dėti daugiau
pastangų modernizuojant bei racionalizuojant administravimą, mažinant priklausomybę
nuo išorės paslaugų, taikant griežtą žmogiškųjų išteklių valdymą. Tikiu, kad šios priemonės
leistų padidinti Europos Sąjungos lėšų panaudojimo efektyvumą, tokiu būdu taupyti
Europos mokesčių mokėtojų pinigus ir sumažinti dabartinį Parlamento išlaidų lygį.

José Manuel Fernandes,    pranešėjas. – (PT) Ponia pirmininke, pirma, svarbu paminėti
skaičių: visų Europos institucijų administracinės išlaidos sudaro maždaug 6 proc. Jokioje
valstybėje narėje nėra kitos institucijos biudžeto, kur viso biudžeto dalis būtų tokia maža,
kaip Europos Sąjungos biudžete.

Parlamentas turi naujų galių. Yra 27 valstybės narės, kai įsigalios Lisabonos sutartis, atsiras
dar 18 Parlamento narių, taip pat numatyta plėtra – Kroatijos prisijungimas ir akivaizdu,
kad visam tam reikės lėšų. Vis dėlto tiesa ta, kad šis biudžetas smarkiai sumažėjo ir yra
mažesnis už infliacijos dydį.

Dar keletas žodžių jaunimo klausimu. Visi gerai žinome, kad Komisija rengia iniciatyvas
ir kad Taryba turi vienbalsiai jas patvirtinti, tačiau taip pat žinome, kad buvo svarbu duoti
žinią ir paskirstymui, apie kurį kalbama 5 išlaidų kategorijoje, iš visų administravimo
išlaidų, kurios turėtų sudaryti 380 mln. EUR, siūlome 100 mln. EUR.

Kalbant apie Parlamento narių atlyginimus, Parlamentas nėra atsakingas už naują atlyginimų
įvertinimą. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymais, nustato atlyginimus. Dabartinis
Komisijos pasiūlymas dėl naujo atlyginimų įvertinimo – 0,9 proc. Atlyginimai taip pat
nurodyti dokumente, vadinamame Parlamento narių statutu, ir jie indeksuojami pagal
Teisingumo Teismo teisėjo atlyginimą.

Vienas Parlamentas negali pakeisti Parlamento narių statuto. Tam reikia Komisijos ir
Tarybos pritarimo. Kai kuriems Parlamento nariams reikia perskaityti reglamentus ir
Lisabonos sutartį, ypač jos 223 straipsnį.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Ponia pirmininke, pone J. M. Fernandesai, kalbant
apie atlyginimus, man atrodo aišku, kad Parlamentas tikrai gali imtis iniciatyvos ir siūlyti
peržiūrėti Parlamento narių statutą. Reglamentus priėmė šis Parlamentas ir juos pakeisti
gali šis Parlamentas, net jeigu reikės imtis institucinių veiksmų. Tiesą sakant, tik atlyginimai
yra indeksuojami pagal didinimą, dėl kurio nusprendė Europos Vadovų Taryba ir
vyriausybės. Tik atlyginimai: jokios kitos pagrindinės išlaidos, kurias griežtai kontroliuoja
tik šis Parlamentas ir niekas kitas.

José Manuel Fernandes,    pranešėjas. – (PT) Kaip sako pats M. Portas, Parlamentas nėra
atsakingas už naują atlyginimų įvertinimą. Taigi nėra tikslo kalbėti apie atlyginimų įšaldymą
tokiame biudžete. Vis dėlto būtų prasminga pateikti pasiūlymą pakeisti, pvz., Parlamento
narių statutą. Reglamentas (EB) Nr. 64, ypač jo 64 straipsnis, taip pat galėtų būti pakeistas.
Tikrai nėra prasmės bandyti suteikti Parlamento nariams galimybę patiems nustatyti
didinimą, kai to negalima padaryti pagal įstatymą, kadangi tai būtų tų, kurie mūsų klauso,
apgaudinėjimas ir užsiėmimas demagogija.

Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.
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Balsavimas dėl José Manuelio Fernandeso pranešimo (A7-0087/2011) vyks rytoj 12.00 val.

12. Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu (diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – Cătălino Sorino Ivano pranešimas (Α7-0050/2011)
Biudžeto kontrolės komiteto vardu dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos, kovos su
sukčiavimu, 2009 m. metinės ataskaitos [COM(2010)0382 - 2010/2247(INI)].

Cătălin Sorin Ivan,    pranešėjas. – (RO) Ponia pirmininke, šis pranešimas dėl Europos
Sąjungos finansinių interesų apsaugos paremtas Komisijos ataskaita, kuri pateikta pagal
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnį. Šiame straipsnyje aiškiai kalbama
apie kovą su sukčiavimu, tačiau Komisijos ataskaitoje nėra labai aiškiai nurodoma, kokia
dalis pažeidimų padaroma sukčiaujant ir kokią jų dalį lemia paprasčiausios klaidos.

Nepaprastai svarbu labai aiškiai apibrėžti, kokia sukčiavimo termino reikšmė, nes šiuo
terminu apibrėžiamas tyčinis pažeidimas. Kalbame apie korupciją tiesiogine šio žodžio
prasme, o klaidos nėra tyčinis veiksmas. Galime susitarti toleruoti klaidas, tačiau jokiu
būdu negalime toleruoti sukčiavimo. Jokiu būdu negalime toleruoti sukčiavimo, kai tai
susiję su Europos fondais ir Europos Sąjungos biudžetu.

Kita didelė problema susijusi su duomenų ir informacijos rinkimu. Privalome labai rimtai
diskutuoti apie tai, kaip valstybės narės pateikia Europos Sąjungai, tiksliau Europos
Komisijai, informaciją apie ES fondų panaudojimą. Mano nuomone, nacionalinės valdymo
deklaracijos būtų kokybiškesnės, kai jomis bus pareikalauta didesnės politinės atsakomybės
nacionaliniu lygmeniu. Komisijos dar kartą prašau užtikrinti, kad nacionalinės valdymo
deklaracijos būtų pasirašytos atitinkamo ministro arba nacionalinės vyriausybės ministro.

Kita vertus, Europos biudžete esantys 16,7 mlrd. EUR – tai nuosavi ištekliai ir iš esmės tai
pajamos iš muitų. 70 proc. importuojamų prekių įvežama taikant supaprastintą procedūrą.
Čia norėčiau remtis Specialiąja Europos Sąjungos Audito Rūmų ataskaita Nr. 1/2010,
kurioje rašoma, jog galimybės kontroliuoti tokias supaprastintas procedūras labai ribotos,
o Audito Rūmų nustatytas klaidų skaičius kelia nerimą. Šiuo atveju nepaprastai svarbu,
kad Komisija įvertintų, koks šių pažeidimų finansinis poveikis.

Norėčiau pagirti OLAF už „Diabolo II“ operaciją, kuri skirta ne tik Europos Sąjungos
finansiniams interesams apsaugoti, bet ir užkirsti kelią produktų klastojimui. Be neigiamo
šių suklastotų produktų poveikio Europos Sąjungos fiskalinei sistemai ir biudžetui, taip
pat kyla grėsmė ES piliečių saugai, neigiamai veikiama Europos Sąjungos ekonomika.

Ir toliau kalbėsiu apie tai, kiek tai kainuoja. Viena vertus, užsiminsiu apie Europos fondų
panaudojimą, kita vertus, apie nepagrįstai paskirstytų fondų lėšų susigrąžinimą. Kalbėdami
apie Europos fondų panaudojimą, privalome paminėti integruotą administravimo ir
kontrolės sistemą, kuri yra puiki, tačiau kyla didelių problemų ją taikant, nes ši sistema
paremta netiksliomis duomenų bazėmis ir naudojimasis ja apsunkinamas dėl taikomo
žemės sklypų identifikavimo.

Be to, kalbant apie Europos fondų lėšų susigrąžinimą, vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti,
yra tas, kad mano nuomone, reikėtų susirūpinti dėl skaičių, rodančių, jog susigrąžinta
42 proc. žemės ūkio fondų ir tik 50 proc. Sanglaudos fondų lėšų. Šie skaičiai verčia
sunerimti, todėl fondų susigrąžinimo sritį turime stebėti labai atidžiai.
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Algirdas Šemeta,    Komisijos narys.  − Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjui
C. S. Ivanui už konstruktyvų pranešimą. Glaustai pateiksiu savo pastabas dėl šešių labai
svarbių jo momentų.

Pirma, dėl finansinių interesų apsaugos ataskaitoje pateiktos informacijos. 2009 m.
ataskaitoje jau pateikiama naujos išsamios informacijos apie sukčiavimo bei pažeidimų
mastą ir nurodomas įtariamo sukčiavimo lygis kiekvienoje valstybėje narėje 2000–2006 m.
sanglaudos programose. Visuomet galima padaryti geriau, tad į jūsų pasiūlymus atsižvelgsiu.

Antra, kalbant apie finansinių interesų apsaugos konvenciją, kartu su Komisijos pirmininko
pavaduotoja V. Reding rengiu komunikatą kitų metų gegužės mėnesiui. Jame bus pristatyta
strategija, kaip apsaugoti viešąsias ES lėšas nuo visų formų neteisėtų veikų, įskaitant
sukčiavimą, aptarsiu procedūras, materialinės baudžiamosios teisės nuostatas ir institucinę
struktūrą.

Trečia, kalbant apie nuosavus išteklius, 2010 m. siekdama išnagrinėti, kaip vykdomos
supaprastintos importo procedūros, Komisija pradėjo lankytis visose valstybėse narėse.
Kai tik bus surinkta pakankamai informacijos išsamiai procedūrų taikymo ir įgyvendinimo
analizei atlikti, Komisija pateiks ataskaitą Parlamentui.

Ketvirta, kalbant apie cigarečių kontrabandą, paminėtina, jog susitarta su keturiais tabako
gamintojais. Ir toliau stengsimės, kad būtų priimtas Protokolas dėl neteisėtos prekybos
tabako gaminiais panaikinimo pagal PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją.

Penkta, visiškai sutinku, kad netinkamai taikomos viešųjų pirkimų taisyklės sudaro rimtą
pagrindą daryti klaidų ir sukčiauti. Komisija, atsižvelgdama į pažeidimų sunkumą, aktyviai
iki 100 proc. paskirtų lėšų atlieka finansinius koregavimus. Siūlome iki 2012 m. ES viešųjų
pirkimų direktyvas padaryti paprastesnes ir aiškesnes, atsižvelgiant į anksčiau šiais metais
paskelbtą žaliąją knygą.

Galiausiai pritariu požiūriui, kad neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimas – svarbi priemonė
ginant ES finansinius interesus. Kalbant apie daugiametes sanglaudos programas valstybėse
narėse, kuriose nustatyta, jog valdymo ir kontrolės sistemos nėra veiksmingos, Komisija
plačiai taiko išmokų mokėjimo nutraukimą ir sustabdymą. 2010 m. prevenciškai buvo
nutrauktas iš Regioninės plėtros ir Socialinio fondų paskirtų daugiau nei 2,4 mlrd. EUR
mokėjimas. Komisija toliau sieks, kad valstybės narės efektyviau valdytų lėšų susigrąžinimą
iš galutinių paramos gavėjų.

Padėtis gerėja. Pvz., 2010 m. pabaigoje žemės ūkio sektoriuje susigrąžintų sumų dalis
išaugo iki 53 proc. išnagrinėjus naujus 2007 m. atvejus, palyginti su 10 proc. iki 2006 m.
Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad visas daugiamečių programų vaizdas matomas tik
programoms pasibaigus ir valstybėse narėse tinkamai išnagrinėjus pažeidimus.

Baigdamas norėčiau pasakyti, kad Komisija stengsis aktyviai įgyvendinti Parlamento
siūlomus veiksmus. Ačiū už dėmesį.

Monica Luisa Macovei,    PPE frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, manau, kad turime
kalbėti apie tai, ką mums reikia taisyti, taigi kalbėsiu apie svarbiausius klausimus. Pirma,
Komisijos ataskaitoje nėra informacijos apie nustatytą pažeidimų ir sukčiavimo mastą
atskirose valstybėse narėse. Taigi neturime aiškaus šios problemos vaizdo valstybių narių
lygmeniu. Be to, Komisija bendrai aptarė pažeidimus, tačiau sukčiavimo atvejų išsamiai
nenagrinėjo. Tikimės, kad kitais metais ataskaitoje bus aptarta ir tai.
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Antras rūpimas klausimas susijęs su viešaisiais pirkimais. Kaip visi žinome, viešųjų pirkimų
srityje kyla didžiausia sukčiavimo ir korupcijos rizika. Norėtume, kad Komisijos ataskaitoje
būtų skiriamas didelis dėmesys viešųjų pirkimų reglamentavimui: bendrų viešųjų pirkimų
sistemų taikymui, aiškių sąlygų dalyvauti konkurse nustatymui ir taikymui, sprendimo
priėmimo dalyvauti konkurse kriterijų nustatymui, šių sprendimų skaidrumo užtikrinimui,
sprendimų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose tikrinimui, skaidrumo ir atskaitomybės
viešųjų finansų srityje užtikrinimui. Tikimės, kad Komisija ir Taryba baigs rengti viešųjų
pirkimų reformą ir šiuo klausimu konsultuosis su mumis.

Trečias rūpimas klausimas susijęs su paramos gavėjų finansavimo skaidrumu. Komisijos
svetainėje yra puslapis, kuriame galima matyti dalį Europos fondų paramos gavėjų. Vis
dėlto reikia siekti didesnio skaidrumo. Tai turi būti pagrįsta „vieno langelio“ principu. Reikia
vienos svetainės, kurioje būtų paskelbiami visi ES fondų paramos gavėjai nurodant tipinę
informaciją, parengtą pagal valstybių narių bent viena ES darbo kalba pateiktus duomenis.
Antraip, pasiklysime tarp skirtingos informacijos gausos ir negalėsime susidaryti bendro
vaizdo bei užtikrinti skaidrumo.

Kaip minėjo Komisijos narys, visada galima siekti padaryti geriau, tad tikiuosi, kad mano
paminėtose srityse pamatysime pažangą.

Jens Geier,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Komisijos nary
A. Šemeta, žinome, kad 80 proc. ES biudžeto pasidalijamai vykdoma valstybių narių, t. y.
lėšos administruojamos ir išleidžiamos valstybėse narėse – būtent ten, kur ir padaroma
klaidų, pažeidimų ir pasitaiko sukčiavimo atvejų.

Metinė ES finansinių interesų apsaugos ataskaita šiek tiek panaši į valstybių narių nuodėmių
sąrašą, todėl norėčiau padėkoti C. S. Ivanui ir šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų įdėjus
daug pastangų. Pastebėjau, kad Komisijos ataskaitoje dėl ES finansinių interesų apsaugos
yra vienas išskirtinis sakinys, vokiško varianto p. 11: „Kalbant apie 2 tikslo įgyvendinimo
programas, bendram koeficientui įtakos galėjo turėti labai didelis JK ir Nyderlanduose,
kurie daugiausia lėšų gauna pagal šias programas, nustatytų pažeidimų skaičius.“

Jungtinė Karalystė ir Nyderlandai – tai dvi iš valstybių, kurios pasiūlė sumažinti ES biudžetą.
Savo ruožtu galėčiau tik paprašyti jų užtikrinti, kad Europos Sąjungos mokesčių mokėtojų
pinigai būtų išleidžiami tinkamai ir kad šiose šalyse būtų kovojama su tokiais pažeidimų
mastais. Komisijos nary, būtų įdomu išgirsti, ar šiomis aplinkybėmis galėtumėte dar ką
nors pridurti.

Bart Staes,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (NL) Pranešti apie sukčiavimo atvejus ir pažeidimus
įstatymų leidėjui labai svarbu, nes tai padeda mums suprasti, kaip panaudojami ištekliai.
Tai padeda mums suprasti, kas ne taip ir ką būtų galima patobulinti. Šiuo atveju šis
pranešimas iš tiesų labai svarbus.

Mano nuomone, aptarus tai Parlamento kovos su sukčiavimu komitete galime prieiti prie
tokių išvadų.

Visų pirma, ataskaitos turi būti tikslesnės. Jose turi būti nurodytas faktinis pažeidimų ir
sukčiavimo mastas.

Antra, valstybės narės turi pagerinti pranešimų teikimą. Šiuo metu jis neoptimalus ir žodį
„neoptimalus“ vartoju sąmoningai. Todėl turime daryti spaudimą valstybėms narėms, kad
šios pagerintų padėtį, ir, jei reikės, taikyti sankcijas.
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Trečia, šie netinkamai panaudoti ištekliai iš tikrųjų turi būti sugrąžinti ir Komisija privalo
imtis būtinų veiksmų, kad tai užtikrintų. Taip pat turėtume tai aptarti kitą mėnesį Strasbūre
svarstydami klausimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Šiuo požiūriu dėl Italijos kyla
sunkumų.

Ketvirta, reikia geriau stebėti, kaip valstybės narės privalomai praneša apie pažeidimus.
Šiuo atveju to nepadariusios Ispanija ir Prancūzija atrodo neįprastai.

Esu nuolatinis pranešėjas apie nuosavus išteklius ir kaip toks taip pat norėčiau padėkoti
Komisijai, o labiausiai Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), ją pasveikinti ir
pasidžiaugti jos vykdyta operacija prieš cigarečių ir tabako gaminių klastojimą, kurios
rezultatai tiesiog stulbinantys. Vadinamoji „Diabolo II“ operacija – tai aukščiausio lygio
bendradarbiavimas, o susitarimai su „British American Tobacco“ ir „Imperial Tobacco“
turi ne ką mažesnę reikšmę. Dėl to gausime 500 mln. EUR.

Dar vienas svarbus dalykas – užtikrinti, kad šie pinigai nedingtų iš nacionalinių valstybių
narių iždų. Sutinku, kad šiuos pinigus iš tiesų privalo panaudoti ir Komisija, tačiau
daugiausia jų turi atitekti valstybėms narėms, kad šios sustiprintų kovos su sukčiavimu
priemones. Tai išties labai svarbu. Pinigai, kuriuos gauname iš šio susitarimo, privalo būti
skirti kovai su korupcija.

Andrea Češková,    ECR frakcijos vardu. – (CS) Ponia pirmininke, palankiai vertinu šį
pranešimą, kuriame pabrėžiamas didesnio skaidrumo siekis ir kova su korupcija, todėl
turime jam pritarti. Praeitų metų rudenį Europos Audito Rūmų pristatyme jau diskutavome
apie valstybių narių atsakomybę už visų ES fondų lėšų panaudojimo stebėseną.

Manau, teisinga, kad kiekviena valstybė narė turi saugoti ES finansinius interesus,
užtikrindama patikimą nacionalinio lygmens kontrolę nustatant pažeidimus ir sukčiavimo
atvejus. Be to, valstybėms narėms ir Komisijai reikia bendradarbiauti, kad pateikta
informacija būtų išsami ir patikima. Privalomą ataskaitos paskelbimą nacionaliniu lygmeniu
turi tinkamai patikrinti nacionalinė stebėsenos institucija. Europos Bendrijų finansinių
interesų apsaugos konvencija tikrai tinkama pagalbinė priemonė.

Vis dėlto pranešime paminėta Čekija dar neratifikavo konvencijos, nes tam reikia nustatyti,
kad baudžiamoji atsakomybė būtų taikoma ir juridiniams asmenims. Čekijos teisėje
tradiciškai numatyta, kad baudžiamoji atsakomybė taikoma tik fiziniams asmenims, tačiau
šiuo metu Čekijos Respublikos Parlamente dėl šio klausimo diskutuojama.

Marta Andreasen,    EFD frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, Europos Sąjungoje sukčiavimą
ir korupciją linkstama vadinti klaidomis. Dar blogiau, Komisija nusprendė pereiti nuo
visiško netoleravimo prie toleruotinos klaidų rizikos. Na ir baisiausia, kad dėl pastaruoju
metu atskleistos informacijos apie šio parlamento narius, kurie mainais į piniginį atlygį
sutiko teikti pakeitimus ar kurti teisės aktus, dar labiau žlunga pasitikėjimas šiuo Parlamentu,
ypač kalbant apie jo pastangas kovoti su sukčiavimu ir korupcija.

Iš keturių Parlamento narių, kurių vardai buvo atskleisti, atsistatydino tik du. Ar Parlamente
bus tikrinami teisės aktai, kuriuos rengė šie keturi Europos Parlamento nariai? Dar daugiau,
vienas Europos Parlamento narys net ėmėsi svarstyti OLAF įgaliojimus tirti šiuos atvejus,
teigdamas, kas neįtikėtina, jog, pvz., kai kuriose šalyse tokie veiksmai nebūtų laikomi
neteisėtais ir netgi nebūtų tiriami.

Šis pranešimas turėtų paskatinti Jungtinės Karalystės Vyriausybę sustabdyti visus mokėjimus
Europos Sąjungai, kol Europos Parlamentas nepažabos, vadinant tikruoju vardu, sukčiavimo.
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Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia per man
skirtą laiką norėčiau pakalbėti apie politinį sukčiavimą ir politinę korupciją. Labai gaila,
kad šią ataskaitą svarstome tuo metu, kai įkliuvo trys Europos Parlamento nariai ir yra
rimtas pagrindas juos įtarti korupcija. Negalima manyti, kad įkliuvę Parlamento nariai čia,
Europos Parlamente, tėra tik ledkalnio viršūnė, t. y. kai kuriais skaičiavimais apie 50 proc.
čia dažnai minimų konkursų ir viešųjų pirkimų Europos Sąjungoje organizuojami siekiant
pasisavinti ar apgaule įgyti lėšų ir jie yra korupcinio pobūdžio, o šios lėšos patenka į tam
tikrų politikų kišenes. Tai netoleruotina!

Be to, grynai finansinis to aspektas yra antraeilės reikšmės, nes visuomenė nusigręžia nuo
politikos. Jei žmonės nusigręš nuo politikos, įsivyraus pasitraukimo nuotaikos ir nebus
galima sustabdyti mokyklų uždarymo, augančių maisto kainų ir darbo vietų praradimo.
Štai todėl Europos Parlamentas turi rodyti pavyzdį, o mes turime atsisakyti savo teisinio
imuniteto nuo teisminio proceso. Be to, „Jobbik“ siūlo, kad būtų padvigubintos bausmės
politikams. Labai dėkoju už dėmesį.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, pone A. Šemeta, ponios ir ponai,
Komisijos Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu 2009 m.
metinėje ataskaitoje įtvirtinamos kelios naujos nuostatos. Visų pirma, Komisija siekia
nustatyti pažeidimų ir sukčiavimo atvejų mastą. Deja, siekdama užgožti pažeidimų ir
sukčiavimo problemą, Komisija taip pat nuolat bando remtis statistika. Komisijos nary,
man labai nepatiko tai skaityti.

Pranešime taip pat pateikiama svarbesnių naujienų, būtent: kovai su pažeidimais skirtos
ataskaitų teikimo sistemos, žinomos kaip IMS, įgyvendinimas. Duomenis šiuo metu galima
pateikti per 800 įstaigų visoje Europoje, palyginti su anksčiau veikusiomis 50 įstaigų.
Atitinkamai pažeidimų mastas žemės ūkio sektoriuje išaugo 43 proc., o struktūrinių fondų
srityje – 23 proc., na, o bendras skaičius struktūrinių fondų srityje išaugo 109 proc.

Sistemą reikia toliau tobulinti. Graudu žiūrėti į nepaprastai didelę kantrybę valstybių narių
atžvilgiu rodančią Komisiją. Sistema šiose valstybėse įgyvendinama sraigės greičiu. Tai
akivaizdžiai parodoma ir pranešime. Taigi prašome visiškai įgyvendinti IMS. Patikimus
duomenis turėsime tik tada, kai sistema veiks ir veiks teisingai ir leis mums nustatyti dalį
pažeidimų bei sukčiavimo atvejų.

Mus labai liūdina padėtis Italijoje. Sukčiavimo požiūriu ši valstybė gerokai lenkia kitas.
Buvo audituojami ES atsiskaitymai iki 2004 m. ir 60 proc. įtariamo sukčiavimo atvejų
buvo nustatyta Italijoje. Dėl šios priežasties būtų protinga padėti šiai šaliai parengti veiksmų
planą ir specialių priemonių rinkinį.

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti OLAF ir jos komandai atlikus svarbią užduotį. Mes jus
palaikome, todėl ir prašome, kad Komisija skirtų didesnę paramą Europos kovos su
sukčiavimu tarnybai. Kodėl kyla sunkumų mėginant prieiti prie duomenų bazių, jei Komisija
tvirtina, kad remia OLAF darbą ir lygiai taip pat kaip mes mano, jog tai svarbu? Komisijos
nary, apsidžiaugtume išgirdę kai kuriuos atsakymus, o Komisijos teisės aktų pasiūlymuose
sulaukę tinkamų priemonių.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Ponia pirmininke, norėčiau išreikšti paramą
pranešėjui dėl visiškai pagrįstos Komisijos metinės ataskaitos kritikos. Komisija tik formaliai
susikoncentravo prie to, ką jai pranešė valstybės narės.

Komisijos nary, specialių įstaigų padedamas turėtumėte žvelgti giliau. Tiesiog reikia dėti
daugiau pastangų ir stengtis taikyti naujausias metodikas vertinant pažeidimų ir sukčiavimo
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mastą. Jei toliau remsimės Komisijos 2009 m. metinėje ataskaitoje numatyta metodika,
turėsime tik apytikslius daugelio įtariamo sukčiavimo atvejų skaičius. Pvz., kai kurios
didžiosios valstybės, kurios gauna labai didelį finansavimą, praneša apie labai nedidelius
pažeidimų ir sukčiavimo atvejų skaičius. Ar tose valstybėse iš tiesų tokia gera padėtis, ar
tai tiesiog nepakankamai veiksminga nacionalinė metodika šiems nuokrypiams nustatyti?

Visiškai sutinku su pranešėjo teiginiu, kad Komisija deda neproporcingai dideles pastangas
įtikinti Europos Parlamentą, kad reikia pradėti taikyti „toleruotinos klaidų rizikos“ sąvoką,
užuot bandžiusi įtikinti valstybes nares, kad joms reikia privalomų nacionalinių valdymo
deklaracijų.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, sutinku su pranešėju, kad
turėtume nepainioti rimtų sukčiavimo atvejų ir atsitiktinių klaidų, nes tokiu atveju
atsitiktinės klaidos atitraukia dėmesį nuo rimtų dalykų. Taip pat sutinku su kritika dėl
Komisijos ataskaitos. Ataskaita pernelyg neapibrėžta ir joje pateikiama per mažai
informacijos apie konkrečius sukčiavimo ir piktnaudžiavimo atvejus. Mūsų diskusijos šiuo
klausimu būtų kryptingesnės, jei būtume gavę konkretesnės informacijos.

Kovojame su korupcija. Reikėtų pradėti nuo savęs ir, kai šiame Parlamente mums tenka
priimti įvairius teisės aktus, turėtume užtikrinti, kad jie visuomet būtų priimami skaidriai,
kad poreikį priimti sprendimus lemtų aiškūs kriterijai ir kad nebūtų interesų konflikto. To
reikia siekiant užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos maksimaliai skaidriai, o patikrinimai
būtų vykdomi sistemingai ir nuolat. Tai pagrindinės priemonės, kurias turėtume pasitelkti
kovodami su korupcija.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Ponia pirmininke, mane nudžiugino šis pranešimas, tačiau
dėl gana liūdnos priežasties: jame pateikti stebėsenos duomenys, kurie patvirtina didelį
sukčiavimo mastą Europos Sąjungoje.

Cituoju: Komisija išsamiai nenagrinėja sukčiavimo klausimo ir pažeidimus nagrinėja labai
plačiai. Didelė dalis ES lėšų išleidžiama netinkamai. Neproporcingai auga pažeidimų
Lenkijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje skaičius. Ispanijoje ir Italijoje šių pažeidimų daugiausia.
Pastaraisiais metais faktiškai susigrąžinta tik 10 proc. visų susigrąžintinų lėšų. Galiausiai
Bulgarijoje įvykdoma daugiausia sukčiavimo atvejų įsisavinant Specialiosios žemės ūkio
ir kaimo plėtros programos (SAPARD) lėšas.

Tai tik keli ataskaitos momentai. Gerai, kad šie faktai buvo pastebėti, tačiau ką dėl šių
problemų Europos Sąjungoje iš tiesų ketinama daryti? Ar dar ilgai bus toleruojamas
sukčiavimas ir ar ilgai piliečiai už tai mokės?

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Ponia pirmininke, atidžiai klausiau jūsų kalbos, pone
L. Hartongai, ir taip pat klausiau J. Geierio ir vienu momentu jis pasakė, kad dviem
pagrindiniams finansuotojams: Jungtinei Karalystei ir Nyderlandams, taip pat labai nesiseka.
Ką, supeikęs visas kitas valstybes nares, darysite savo šalyje siekdamas užtikrinti, kad reikalai
Nyderlanduose taip pat nepasibaigtų nesėkme?

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Ponia pirmininke, dėkoju B. Staesui už klausimą. Jei būtumėte
skaitęs ataskaitą įdėmiau, būtumėte pastebėjęs tokius faktus: būtent Nyderlandai – negaliu
kalbėti Jungtinės Karalystės vardu, taigi kalbu atstovaudamas Nyderlandams – viena iš tų
valstybių, kuriose sukčiavimo mastas mažiausias, taip pat pabrėžiama, kad ten, kur pasitaiko
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sukčiavimo atvejų, juos pažaboti labai sudėtinga. Supraskite mane aiškiai – aš labai siekiu
padėti išspręsti šią problemą.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, žaviuosi pranešėjo
C. S. Ivano pastangomis. Turiu pasakyti, kad, deja, jo pranešimu atskleidžiama, jog Komisija
savo ruožtu bendraudama su Parlamentu buvo nedėmesinga, nes praeitais metais
Parlamentas Komisijai netgi nurodė konkrečias priemones, kurių turėtų būti imtasi siekiant,
kaip įsipareigojome, apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus bei mokesčių
mokėtojų interesus kovojant su sukčiavimu ir neteisėtais veiksmais.

Iš tiesų, kaip C. S. Ivan paaiškino, susirūpinimas dėl neteisėto Europos fondų lėšų
panaudojimo nesumažėjo, o pažeidimų ir įtariamo sukčiavimo mastas išlieka gana didelis.
Todėl, jei vykdant kontrolę siekta, kad ištekliai būtų susigrąžinti, žvelgdami į pateiktus
skaičius turime pripažinti, jog pralaimėjome.

Kaip jau nurodėme praeitų metų Parlamento pranešime, Komisija turi prisiimti atsakomybę
imdamasi spręsti didelį susirūpinimą keliančius klausimus, kuriuos, kaip jau kolegos
parlamentarai taip pat minėjo, suskirstyčiau į tris grupes. Pirma, valstybės narės turi prisiimti
atsakomybę kurdamos pažeidimų nustatymo ir ataskaitų teikimo mechanizmus. Antra,
reglamentavimas turi būti aiškus. Labai svarbu, kad sukčiavimas, pažeidimai ir klaidos
būtų apibrėžiami vienareikšmiai ir aiškiai. Galiausiai turime siekti skaidrumo. Tai reiškia,
kad reikia ne tik saugoti patikimus aptikimo įrašus, bet ir skelbti šiuos duomenis svetainėje,
kuri dabar lyg apmirusi.

Aptardamas pirmąjį klausimą, jog valstybėms narėms reikia suteikti daugiau atsakomybės,
norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad dėl nacionalinių sistemų derinimo stokos atsiranda
didelių skirtumų laiko, kurio reikia sukčiavimo atvejams ir pažeidimams patikrinti, atžvilgiu.

Italija dažnai minima aptariant šiuos klausimus. Ji taip pat paminėta ir C. S. Ivano
dokumente. Iš tiesų tikrinimo laikas nepagrįstai ilgas, todėl siekiame patobulinti teisinius
ir baudžiamojoje teisėje nustatytus teminus. Vis dėlto turiu pasakyti, kad jei nebus bendro
kriterijaus sukčiavimui ir pažeidimams apibrėžti, be jokios abejonės, lėšų susigrąžinimui
skirtas laikas tokiose valstybėse kaip Italija atrodys pernelyg ilgas.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Ponia pirmininke, savo ruožtu taip pat norėčiau pasveikinti
pranešėją. Manau, kad Parlamento, Audito Rūmų ir nacionalinių audito institucijų bei
valstybių narių veikla labai svarbi. Nepaprastai svarbu, kad savo darbus atliktume skaidriai,
ir jei įmanoma, be klaidų. Žinoma, pasitikėjimas Parlamentu labiausiai susijęs su
nepriekaištingu mūsų, Parlamento narių, elgesiu. Taigi Parlamentui reikia nusistatyti
geresnes ir veiksmingesnes sau skirtas taisykles. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu
atskirti pažeidimus nuo sukčiavimo, nes pažeidimas nėra tas pats, kas sukčiavimas.
Sukčiautojai privalo būti nubausti. Pažeidimams turi būti taikomas skirtingas metodas.
Turi būti siekiama, kad visų valstybių narių organizacijos lėšas naudotų tiksliai žinodamos
taisykles ir kad būtų padaroma kuo mažiau klaidų. Neatsitiktinai naujosiose valstybėse
narėse, kuriose jau prasidėjo diskusijos ir pradėtos naudoti fondų lėšos, reikšmės turi ir
patirties stoka.

Mairead McGuinness (PPE). -   Ponia pirmininke, ar galėčiau tik pasveikinti pranešėją ir
jo šešėlinę pranešėją savo kolegę Monicą Macovei atlikus didelį darbą rengiant šį pranešimą.
Jis labai svarbus, nes mokesčių mokėtojai nori žinoti, kad jų pinigai panaudojami tinkamai.

Manau, kad svarbu pabrėžti skirtumą tarp pažeidimų ir sukčiavimo atvejų, kaip tai padarė
paskutinė kalbėtoja. Visuomenės nuomone, sukčiavimas vykdomas iš nusikalstamų paskatų,
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tačiau daug žmonių klysta, ir tai gali būti priskiriama klaidoms, arba vykdo didelius ar
smulkius Europos Sąjungos taisyklių pažeidimus ir jie neturėtų būti suplakami į vieną.
Tarp jų labai aiškus skirtumas.

Kalbant apie žemės ūkį, kurį paminėjo keli kolegos, svarbu, kad būtų užtikrintas visiškas
išmokų žemės ūkio sektoriuje mokėjimo skaidrumas. Daug nuveikta šioje srityje, tačiau
svarbu, kad judėdami bendros žemės ūkio politikos reformos link ir toliau siektume
pažangos. Remiuosi 24 dalimi, kur kalbama apie kontrolės sistemas. Žinau, kad valstybėje
narėje, kuriai atstovauju, ūkininkai turi atsisakyti savo planų ir kreiptis pakartotinai. Šiam
klausimui skiriamas didžiulis dėmesys, stengiamasi kantriai jį išspręsti, taip ir turi būti.

Baigsiu pasakydama, kad sistemoje kartais įkliūva smulkios žuvelės, o didieji žaidėjai ir
kiti, kurie galbūt turėtų prisiimti didesnę kaltę už sukčiavimą, retai pagaunami. Turime tai
suprasti. Nebauginkime pavienių asmenų.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Norėčiau padėkoti kolegai Cătălin Ivan, atlikusiam
puikų darbą rengiant šį svarbų pranešimą. Europos Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigai
turi būti tinkamai ir efektyviai panaudoti. Tam būtina užtikrinti, kad valstybės narės turėtų
veiksmingus kontrolės mechanizmus bei tinkamus sukčiavimo atvejų nustatymo
pajėgumus. Svarbu, kad Komisijai ir OLAF būtų teikiama kokybiška, tiksli, patikima ir
palyginama informacija apie pažeidimus ir sukčiavimus. Dabartinis išieškotų sumų lygis
yra labai žemas ir netoleruotinas. Todėl būtina imtis veiksmų, kad būtų susigrąžintos visos
neteisėtai panaudotos Europos Sąjungos lėšos. Vienas iš esminių dalykų šioje kovoje – kad
Parlamento pranešimuose ir Komisijos metinėse ataskaitose Europos Sąjungos interesų
apsaugos klausimu pateikiami faktai sulauktų tinkamo dėmesio iš Tarybos ir valstybių
narių ir kad OLAF galėtų imtis visų būtinų priemonių stiprinant kovos su sukčiavimu
veiksmus šioje srityje.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, deja, šioje ataskaitoje vis
dėlto pateikiama susirūpinimą keliančių duomenų apie didelę dalį netinkamai panaudotų
lėšų ir neproporcingai skubius veiksmus, kurių imtasi šioms lėšoms susigrąžinti. Vis dėlto
Europos Komisijos duomenys nėra visiškai tinkami nustatant drausminančias priemones
valstybėms, kurių pažeidimų ir sukčiavimo lygis didžiausias.

Dauguma kolegų Parlamente jau paminėjo, kad sukčiavimas ir pažeidimai nėra tas pats,
tačiau šis skirtumas aiškiai nepabrėžtas, nes ataskaitoje sukčiavimas išsamiai nenagrinėjamas,
tai tyčinis pažeidimas, o pažeidimai apibūdinti labai apibendrintai ir tai neleidžia mums
pateikti veiksmingų rekomendacijų, kaip išspręsti šią problemą.

Mane džiugina Komisijos išvada, kad atitiktis ataskaitų teikimo reikalavimams žemės ūkio
sektoriuje pasiekė 95 proc. Tačiau taip pat manau, kad įtartina, jog kai kuriose valstybėse
narėse sukčiavimo ir pažeidimų koeficientai labai maži ar nuliniai, nes tai galėtų reikšti,
kad kontrolės ir aptikimo sistemos veikia prastai.

Manau, kad Europos fondų lėšų panaudojimo kontrolė labai pagerėtų, jei būtų specialių
duomenų ir metodų, kuriais būtų galima vertinti įdiegtas valdymo ir kontrolės sistemas
tose valstybėse narėse, kurių nacionalinių agentūrų veiksmingas darbas akivaizdus. Štai
todėl labai tikėtina, kad valstybės, kurių pažeidimų lygis nulinis, paprasčiausiai turi prastą
kontrolės sistemą, kuria nepavyksta nustatyti problemų, o efektyviai veikiančios
nacionalinės agentūros gali nustatyti daugiau sukčiavimo atvejų ir pažeidimų ir todėl jų
mastas šiose valstybėse gerokai didesnis.
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Pagal Europos Sąjungos Audito Rūmų duomenis, bent 30 proc. klaidų galėtų aptikti ir
ištaisyti nacionalinės agentūros dar prieš pateikdamos išlaidų patvirtinimą Europos
Komisijai. Tikiuosi, kad visos valstybės narės dės daugiau pastangų, kad pagerintų klaidų
nustatymo ir ištaisymo mechanizmus.

Noriu paprašyti Europos Komisijos imtis reikalingų priemonių, kad būtų užtikrinta, kad
būtų pateikiama pakankamai informacijos apie valstybėse narėse įdiegtas kontrolės ir
valdymo sistemas, ir adekvačių priemonių kontrolės sistemų aptiktiems trūkumams šalinti.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, taip pat norėčiau pasveikinti savo
kolegą C. S. Ivaną ėmusis sunkaus darbo sprendžiant tokį prieštaringą ir sudėtingą klausimą
kaip sukčiavimo aptikimas ir finansinių interesų saugojimas.

Norėčiau jam padėkoti už siekį apibrėžti, ką apima sukčiavimo sąvoka, nes iš esmės įtarimai
sukčiavimu ir pažeidimais ar klaidomis dažnai suplakami į vieną, o dėl gautų skaičių kyla
panika, nors iš tiesų padėtis nėra tokia baisi.

Norėčiau taip pat atkreipti dėmesį į kalbėtojo norą aptarti klausimą dėl galutinių terminų.
Būtent, kyla sunkumų dėl valstybių narių delsimo pranešti apie aptiktus pažeidimus.

Galiausiai prisimintina, kad galutiniai skaičiai matomi tik ciklui pasibaigus ir kad šiuo metu
paskutinis etapas baigėsi 1999 m.: naujame 2000–2006 m. laikotarpyje tepasiekėme
2004 m. pabaigą. Taigi bus galima atsižvelgti tik į galutinius šio etapo skaičius.

Žinoma, norėčiau išreikšti paramą Europos kovos su sukčiavimu tarnybos priemonėms,
skirtoms sukčiavimui, susijusiam su Kinija ir Azijos valstybėmis, neperžengiant etikos
kodekso ribų, nustatyti.

Andrea Cozzolino (S&D).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, aš taip pat norėčiau
padėkoti pranešėjui C. S. Ivanui. Pranešime išvardijamos kontrolės ir ataskaitų teikimo
sistemose įdiegtos naujovės. Ši informacija taip pat padeda sudaryti daug spalvingesnį
vaizdą, ypač kalbant apie valstybių narių pranešimų apie pažeidimus ir sukčiavimo atvejus
teikimą.

Pranešime pakartotinai atkreipiamas dėmesys į įvairių valstybių narių praneštą neįprastai
žemą sukčiavimo ir pažeidimų lygį, kuris susijęs su žemės ūkio išlaidomis, struktūriniais
ir pasirengimo narystei fondais. Čia mums reikėtų gauti paaiškinimą apie pateiktą statistiką.
Padėtis tampa sudėtingesnė, nes neišspręsta problema dėl neveiksmingo patirtų nuostolių
susigrąžinimo.

Bet kokiu atveju vienas skaičius atrodo visiškai aiškus ir parodo ilgalaikę tendenciją. Kova
už Europos Sąjungos išteklių panaudojimo teisėtumą ir skaidrumą, palyginti su mokesčių
vengimu ir slėpimu, negali būti paremta visišku valstybių narių ir vyriausybių
bendradarbiavimu su Europos institucijomis.

Šiomis aplinkybėmis panašu, kad raginimai imtis reformuoti ES viešųjų pirkimų taisykles
ir išsakytas poreikis sukurti, kaip pavadinčiau, viešą ES paramos lėšų gavėjų registrą, yra
pačiu laiku.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau pasveikinti
pranešėją atlikus išskirtinį darbą rengiant pranešimą dėl Bendrijų finansinių interesų
apsaugos ir kovos su sukčiavimu metinės ataskaitos. Pranešime išsamiai apžvelgiamos
visos sritys, kuriose valstybės narės vykdo biudžetą, pvz., žemės ūkis, sanglaudos,
pasirengimo narystei fondai ir ES nuosavų išteklių rinkimas per muitus.
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Visiškai sutinku, jog atsižvelgiant į 2009 m. patirtį reikia pagerinti pasirengimo narystei
fondų priežiūrą ir nuolat stebėti OLAF darbą, ne tik tada, kai aptariama metinė ataskaita.

Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad mūsų pranešime pateikiama svarbių duomenų, kuriais
galime remtis diskusijose, prasidėjusiose dėl finansinio reglamento peržiūros ir dėl politinės
sanglaudos planavimo po 2013 m.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Ponia pirmininke, norėčiau pasveikinti pranešėją atlikus
nepaprastai kruopštų darbą rengiant šį pranešimą. Jau kelis kartus Parlamentas įrodė esantis
institucija, kuri skiria ypatingą dėmesį aiškindamasi, kaip leidžiami Europos mokesčių
mokėtojų pinigai.

Daug kolegų Parlamente kėlė šį klausimą. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie tų, kurie
reikalauja Komisijos priimti aiškesnes metodines taisykles, kurias nagrinėja valstybės narės,
nes suplakant „piktnaudžiavimo“, „klaidų“ ar net „įtariamo piktnaudžiavimo“ sąvokas, kas
pasitaiko, gauname statistiką, kuria negalime remtis Parlamente norėdami priimti aiškius
sprendimus.

Taip pat pritariu toms pranešimo dalims, kuriose Komisija raginama įgyvendinti aiškesnes
nacionalinės atskaitomybės taisykles, kuriose būtų numatyta, kad valstybių narių
nacionalinės deklaracijos būtų deramai audituojamos. Valstybės turės automatiškai priimti
priemones trūkumams panaikinti.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Ponia pirmininke, ekonominis ir finansinis nusikalstamumas
privalo būti sumažintas kiekvienoje valstybėje narėje. Didelės sumos ES fondų lėšų
išleidžiamos kitiems tikslams, o sukčiavimo susigrąžinant PVM atvejų daugėja. Jau minėjau
ir dar pakartosiu, kad vienintelis veiksmingas būdas, kuriuo būtų galima panaikinti korupciją
viešuosiuose pirkimuose – įdiegti elektroninę paraiškų teikimo sistemą.

ES pasienyje esanti Rumunija prisiima vis daugiau atsakomybės siekdama sušvelninti
neteisėtų veiksmų poveikį. Šiuo atžvilgiu valstybės valdžios institucijos pastaruosius du
mėnesius vykdo didelio masto veiksmus siekdamos pažaboti korupciją muitinėse.

Reikia bendradarbiauti ir dalytis patirtimi su Vakarų Balkanų regionu, kad būtų užtikrinta
veiksmingesnė ES finansinių interesų apsauga. Turiu omenyje, pvz., cigarečių kontrabandą,
kuri tiesiogiai dideliais mastais kenkia Europos biudžetui.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, klaidų padaroma dėl neatidumo ar
neišmanymo. Vis dėlto sukčiavimas nėra tai, kas vyksta savaime, norint sukčiauti, reikia
dėti daug nusikalstamų pastangų. Tie, kurie siekia iš Briuselio gauti finansinės naudos
teikdami melagingus duomenis, kartais laikomi ne nusikaltėliais, o šių dienų robinais
hudais. Tačiau taip padaroma žalos ne tik ES, bet ir mūsų mokesčių mokėtojams netinkamai
panaudojant jų mokamus mokesčius.

Turime tobulinti silpnai veikiančias kovai su sukčiavimu skirtas priemones. Kaip sankcijos,
manau, turėtų būti skiriamos didelės finansinės nuobaudos, o pažeidėjai pašalinami iš
subsidijų schemų. Galiausiai mums iš tiesų reikia siekti didesnio skaidrumo ir aiškiai
apibrėžti atsakomybės sritis, kai yra priežastis įtarti sukčiavimu ir aplaidumu. Negalime
leisti institucijoms, ypač Europos Parlamentui ir OLAF, kliudyti vienas kito tyrimams.

Galiausiai pora žodžių apie tai, kas kelia didžiausią galvos skausmą. Tai sanglaudos politika,
pagalba rengiantis narystei ir agentūros. Turime iš naujo apsvarstyti savo strategiją ir imtis
ryžtingų veiksmų tvarkai įvesti.

185Europos Parlamento debataiLT05-04-2011



Markus Pieper (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, norėčiau pradėti sakydamas, kad
sukčiavimas siekiant gauti subsidiją ir piktnaudžiavimas finansine pagalba – tai problemos,
kurių pastaraisiais metais sumažėjo. Nepaisant padarytos pažangos siekiant skaidrumo ir
geresnės kontrolės, visuomenė išlieka kritiškai nusiteikusi. Toks kritiškas požiūris
pateisinamas, kai aptariame, kaip kai kurios valstybės narės išsprendė netinkamai paskirstytų
dotacijų problemą. Tai, kad tik dalelė šių pinigų buvo grąžinta į Europos biudžetą, parodo,
kad prieš mokesčių mokėtojus giriamasi nepagrįstai.

Komisija privalo nedelsdama susigrąžinti šiuos pinigus. Būtų netgi geriau kitais finansiniais
metais mokėti atitinkamai mažesnes subsidijas atitinkamoms valstybėms narėms ir tai
tęsti, kol netinkamai paskirstytos lėšos bus sugrąžintos Briuseliui. Tačiau mums lygiai taip
pat kelia nerimą faktas, kad pranešama tik apie labai nedidelę dalį pažeidimų. Vadovaujamasi
principu: jei nieko nepranešiu, nereikės nerimauti dėl grąžinimo ir pinigai liks mano šalyje.

Prisidedu prie pranešime išreikšto kreipimosi į Ispaniją, Prancūziją ir kitas šalis, kad šios
atverstų kortas, o Komisijos prašau toliau stiprinti kontrolę.

Algirdas Šemeta,    Komisijos narys.  − Ponia pirmininke, dar kartą norėčiau padėkoti
C. S. Ivanui parengus labai konstruktyvų ir gerą pranešimą ir visiems Parlamento nariams
už jų indėlį diskutuojant, žinoma, į jų pastabas bus atsižvelgta, kai Komisija rengs 2010 m.
ataskaitą.

Komisija toliau tobulins pagal 325 straipsnį rengiamos finansinių interesų apsaugos
ataskaitos formą ir turinį ir atsižvelgs į diskusijose išsakytus siūlymus. Kaip minėjau,
statistika pagerėjo, tačiau dar yra ką tobulinti.

Prašome valstybių narių pateikti daugiau informacijos ir geriau atskirti sukčiavimą ir
pažeidimus, kad informacija ir apie sukčiavimo atvejus, ir apie pažeidimus taptų aiškesnė.

Visiškai pritariu I. Grässlei, jog galime tobulinti pažeidimų valdymo sistemą, ir tai darome
labai rimtai. Taip pat iškeltas klausimas dėl skaidrumo paskelbiant paramos gavėjus.
Tobuliname tai ir čia išsakytas mintis Komisija taip pat nagrinės.

Komisija taip pat pritaria požiūriui, kad nors valstybės narės ėmėsi priemonių, kad kovos
su sukčiavimu ir korupcija kontrolės sistemas padarytų efektyvesnes, dar yra kur tobulėti.
Pagal J. Geierio išsakytą poziciją, sukčiavimas neturi aiškių nacionalinių ribų. Tai nėra kelių
valstybių narių ar naujųjų valstybių narių bėda, su šia problema taip pat susiduria valstybės
narės, kurias paminėjote kalbėdamas.

Žinoma, visoje Europos Sąjungoje turime rimtai spręsti šį klausimą ir sieksiu, kad 2010 m.
ataskaitos turinys būtų geresnis. Kartu su tarnybomis rimtai rengėme šią ataskaitą, tad
manau, kad 2010 m. ataskaita bus pačios aukščiausios kokybės.

Cătălin Sorin Ivan,    pranešėjas. – (RO) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau padėkoti
Komisijos nariui ir kolegoms Parlamente, kurie prisidėjo prie šio pranešimo arba šiandien
diskutuodami, arba teikdami pakeitimus. Norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams,
su kuriais puikiai bendradarbiavome. Šis pranešimas – tai mūsų bendro darbo ir veiksmingo
bendradarbiavimo rezultatas.

Norėčiau pakartoti, kad privaloma aiškiai atskirti pažeidimus ir sukčiavimą. Jei galime
sutarti toleruoti klaidas ir pažeidimus, jokiu būdu negalime taikstytis su sukčiavimu. Antra,
nacionalinės valdymo deklaracijos privalo būti pasirašytos už tai atsakingo nacionalinio
politinio atstovo, pvz., atitinkamo ministro.
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Trečia, susidomėję laukiame Komisijos atliekamo supaprastintų procedūrų tikrinimo,
kadangi Europos Sąjungai nepaprastai svarbu surinkti nuosavus išteklius pačiu efektyviausiu
galimu būdu ir užtikrinti, kad biudžetas būtų konsoliduotas kuo veiksmingiau.

Ketvirta, atsižvelgdami į viešųjų pirkimų teisę ir biurokratiją, susijusią su Europos fondų
panaudojimu nacionaliniu lygmeniu, daugelyje valstybių narių turime sumažinti pernelyg
didelę biurokratiją, kuri, viena vertus, turi užkirsti kelią sukčiavimui, o kita vertus, sudaro
galimybes korupcijai pasireikšti ir sukčiaujant naudoti Europos fondus. Iš kitos pusės,
kadangi biurokratinis aparatas labai politizuotas, fondų lėšos nukeliauja politiniams
paramos gavėjams.

Ne ką mažiau svarbus ir paskutinis mano kalbos momentas: norėčiau pasidžiaugti savo
kolegos Jenso Geierio pasiūlymu įvesti automatinį Europos fondų lėšų mokėjimo
sustabdymą, kai kyla bet kokių įtarimų sukčiavimu. Manau, kad mums paskelbus pavojų
tai padės užtikrinti ir greitesnį valstybių narių reagavimą.

Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas dėl Cătălino Sorino Ivano pranešimo (A7-0050/2011) vyks rytoj 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Zuzana Brzobohatá (S&D),    raštu. – (CS) Jau Biudžeto kontrolės komitete išreiškiau
paramą pateiktam pranešimui, tačiau vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į keletą svarbių
šio pranešimo momentų. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad pranešime buvo kreiptasi į
valstybes, kurios dar neratifikavo Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos
konvencijos, t. y. į Maltą, Estiją ir Čekiją. Deja, dabartinė Čekijos Vyriausybė nieko nenuveikė,
kad sustiprintų kovą su sukčiavimu ir korupcija. Kita vertus, norėčiau pasidžiaugti, kad
pranešime pateikta informacija apie nulinį sukčiavimo lygį Čekijoje, Estijoje, Latvijoje ir
Slovėnijoje senkant pasirengimo narystei SAPARD fondo lėšoms. Nerimą kelia Audito
Rūmų išvados, kad valstybės narės, remdamosi turima informacija, galėjo nustatyti ir
ištaisyti daugiau kaip 30 proc. Audito Rūmų nustatytų klaidų 2009 m. imtyse prieš
Komisijai pateikdamos išlaidų patvirtinimą. Norėčiau prisidėti prie kreipimosi į OLAF,
padaryto praeitų metų Bendrijos finansinių interesų ataskaitoje, kurioje OLAF prašoma
kitų metų ataskaitoje pateikti išsamią analizę apie tai, kokias strategijas ir priemones taiko
šalys, siekdamos kovoti su sukčiavimu, siekdamos pažaboti ir aptikti Europos fondų lėšų
naudojimo pažeidimus, įskaitant korupcinius atvejus.

PIRMININKAVO: DIANA WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

13. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Pirmininkė. −   Kitas klausimas: klausimų valanda (B7-0210/2011).

Šie klausimai skirti Komisijai.

Klausimas Nr. 11, kurį pateikė Georgios Papastamkos (H-000152/11)

Tema: Humanitarinė pagalba Šiaurės Afrikos šalims

Pastarojo meto įvykiai Šiaurės Afrikos valstybėse (Egipte, Tunise, Libijoje) nuo dabar tik
pablogino ir taip labai sunkias gyvenimo sąlygas, su kuriomis susiduria gausios gyventojų
grupės.
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Dėl ekonomikos skurdumo konstatuojami gausūs migracijos srautai į ES Viduržemio jūros
baseino valstybes nares. Ar po krizės, sukrėtusios Šiaurės Afriką, Komisija ėmėsi
ekonominių, medicininių, farmacinių ir humanitarinių pagalbos priemonių? Jei taip, tai
kokių priemonių?

Kokių priemonių Komisija ketina imtis dėl ES Viduržemio jūros baseino valstybių narių,
priimančių pabėgėlius iš Šiaurės Afrikos?

Kokias problemas teikiamai humanitarinei pagalbai kelia vykstančios karinės operacijos?

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė.  − Ponia pirmininke, 2011 m. vasario 25 d. Komisija
priėmė skubų sprendimą skirti 3 mln. EUR humanitarinės pagalbos operacijoms Libijoje
krizės metu vykdyti. Šios lėšos buvo skubiai sutelktos ir iš tiesų tai pirmas didesnis įnašas
šiai problemai spręsti. Atsižvelgiant į sparčiai augantį humanitarinės pagalbos poreikį ši
pradinė suma kovo 3 d. padidinta iki 30 mln. Papildoma 6 mln. EUR suma pagal civilinės
saugos biudžeto eilutę sutelkta bendrai valstybių narių finansuojamai pagalbai natūra teikti.

ES humanitarinė pagalba teikiama kartu su partneriais, ją finansuoja ECHO arba valstybės
narės teikdamos pagalbą natūra, pagalba telkiama ir koordinuojama per ES civilinės saugos
mechanizmą. Numatoma teikti pagalbą iš Libijos per Tuniso, Egipto ir Alžyro sienas
bėgantiems žmonėms, remti trečiųjų šalių piliečių grįžimą į jų kilmės šalis, teikti pagalbą
ir humanitarinę apsaugą pabėgėlio statusą turintiems žmonėms, kurie negali grįžti į tėvynę
(jie neturi kur grįžti), ir iš Libijos bėgantiems libiams, finansuoti ir iš anksto parengti atsargas
neatidėliotinai pagalbai Libijoje teikti, medicininėms atsargoms ir neatidėliotinai chirurginei
pagalbai bei pagalbai maistu pačioje Libijoje finansuoti, kai bus galima patekti į tam tikras
teritorijas. Šiuo metu galima patekti ne į visą teritoriją. Dabar galime veikti tik rytuose,
vakarų regionus kontroliuoja Muammar Gaddafi.

Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai 2011 m.
kovo 8 d. priėmė bendrą komunikatą dėl ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių
partnerystės siekiant demokratijos ir bendros gerovės. Jame numatyta Europos paramos
labai svarbiems pokyčiams pietinėse kaimyninėse šalyse strategija. Komisija sutelkė turimas
priemones Italijai ir kitoms valstybėms narėms paremti, jei iš Šiaurės Afrikos užplūstų
didžiulis migrantų srautas. Šią paramą sudarytų operatyvinės priemonės ir finansinė
pagalba. Vasario 20 d. pradėta jungtinė FRONTEX operacija HERMES 2011, kuriai skirta
daugelio valstybių narių išteklių ir ekspertų. Atidžiai stebime pažangą ir ruošiamės įvairiems
scenarijams. Jei reikės, FRONTEX operacijos bus sustiprintos, kad būtų galima išspręsti
galimų naujų migrantų antplūdžių problemą. Komisija pasirengusi surinkti finansinę
paramą, pvz., iš Išorės sienų fondo ir Europos pabėgėlių fondo, kuri bendrai sudarytų
25 mln. EUR. Daug valstybių narių pasirengusios suteikti labai laukiamą specialistų pagalbą
ir techninių priemonių.

Palyginti su status quo, dabar vykstančios karinės operacijos nepaveikė galimybės pasinaudoti
humanitarine pagalba, nes galimybę gauti humanitarinę pagalbą nuo pat krizės pradžios
apribojo M. Gaddafi ištikimos pajėgos. Vykstančiose Tripolio valdžios ir Jungtinių Tautų
humanitarinių reikalų koordinavimo tarnybos derybose kol kas nepasiektas susitarimas
dėl galimybės pasinaudoti humanitarine pagalba Vakarų Libijoje.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Ponia pirmininke, dėkoju Komisijos narei už išsamų
atsakymą. Manau, nepaprastai svarbu, kad Europos Sąjunga pirmauja pasaulyje teikdama
humanitarinę pagalbą ir kad ji parodo esanti ir humanitarinio pobūdžio organizacija.
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Žinoma, išlieka vienintelis klausimas – įsisenėjęs klausimas – ar humanitarinė pagalba
pasiekia tuos, kuriems jos reikia, tad šioje srityje labai svarbu užtikrinti skaidrumą. Komisijos
nare, pastebiu Šiaurės Europos šalių nenorą peržengti sutartinį pagrindą ir atverti Europos
rinką bei sienas žemės ūkio produkcijai iš šių Šiaurės Afrikos šalių į Europos Sąjungą. Vis
dėlto tai negali būti Pietų Europa, nes ten, kur susidarytų konkurencija, tektų mokėti dar
kartą. Pietų Europai kyla imigracijos grėsmė, negalime leisti, kad čia kiltų dar ir žemės ūkio
problemų.

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė.  − Visų pirma, dėl humanitarinės pagalbos
veiksmingumo nuo pat pradžių, nuo krizės pradžios: šiuo momentu galima nurodyti
trejopą didžiausią humanitarinį poveikį. Pirma, dėl iš Tuniso, Egipto, Alžyro ir Nigerio
imigruojančių darbuotojų srauto: Komisija ir valstybės narės veikė labai veiksmingai.
Sutelkėme ir oro, ir jūrų pajėgas, kad galėtume pargabenti žmones namo, padarėme
humanitarinę injekciją Tarptautinei migracijos organizacijai ir JT organizacijai, kad šios
padėtų išspręsti iš Libijos plūstančių 420 000 žmonių problemą.

Antra, rytinėje Libijos dalyje, kurioje galime veikti, suteikėme medicininę pagalbą, iš anksto
parūpinome maisto atsargų. Nors maisto krizės šalyje nėra, ji importuoja 90 proc. maisto,
taigi turime būti pasiruošę. Mes taip pat padedame Užsachario Afrikos, ypač Čado,
gyventojams, kurie dėl grėsmės jų saugumui atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje: jie laikomi
samdiniais, kovotojais, nors aišku, kad dauguma jų tokie nėra. Laikėme prioritetu padėti
šiems žmonėms patekti į saugią aplinką, daugiausia į Egiptą.

Trečia, žinome, kad M. Gaddafi kontroliuojamose teritorijose reikia humanitarinės pagalbos,
tačiau mums neleidžiama ten patekti. Atidėjome dar 9 mln. EUR, kol bus sudarytos sąlygos
ten sutelkti savo pajėgas. Iš tiesų davėme nurodymus Pasaulio maisto programai ir kitoms
humanitarinėms organizacijoms, kad šios būtų pasiruošusios padėti.

Atsakysiu į antrąją jūsų klausimo dalį dėl patekimo į rinkas. Tai pietinių Viduržemio jūros
regiono šalių iniciatyvos, kurią jau apibūdinau, esmė. Siekiama patikinti, jog galime pasiūlyti
geresnės ateities perspektyvą šiose šalyse užtikrinant darbo vietas ir klestėjimą. Čia labai
pabrėžiame, kokia svarbi prekyba, prekyba su Europa ir prekyba su Viduržemio jūros
regiono šalimis.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Gerbiamasis Komijos nary, iš tikrųjų susiklosčiusi
situacija Šiaurės Afrikoje privertė Europos Sąjungą susidurti su dideliais iššūkiais. „Financial
Times“ buvo pacituoti Komisijos narės žodžiai, kad Europos Sąjunga sėkmingai evakavo
savo piliečius iš Libijos. Tačiau tuo pat metu šalis liko be medicinos priežiūros specialistų,
kurių dauguma buvo bulgarai. Kaip jūs paminėjote, Europos Sąjunga teikia įvairią
humanitarinę pagalbą, bet tuo pačiu susiduriame su kitu nenumatytu atveju, nes iš tikrųjų
palikome šitą valstybę be reikiamos medicininės pagalbos. Kaip jūs planuojate spręsti šitą
klausimą?

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė.  − Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad Europos
piliečių evakuacija buvo labai sėkminga. Mums pavyko užtikrinti valstybių narių veiksmų
koordinavimą ir įsteigti stebėsenos ir informavimo centrą taip sudarant platformą šiam
koordinavimui vykdyti. Tai leido pačiu greičiausiu ir saugiausiu būdu iš Libijos išgabenti
didžiąją dalį mūsų piliečių. Iki to laiko, kol buvo pradėta ši masinė evakuacija, šalį paliko
tik apie 200 evakuotis norėjusių žmonių. Šiuo metu, kai mes kalbame, dalį jų saugiai
evakavo Rusijos lėktuvas.
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Atsakysiu į klausimą apie medicinos paslaugas: kai evakavome Europos piliečius,
neišvengėme nenumatytų padarinių, kadangi dalis šių Europos piliečių iki tol teikė
medicinos paslaugas Libijos sveikatos apsaugos sistemoje. Buvo evakuota daug slaugytojų
ir ne tiek daug gydytojų. Šiuo metu darome viską, ką galime, kad humanitarinės
organizacijos, kurios veikia medicininės priežiūros srityje, užtikrintų galimybę šią pagalbą
gauti libiams ir trečiųjų valstybių piliečiams.

Vėlgi nereikia pervertinti galimybės gauti M. Gaddafi leidimą humanitarinėms
organizacijoms veikti vakarinėje Libijos dalyje. Tokio leidimo, deja, dar negauta. Turime
savo ekspertų komandą rytinėje šalies dalyje. Jie sugrįžo iš įvertinimo misijos ir pranešė,
kad nors daugėja sužeistų žmonių, kuriems reikia medicininės priežiūros, medicininių
atsargų ir pagalbos, kurią teikia tarptautinė bendruomenė, iš esmės pakanka rytinėje Libijos
dalyje. Tačiau tokiuose miestuose, kaip Misrata, ir kitose M. Gaddafi kontroliuojamose
vietovėse taip nėra. Tikriausiai žinote, kad siekiama jūra išsiųsti laivus, kuriuose būtų
teikiama medicinos pagalba, taip sudarant galimybes gauti medicininį gydymą.

Pirmininkė. −    Klausimas Nr. 12, kurį pateikė Zigmantas Balčytis (H-000136/11)

Tema: Sveikatos priežiūros skirtumai valstybėse narėse

ES valstybėse narėse ir regionuose iki šiol egzistuoja dideli sveikatos priežiūros paslaugų
skirtumai bei pacientų nelygybė, kalbant apie aukštos kokybės paslaugas ir
kompensuojamus vaistus sudėtingoms ligoms, pavyzdžiui, Alzhaimerio ligai, gydyti.

Ar Komisija ketina imtis priemonių ir jei taip, kokių, kad būtų skatinamas integruotų
nacionalinių ar regioninių strategijų rengimas, siekiant sumažinti sveikatos priežiūros
skirtumus ir užtikrinti ES pacientams prieigą prie kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų?

Maria Damanaki,    Komisijos narė.  − Ponai Parlamento nariai, pagal Sutartį spręsti šiuos
klausimus priklauso valstybių narių kompetencijai. Europos Sąjunga veikia, siekdama
paremti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus, apsaugoti ir pagerinti žmonių
sveikatą. Be to, Komisija mano, kad visoje Europos Sąjungoje jos piliečiai turėtų vienodai
gauti aukščiausios kokybės priežiūrą.

Todėl Komisija šiuo klausimu pradėjo keletą iniciatyvų ir man džiugu atsakyti į Parlamento
nario klausimą. 2009 m. Komisija priėmė komunikatą „Solidarumas sveikatos srityje.
Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“, kuriame pabrėžiamas poreikis panaikinti
nelygybę sveikatos priežiūros srityje.

Praeitų metų gruodžio mėn. Komisijos tarnybos taip pat pradėjo bendrus veiksmus su
14 valstybių narių dėl sveikatos priežiūros skirtumų mažinimo pagal sveikatos programą.
Atvirasis sveikatos ir ilgalaikės priežiūros koordinavimo metodas taip pat pasitelkiamas
siekiant visuotinai sudaryti galimybę gauti aukščiausio lygio priežiūrą. Šiomis aplinkybėmis
valstybės narės susitarė dėl konkrečių tikslų, susijusių su sveikatos priežiūros sistema,
galimybe gauti sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos kokybės ir tvarios sveikatos
priežiūros politikos sritimis. Be to, pagal naująją pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos
priežiūros paslaugas direktyvą ES pacientai turės galimybę gauti informaciją dėl gydymo
užsienyje ir galės prašyti apmokėti patirtas išlaidas.

Galiausiai sveikatos priežiūros sektorius patenka į dabartinės sanglaudos politikos
finansavimo sritį. Šiomis aplinkybėmis finansuojamos priemonės, pvz., ligoninių
infrastruktūros modernizavimas, medicinos įrangos įsigijimas ir medicinos personalo
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mokymas, gali padėti pagerinti sveikatos priežiūros prieinamumą gyventojams, ypač
skurdžiausiuose regionuose.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Gerbiama Komisijos nare, tikrai labai dėkoju už labai
išsamų atsakymą, tačiau mano rinkėjai, kai kalbama apie sudėtingomis ligomis sergančius
žmones, dažnai kelia vieną klausimą. Iš tikrųjų pats pagrindinis klausimas yra slauga, tačiau
dažniausiai tą slaugą atlieka jų artimieji. Slaugantys asmenys nebegali būti pilnaverčiai
darbo rinkos dalyviai, o jų situacija labai neapibrėžta. Ar nemanote, kad greta sveikatos
priežiūros paslaugų suvienodinimo būtina reglamentuoti ir šį klausimą, siekiant socialiai
apsaugoti ir slaugą atliekančius žmones?

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Ponia pirmininke, Komisijos nare, atsižvelgiant
į tai, kad jūsų minėta direktyva dėl pacientų teisių į tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą dar
neįsigaliojo, norėčiau jūsų paklausti, ar pacientai, kurie nori gauti medicinos paslaugas
kitoje valstybėje narėje, turi teisę gauti kompensaciją iš draudimo fondo? Norėčiau tiesiog
priminti Parlamento nariams, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas šiuo klausimu
jau priėmė palankų sprendimą.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Kalbant apie nacionalines sveikatos priežiūros
sistemas ir apie tai, kad, deja, valstybės narės sumažino savo sveikatos priežiūros biudžetus
dėl ekonomikos ir finansų krizės, norėčiau paklausti, kokių priemonių Komisija ketina
imtis, kad valstybės narės savo sveikatos priežiūros biudžetų nemažintų. Dėl kiekvieno
laiku negydomo paciento sveikatos priežiūros sistema patiria papildomų išlaidų.

Maria Damanaki,    Komisijos narė.  − Apskritai galėčiau pasakyti, kad svarstydami šias
problemas turime nepamiršti, jog šie klausimai patenka į valstybių narių kompetenciją ir
mes privalome į tai atsižvelgti.

Suprantu tai, jog skirtumai tebeegzistuoja, tačiau Komisija darys viską, ką gali, kad padėtų
valstybėms narėms pašalinti šiuos skirtumus. Pirmiausia siekiame palengvinti valstybių
narių bendradarbiavimą šiems skirtumams sumažinti. Dar galime siekti, kad šis klausimas
būtų įtrauktas į Komisijos pradėtą procesą dėl įmonių socialinės atsakomybės farmacijos
srityje.

Atsakydama į N. Chounčio klausimą galiu tik pasakyti, kad kai įsigalios direktyva,
nustatysime aiškias teisines sąlygas dėl teisės gauti kompensaciją už tarpvalstybines sveikatos
priežiūros paslaugas. Todėl siūlome sumažinti skirtumus, kurie gali atsirasti skirtingai
taikant šį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą. Tuomet gyventojai bus
užtikrinti, žinodami, kokiu pagrindu remiantis jie gaus kompensaciją už užsienyje suteiktas
sveikatos priežiūros paslaugas ar jos negaus. Bijau, kad to dar turėsime palaukti.

Pirmininkė. −    Klausimas Nr. 13, kurį pateikė Marian Harkin (H-000110/11)

Tema: Pažangą užtikrinančios technologijos

Kadangi Europa vis dar nėra labai pajėgi mokslinių tyrimų ir technologijų sprendimus
perkelti į komercinius produktus, ar Komisija galėtų padaryti bendrą apžvalgą ir įvertinti,
kaip stiprinami Europos pajėgumai taikyti pažangą užtikrinančias technologijas?

Antonio Tajani  , Komisijos Pirmininko pavaduotojas.  −  (IT) Ponia pirmininke, gerbiami
Parlamento nariai, jei kalbėsime apie pažangą užtikrinančias technologijas, tai 2009 m.
rugsėjo 30 d. Komisija priėmė komunikatą, kuriame išdėstyta bendra šios srities strategija.
Šiame komunikate mes pabrėžėme, kad nors ir esama puikių konkrečių pažangą
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užtikrinančių technologijų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pajėgumų, mums
nepavyksta pasiekti atitinkamos sėkmės perkeliant šiuos rezultatus į gaminamus produktus
ir paslaugas.

Todėl manau, kad svarbu nustatyti strategiją, kuria būtų siekiama Europos pramonėje
įdiegti daugiau pažangą užtikrinančių technologijų. Pagrindiniai šio požiūrio elementai
išdėstyti Komisijos iniciatyvose, ypač pramonės politikos, Inovacijų sąjungos ir Europos
skaitmeninės strategijos iniciatyvose.

Priėmus komunikatą, praeitų metų liepos mėn., Komisija įsteigė aukšto lygio ekspertų
darbo grupę pažangą užtikrinančių technologijų klausimais. Grupės darbą pradėjo trys
Komisijos nariai: už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos Pirmininko pavaduotoja
Neelie Kroes, už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire
Geoghegan-Quinn ir atsakymo į šį klausimą pateikėjas, atsakingas už pramonę ir verslumą.
Grupei suteikti įgaliojimai per vienerius metus suformuluoti rekomendacijas dėl būtinų
politikos priemonių, kuriomis būtų siekiama skatinti pažangą užtikrinančių technologijų
diegimą Europos pramonėje.

Grupę sudaro 27 atstovai iš valstybių narių vyriausybių, mokslinių tyrimų bendruomenės,
iš Europos pažangą užtikrinančių technologijų sektoriaus, iš Europos investicijų banko ir
iš mažųjų ir vidutinių įmonių asociacijų.

Šių metų vasario mėn. ši grupė Europos Komisijai pateikė laikotarpio vidurio darbinį
dokumentą, kuriame nurodyti pagrindiniai su pažangą užtikrinančių technologijų perkėlimu
į komercinius produktus Europoje susiję uždaviniai. Su pirmuoju darbiniu vidaus
dokumentu galima susipažinti Generalinio direktorato svetainėje „Enterprise“. Galutinė
ekspertų grupės ataskaita Komisijai bus pateikta kažkurią šių metų liepos dieną. Ataskaita
reikšmingai prisidės prie Komisijos svarstymų, kuriais siekiama sukurti bendrą strateginę
programą, apimsiančią iniciatyvas, kuriomis būtų remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos.

Didelio poveikio technologijos (DPT) labai svarbios mūsų ekonomikai, nes tai realios
priemonės, kurios ateityje palengvintų gaminių ir paslaugų atsiradimą, todėl būtų mūsų
pramonės pagrindas, už ką galėtų būti pavadintos trečiąja pramonės revoliucija.

Tie, kurie žino, kaip pasinaudoti šiomis technologijomis Europoje, galės padidinti ir mūsų
pramonės šakų konkurencingumą, jie bus pirmosiose perėjimo prie mažai anglies dioksido
į aplinką išmetančios ekonomikos, kurioje veiksmingai naudojami ištekliai ir remiamasi
žiniomis, gretose. Nepasinaudoti DPT reikštų prarasti Europos lyderio pozicijas sektoriuose,
kuriuose esame stiprūs, ir prarasti inovacinį pajėgumą strategiškai svarbiose Europos
Sąjungai taikomosiose srityse.

Drauge šios technologijos reiškia ir didžiulį rinkos augimo potencialą. Norėčiau pateikti
tam tikrus simbolinius skaičius. Mūsų vertinimais, jų apimtis pasaulio rinkoje yra nuo
950 mlrd. EUR iki 1 100 mlrd. EUR per metus, o tikėtinas metinis augimas yra nuo 5 iki
46 proc. Taigi kuriamos technologijos yra neeilinė galimybė, kuria grindžiamas visų
pramoninių šalių konkurencingumas, nepakeičiama ateities ekonominio augimo priemonė.

Praleisti šią progą būtų klaida, ir Komisija ketina atlikti savo vaidmenį. Mums reikia Europos
Parlamento paramos, ypač dabar, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis ir Europos Parlamentui
buvo suteikta daugiau kompetencijų. Aš manau (ir sakau tai kaip buvęs Europos Parlamento
narys), kad šis Europos Parlamento ir Komisijos bendradarbiavimas padės mums pasiekti
gerų rezultatų ir šiame tokiame svarbiame Europos ekonomikos augimui ir
konkurencingumui sektoriuje.
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Marian Harkin (ALDE). -   Komisijos nary, dėkoju už atsakymą ir iš tiesų sveikinu Komisiją
dėl jos darbo siekiant užtikrinti, kad Europa liktų pirmosiose to, ką jūs pavadinote „trečiąja
pramonės revoliucija“, gretose.

Aukšto lygio grupė sprendė įvairius klausimus, tačiau vienas jų buvo šis „mirties slėnis“,
kitaip tariant – ši, kūrybinę mintį nuo rinkos skirianti bedugnė, darbo grupė nurodė, kad
Europa dažnai praranda savo pirmosios pozicijos pranašumą.

Grupėje taip pat buvo kalbama apie įvairias kliūtis, pavyzdžiui, kad nėra Europos intelektinės
nuosavybės patento ir kad reikia mažinti jau esamos kontrolės sistemos susiskaidymą.
Todėl mano klausimas toks – ar Komisija ėmėsi kokių veiksmų kurioms nors iš šių problemų
spręsti ir, jei taip, tai kokių?

Antonio Tajani  , Komisijos pirmininko pavaduotojas.  −  (IT) Dėkoju M. Harkin, kad pabrėžė
Komisijos atliekamą darbą ir už raginimą labiau įsipareigoti imantis veiksmų. Šiuo metu
laukiame ekspertų grupės rekomendacijų dėl politikos, o po to galėsime nustatyti galutinę
Komisijos strategiją.

Laikotarpio vidurio darbiniame dokumente ekspertų grupė pasiūlė trijų ramsčių jungiamąją
grandį šiai inovacijų srities spragai užpildyti. Kiekvienas iš trijų ramsčių – tai būtina įvykdyti
sąlyga, kad Europos Sąjungoje būtų galima diegti didelio poveikio technologijas (DPT).

Pirmasis ramstis susijęs su technologiniais tyrimais. Europa turi plėtoti konkurencingesnes
technologijas iki patentuoto prototipo etapo. Kad būtų pasiektas šis tikslas, reikia, jog
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programose daugiau dėmesio būtų skiriama
technologiniams tyrimams.

Antrasis ramstis susijęs su gaminio demonstravimu. Turime sėkmingai perkelti technologinę
sėkmę į konkurencingus gaminius, o, norint pasiekti šio tikslo, reikia iš naujo subalansuoti
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programas, kad būtų palengvinti parodomieji projektai.

Trečiasis ramstis yra pasaulinio lygmens pramonės konkurencingumas. Europa turi išlaikyti
dabartinį gamybos pajėgumą arba sukurti naują, kad mūsų inovaciniai produktai pagal
kainą ir svarbą galėtų konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Todėl turime pagerinti pagrindines
sąlygas investuotojams ir paskatinti juos investuoti Europos Sąjungoje. Turime pritraukti
investicijų, bet drauge pagerinti visas ES programas, kurios galėtų remti šį labai svarbų
sektorių, ir stengtis užpildyti daugelyje Europos Sąjungos gamybos sektorių tarp mokslinių
tyrimų ir jų taikymo esančią spragą .

Mokslinių tyrimų perkėlimas į praktinį pritaikymą yra problema, su kuria susiduria visas
pramonės sektorius. Todėl aš palankiai vertinu ir mes remiame inovacijų grupių politiką
(jų yra apie 2 000): dėl jos galimas ryšys tarp mokslinių tyrimų ir pramonės, universitetų,
mokslinių tyrimų ir pramonės bei naujovių, taip siekiant, kad mūsų pramonės sistema
taptų konkurencingesnė.

Štai tokia padėtis, p. M. Harkin. Mes tęsime savo darbą ir aš kruopščiai išnagrinėsiu visus
Europos Parlamento pateiktus pasiūlymus ir rimtai įvertinsiu visus Parlamento man atsiųstus
nurodymus.

Klausimas Nr. 14, kurį pateikė Chris Davies (H-000112/11)

Tema: ES žuvininkystės sektoriaus ateitis

Komisija nurodė, kad didžioji dalis ES žūklaviečių eksploatuojama netausiai. Ar Komisija
galėtų nurodyti, kokia, jos nuomone, bus žuvininkystės pramonės ir užimtumo šiame
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sektoriuje ateitis, jei ir toliau bus vykdoma dabartinė politika bei tęsiama esama praktika,
jei nebus įgyvendintos reformos siekiant sumažinti pernelyg didelius žvejybos pajėgumus,
jei nebus apribotas žuvų išmetimas ir įgyvendintos tvarios praktikos skatinimo priemonės?

Maria Damanaki,    Komisijos narė.  − Kai mano tarnybos pradėjo rengti reformų paketą
dėl bendros žuvininkystės politikos, jos atliko kruopštų įvairių galimų reformų variantų
poveikio vertinimą. Vienas iš šių variantų buvo tęsti dabartinę politiką po 2013 m. Šiuo
status quo pasinaudota kaip etalonu kitų galimų variantų poveikiui vertinti. Šiame status
quo scenarijuje atsižvelgiama į naujus ilgalaikius valdymo planus, Kontrolės reglamentą ir
Reglamentą dėl neteisėtų, neregistruotų žūklaviečių.

Status quo scenarijaus varianto rezultatai aiškūs – jei savo politikos nekeisime, tai iki 2020 m.
dėl išteklių tausumo išvis nebekils jokių klausimų.

Kalbant apie aplinkos tvarumą, tik 6 proc. analizuotų išteklių iki 2020 m. pasiektų didžiausią
tausią žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį. Šį rezultatą reikėtų palyginti su mūsų
įsipareigojimu pasiekti didžiausią tausią žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį iki
2015 m. Taigi, jei toliau veiksime pagal status quo padėtį, savo įsipareigojimo iki 2015 m.
pasiekti didžiausią tausią žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį niekaip neįvykdysime.

Remiantis mūsų žvejybos laivų ekonominės veiklos rezultatais, pagal status quo scenarijų
tik kai kurie laivynai būtų ekonomiškai perspektyvūs. Viso žvejybos sektoriaus pelnas būtų
artimas nuliui ar net prastesnis.

Pagaliau ir socialinio tvarumo prognozės tokios pačios. Užimtumas žvejybos sektoriuje
ir toliau mažėtų tokiu pačiu tempu kaip ir dabar; atlyginimai išliktų maži, todėl žvejo
profesija jaunajai kartai darytųsi vis nepatrauklesnė.

Tad status quo Komisijai iš tiesų nėra tinkamas variantas. Mums reikia reformos ir mes
dirbame ta linkme.

Chris Davies (ALDE). -   Komisijos narė išdėstė labai slegiantį vaizdą, sakydama, kad jei
toliau veiksime taip, kaip dabar, perspektyvos bus niūrios, žvejybos laivai dauguma atvejų
bus ekonomiškai neperspektyvūs, o žvejų galimybės susirasti darbą menkės.

Tačiau ar tai nėra tas atvejis, kai mažėjimas gali būti geriau nei kiti variantai? Esmė ta, kad
mes nežinome. Neturime mokslinių žinių apie 50 proc. mūsų žūklaviečių. Žinome tik kad
žuvų ištekliai daugelyje vietovių yra menki, nes dešimtmečius jose buvo išgaudoma per
daug žuvų. Tikrovė tokia, kad padėtis labai subtili. Mes labai pažeidžiami. Komisijos nare,
jūs neturėtumėte atmesti galimybės, kad jei veiksime taip kaip dabar, daugelis šių žūklaviečių
visiškai sužlugs.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Pritariu savo kolegų Parlamento narių susirūpinimui dėl
Viduržemio jūros žvejybos sektoriaus, taip pat pritariu susirūpinimui dėl jūrų ekosistemų
apsaugos. Vis dėlto, atsižvelgdama į jūrų pramonę veikiančius socialinius ir ekonominius
sunkumus, ypač tose laivybos bendruomenėse, kurios pateko į Europos reglamentų
nelankstumo spąstus, klausiu, ar Komisija ketina rasti subalansuotus ir skubius sprendimus,
kuriais vienu metu būtų apsaugotos ir ekosistemos, ir daug šiame sektoriuje dirbančių
Europos piliečių.

Seán Kelly (PPE). -   Komisijos narė piešia gana slegiantį vaizdą. Viena iš problemų, kurią
pabrėžė Ch. Davies savo klausime, yra žuvų išmetimo klausimas. Neseniai buvau susitikęs
su vienu žveju, šis sakė, kad atrado ar išrado tinklą, kurį naudojant per tunų žvejybą
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nebereikėtų išmesti žuvų. Ar Komisijos narė mano, kad reikėtų apsvarstyti tokį variantą?
Ar ji mano, kad galima įdiegti technologiją, dėl kurios nebebūtų išmetimo ar bent jau jo
būtų mažiau?

Maria Damanaki,    Komisijos narė.  − Jei toliau veiksime išlaikydami status quo, tada taip,
turime pripažinti, kad esama daugelio išteklių išnykimo tikimybės, todėl tai nesvarstytina.

Galiu tik sutikti, kad mūsų padėtis labai subtili. Jei turėsime susidurti su kraštutine padėtimi,
pasekmės bus labai blogos. Todėl mums reikia reformos ir mes planuojame tirti, kaip
geriausia elgtis toliau, kad būtų pasiekta pusiausvyra tarp išteklių tausumo bei socialinio
ir ekonominio reformos poveikio.

Antra vertus, leiskite aiškiai pasakyti – mes neketiname teikti pirmenybės aplinkos apsaugai
paminant mūsų žvejų apsaugą. Mums rūpi žvejai, ypač būsimosios kartos. Mums būtina
reforma, nes, tiesą sakant, jei nebebus žuvų išteklių, tai Viduržemio jūros ir visų kitų Europos
vandenų žvejai neturės ateities. Siekiant užtikrinti mūsų žuvininkystės pramonės ateitį,
reikia reformos. Ketiname pateikti keletą pagrįstų pasiūlymų, taip pat ketiname apsaugoti
mūsų žvejų gyvenimo šaltinį. Būtent tai norime padaryti.

Kitas Parlamento narys minėjo žvejybos įrankių selektyvumą. Mūsų tarnybos tikrai
kruopščiai išnagrinės bet kokią naują įrangą ir visas su selektyvumu susijusias naujoves.
Taip pat norėčiau pasakyti, kad pagal naująją mūsų finansavimo sistemą ketiname,
nepaisydami krizės, dosniai skirti pinigų, kad su selektyvumu susiję patobulinimai tikrai
būtų įgyvendinti. Labai palankiai vertinu visas pramonės (mūsų žvejų) iniciatyvas, kuriomis
siekiama patobulinti žvejybos įrankių selektyvumą.

Apskritai noriu pakartoti, kad status quo nesvarstytinas variantas. Tai nėra variantas, kuriam
esant galimas išteklių tausumas, užtikrinamas mūsų žvejų pragyvenimas ar mūsų pakrančių
bendruomenių ateitis. Todėl mums reikia šios reformos.

Pirmininkė. −    Klausimas Nr. 15, kurį pateikė Jim Higgins (H-000127/11)

Tema: Pasiūlymas uždrausti šalinti pelekus rykliams

Neseniai Europos Parlamento nariai pritarė draudimui šalinti pelekus rykliams. Be to,
Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas priėmė teisės aktus, pagal kuriuos ši veikla
draudžiama, o vadovaujantis kitomis jurisdikcijomis taip pat labai pritariama, kad šie teisės
aktai būtų įgyvendinti. Ko Komisija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, siūlytų imtis,
kad į EP narių susirūpinimą būtų atsakyta teisinėmis priemonėmis?

Maria Damanaki,    Komisijos narė.  − Noriu padėkoti gerbiamam Parlamento nariui už šį
klausimą, nes jis suteikia man galimybę informuoti Parlamentą apie ryklių pelekų šalinimą.

Pelekų šalinimas nuo 2003 m. uždraustas Tarybos reglamentu visiems ES laivams,
žvejojantiems bet kur pasaulyje, ir visiems laivams, žvejojantiems ES vandenyse. Iš esmės
šalinti ryklių pelekus yra draudžiama. Vis dėlto dabartiniu reglamentu leidžiama (ir tai
problema, su kuria susiduriame), esant tam tikroms sąlygoms, atlikti apdorojimą denyje,
įskaitant pelekų šalinimą laivuose, nors tada būtina laive palikti visą ryklio skerdeną. Todėl
pastaraisiais metais susidūrėme su ryklių pelekų šalinimo problema.

2009 m. vasario mėn. pateikėme veiksmų planą ir nuo tada ėmėmės įvairių priemonių.
Taip pat aktyviai dirbame su regioninėmis organizacijomis siekdami įvesti veiksmingus
valdymo režimus, taikomus pažeidžiamiausioms ryklių rūšims, ir užtikrinti, kad jos būtų
tausiai eksploatuojamos. Problema, su kuria susiduriame siekdami spręsti šią padėtį, yra
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viešųjų konsultacijų poreikis, tad jau keletą mėnesių vykdome viešąsias konsultacijas.
Konsultacijų dokumente pateikti trys pagrindiniai variantai, dėl kurių šiuo metu diskutuoja
viso pasaulio ekspertai siekdami pagerinti kontrolę ir užtikrinti visišką reglamentų laikymąsi.
Daug suinteresuotųjų subjektų, pvz., žvejybos pramonės, mokslininkų, vadovų ir NVO,
taip pat plačiosios visuomenės atstovai, atsiuntė mums savo komentarus.

Noriu patikinti jus, kad labai rimtai žiūriu į ryklių apsaugojimo klausimą. Todėl paprašiau
savo tarnybų, kad jos kruopščiai ištirtų visą gautą informaciją. Tada parengsime poveikio
vertinimą, kurio, kaip žinote, reikia norint pakeisti reglamentą. Siekiu, kad pasiūlymas dėl
teisės akto būtų priimtas kuo greičiau. Norėčiau jus informuoti, jog šiam klausimui teikiu
prioritetą, kad nebūtų prarasta daugiau laiko.

Taip pat norėčiau pasakyti, kad Komisija ėmėsi daugybės priemonių siekdama užtikrinti
tausų ryklių išteklių valdymą ir ryklių apsaugą apskritai, ne tik klausimus, susijusius su
ryklių pelekų šalinimu. Mes pateikėme veiksmų planą ir nuo tada ėmėmės įvairių priemonių.
Uždraudėme ES vandenyse žvejoti atlantinius silkiaryklius, milžinryklius ir baltuosius
ryklius. Kad būtų apsaugoti gelminiai rykliai, uždraudėme didesniame nei 200 metrų gylyje
naudoti žiauninius tinklaičius. Praeitais metais – noriu tai pabrėžti – pasiūlėme tausią ir
moksliškai pagrįstą įvairių ryklių kvotą. Dėl jos buvo labai sunku derėtis Taryboje. Užduotis
buvo nelengva, tačiau galiausiai mums pavyko ir turime tausų pasiūlymą šiems ir, tikiuosi,
kitiems metams.

Jim Higgins (PPE). -   Ponia pirmininke, ryklių pelekų pjaustymas yra barbariškas veiksmas.
Tai nehumaniška, tai barbariška. Išmesti atgal į jūrą jie žūva. Šią praktiką reikia uždrausti.
Nors Komisija nurodo 2003 m. reglamentą, jis paprasčiausiai neveiksmingas.

Pripažįstu, kad tai labai sunku. Kaip tai sukontroliuoti? Reikia reglamento, kuriuo tokia
praktika būtų visiškai uždrausta. Kalbame apie visišką tam tikrų rūšių išnaikinimą. Tai
įrodo skaičiai. Pavyzdžiui, šiuo metu skaičiuojama, kad 2009 m. į pasaulinę prekybą pateko
26–73 mln. ryklių pelekų. Tai išties labai pelningas verslas. Turime jį visiškai uždrausti. Jis
barbariškas, jam negalima pritarti ir turime jį uždrausti visiems laikams. Šiuo klausimu
turėtume imtis iniciatyvos.

Brian Crowley (ALDE). -   2003 m. žvejyba nupjaunant rykliams pelekus buvo uždrausta.
Dabar turime analogišką padėtį dėl skumbrių Europos Sąjungoje, kai Europos lygmeniu
ir Europos ekonominės erdvės lygmeniu yra susitarimas dėl skumbrių žvejybos mažinimo.
Tačiau matome, kad tiek Islandija, tiek Farerų salos sugavo po 150 000 tonų ir tai turi
tiesioginį poveikį Europos žvejybos laivynų tvarumui. Taigi kokių veiksmų galima dėl to
imtis? Pirmiausia ar galima taikyti sankcijas šioms dviem vietovėms?

Chris Davies (ALDE). -   Afrikoje nykstant liūtams, o iš mūsų jūrų nykstant rykliams,
giriu Komisijos narę už tai, ką ji bando padaryti, tačiau šis klausimas labai priklauso nuo
rinkos. Azijoje yra didžiulė ryklių pelekų paklausa ir iš jų galima labai daug uždirbti.

Vienintelis būdas užtikrinti, kad galėtume tinkamai kontroliuoti ir kiekybiškai įvertinti tai,
kas vyksta, yra pasirūpinti, kad pelekai į sausumą būtų išvežami neatskirti nuo ryklio kūno.
Taip galėsime išlaikyti kontrolę. Tikiuosi, Komisijos narė turės tai galvoje teikdama savo
pasiūlymus.

Maria Damanaki,    Komisijos narė.  − Pritariu Parlamento nariams, kad nors ir esama
draudimo, padėtimi negalime būti patenkinti. Pritariu jums, mes žinome, kokia yra tikrovė
ir kaip tai veikia. Žinome, kad ši diskusija susijusi su labai pelninga pramone. Vis dėlto
turime imtis mūsų teisinę sistemą atitinkančių priemonių, tad leiskite man paaiškinti.
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Problema egzistuoja, nes šiuo metu pramonė gali pelekus ir pačius ryklius iškrauti į krantą
skirtinguose uostuose. Jie gali į krantą išvežti pelekus, kurie, kaip galime įsivaizduoti, yra
vertingesni dėl jų paklausos, ypač Azijoje, o ryklių kūnus gali išvežti kažkur kitur, taip labai
apsunkindami kontrolę. Todėl visa tai vyksta. Mes tai turime omenyje. Pradėjome šią
konsultacijų procedūrą, nes norime išspręsti šį labai keblų reikalą.

Todėl galiu jums pasakyti, kad ketiname pateikti plataus užmojo pasiūlymą, ir tikiuosi, jog
iki kitų metų pabaigos dėl ryklių pelekų turėsime naują teisinę priemonę, duosiančią
konkrečių rezultatų. Šią padėtį norime sureguliuoti visiems laikams.

Jei kalbėsime apie padėties dėl skumbrių analogiją, galiu pasakyti, kad Europos Sąjunga
padarė geriausia, ką galėjo. Norėčiau pasakyti, kad aplink šią zoną esančios valstybės narės
buvo labai linkusios bendradarbiauti, o mūsų žvejai ir mūsų pramonė turėjo daug paaukoti,
kad būtų užtikrintas tausus išteklių naudojimas.

Todėl labai nusivylėme, kai Islandija ir Farerų salos pademonstravo vienašališką poziciją
ir pačios pasididino kvotas. Tai paprasčiausiai nepriimtina. Todėl dabar dirbame šiuo
klausimu (mano tarnybos dirba kartu su vyriausybe ir su už prekybą atsakingu Komisijos
nariu K. de Guchtu) ir ketiname pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo būtų nustatytas
teisinis tokiais atvejais naudojamas ginklas. Šiuo metu turime ginklų, tačiau teisiniai ginklai,
kuriais galime pasinaudoti dabar, yra skirti tik šviežiai žuviai, įskaitant skumbres, o ne
skumbrių produktams ir juolab ne žuvų taukams ir žuvų miltams, kurie yra pagrindiniai
Islandijos ir Farerų salų eksportuojami produktai. Tad šiuo klausimu turime pasiekti
rezultatą. Komisija ketina padaryti viską, ką gali, kad užtikrintų, kad kito žvejybos sezono
metu išteklių tausumas būtų apsaugotas.

Pirmininkė. −    Klausimas Nr. 16, kurį pateikė Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
(H-000142/11)

Tema: Naujoji jūrų strategija Viduržemio jūrai

Poreikis sukurti jūrų strategiją Viduržemio jūrai įsilieja į 25 veiksmų programą, sudarytą
pagal programą, skirtą integruotai veiklai Viduržemio jūros regione, atsižvelgiant į naujus
iššūkius, kylančius dėl pokyčių Arabų šalyse, esančiose šviesos Viduržemio jūros regione.
Sąjunga priėmė teisės aktus ir strategiją, kuria skatinama tausiai naudotis jūromis, išlaikyti
jūrų ekosistemas ir saugoti pagrindinius išteklius, kurie palaiko su jūromis susijusią
ekonominę ir socialinę veiklą.

Ar Komisija galėtų atsakyti į šiuos klausimus:

Ar ji ketina nustatyti naujus jūrų politikos tikslus kaip dalį naujosios Europos-Viduržemio
jūros šalių politikos?

Kokių veiksmų buvo imtasi po Europos Sąjungos iniciatyvų dėl Viduržemio jūros laivybos
sektoriuje (pavyzdžiui, Viduržemio jūros tarša)?

Kokios priemonės padės Viduržemio jūros regionui prisitaikyti prie klimato kaitos ir
užkirsti kelią rimtai grėsmei, kurią kelia potvyniai, pakrančių erozija ir padidėjęs dirvožemio
blogėjimas?

Kokiu būdu projektai, susiję su energijos perdavimu Viduržemio jūros regione, galėtų tikti
į jūrų strategijai?
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Kokios priemonės yra numatytos ir kokiu pagrindu bus sukurtas bendradarbiavimas su
Viduržemio jūros regiono partneriais jūrų laivybos apsaugos ir kovos su nelegalia imigracija
jūra srityse?

Maria Damanaki,    Komisijos narė.  − Dėkoju R. Kratsai-Tsagaropoulou už klausimą, nes
tai proga mums pakalbėti apie šią labai sudėtingą Viduržemio jūros padėtį.

Norėčiau informuoti Parlamentą, kad Komisija neseniai priėmė komunikatą „ES ir pietinių
Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“,
kuriame išdėstyti pasiūlymai, kaip spręsti problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria
regionas dėl pastarojo meto įvykių. Kaip žinote, tai labai subtili ir kelianti didelį susirūpinimą
ekstremali padėtis.

Komisija labai patenkinta, kad esama bendro pritarimo šiai iniciatyvai. Šį komunikatą labai
palankiai priėmė visos valstybės narės ir, tikiuosi, Parlamentas – taip pat.

Leiskite paaiškinti keletą veiksmų, kurių iki šiol ėmėmės siekdami naujos Viduržemio jūros
strategijos tikslo. Pirmiausia, kalbant apie integruotą jūrų politiką, jau įkūrėme darbo grupę
politikos, kuri apima visas Viduržemio jūros pakrantės valstybes ir regionines konvencijas,
klausimams. Planuojame toliau ja naudotis kaip tiesioginiu regiono visos su jūra susijusios
veiklos, bendradarbiavimo ir finansavimo forumu. Šios iniciatyvos dalis yra ir pirmasis
pagal Europos kaimynystės politiką pradėtas techninės pagalbos projektas, kurio tikslas
– integruota Viduržemio jūros politika.

Taip pat norėčiau informuoti Parlamentą apie iniciatyvą, kurios neseniai ėmiausi pradėti
bendrą su Tarptautine jūrų organizacija ir Europos investicijų banku bendradarbiavimo
Viduržemio jūros regione projektą. Pasikliauju šia iniciatyva ir tikiuosi, kad ji bus vaisinga.
Mes nustatysime tikslinius jūrų pramonės augimo, darbo vietų ir jūreivystės mokymo
veiksmus, kurie labai svarbūs Viduržemio jūros regionui. Taip pat įtrauksime integruoto
jūrų stebėjimo priemones, įtrauksime ir privatųjį sektorių, nes manau, kad kai kalbama
apie jūrų klausimus, tai, be jokios abejonės, būtina.

Tuo pat metu Komisija ketina remti Viduržemio jūros pakrantės sargybos visame regione
forumo rengimą. Taip pat didinsime pastangas žuvininkystės kontrolės srityje, kartu su
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) rengdami mokymus, praktinius
seminarus ir vykdydami bendrą kontrolę.

Kalbant apie aplinkos apsaugą ir klimato kaitą, dabar Komisija ES lygmeniu dirba kartu su
valstybėmis narėmis, kad iki 2020 m. būtų pasiekta gera ES jūrų vandens aplinkos būklė.
Regioniniu lygmeniu ES ir jos valstybės narės su Viduržemio jūros šalimis partnerėmis
bendradarbiauja pagal Barselonos konvenciją siekdamos skatinti taršos prevenciją ir gerinti
su tuo susijusius veiksmus visose regiono jūrose, per kurias eina Europos Sąjungos siena.

Dėl su migracija susijusių problemų ir naujausių įvykių regione Komisija yra įsipareigojusi
padėti ES valstybėms narėms, patiriančioms staigią migracinę naštą, ir jas remti, ji
pasirengusi mobilizuoti finansinę pagalbą. Šiuo metu papildomai, šalia 2011 m. skirto
finansavimo mėginame suformuoti finansinius kritinių padėčių paketus iš Išorės sienų
fondo, taip pat galbūt iš Grąžinimo fondo ir Europos pabėgėlių fondo.

Jei kalbėsime apie išorės sienų stebėjimą, tai Komisija nuolat kontaktuoja su FRONTEX,
pradėjusia bendrą operaciją „Hermes 2011“, kuria siekiama kontroliuoti ES išorės sienas
regione. Taip pat FRONTEX kartu su Europolu pradėjo rengti tikslinį rizikos, kad nestabilia
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politine padėtimi pasinaudos nusikalstami ir teroristų tinklai, vertinimą ir neteisėtų
migracijos srautų stebėjimą.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Ačiū, Komisijos nare, už tai, kad nurodėte
Europos Komisijos planus bei naujas gaires ir už asmeninį jūsų pareikštą įsipareigojimą
rengiantis naujai padėčiai Viduržemio jūroje.

Norėčiau pateikti konkretų klausimą: kaip vertinate jau rengiamus planus sumažinti
Viduržemio jūros užterštumą ir perduoti energiją, kaip jie dera su jūrų politika ir kokios
pridėtinės vertės tikitės iš jūsų paminėtų naujosios politikos planų ir programų?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Komisijos nare, turint omenyje naująją Viduržemio jūros
žvejybos politiką ir į jūsų ką tik apibūdintas aplinkybes, susijusias su į pietus nuo Viduržemio
jūros krantų esančiomis šalimis, patiriančiomis didelę krizę, ar manote, kad tarpvalstybiniu
bendradarbiavimu pagal sanglaudos politiką galima tinkamai bendromis jėgomis išspręsti
problemą ir sutarti dėl tarpvalstybinės politikos bei žvejybos politikos sprendimų, kuriais
galėtume atkurti Viduržemio jūros išteklius ir palengvėtų šio ekonomikos sektoriaus
atsigavimas?

Ivo Vajgl (ALDE). -    (SL) Ponia pirmininke, norėčiau Komisijos narei užduoti klausimą
apie tai, kad daug Europos šalių bando suversti savo žuvininkystės problemas šaliai, kuri
oficialiai ir teisiškai neegzistuoja. Kalbu apie Vakarų Sacharą.

Komisijos įgaliojimai buvo išplėsti, tiksliau jai buvo suteikti įgaliojimai derėtis su Maroku
dėl žvejybos susitarimo. Gal malonėtumėte paaiškinti, kokios garantijos, kad ištekliai,
kuriuos gausime pagal šį susitarimą, bus naudojami Vakarų Sacharos žmonių labui, o ne
tik Europos žvejų poreikiams tenkinti.

Maria Damanaki,    Komisijos narė.  − Norėčiau sutikti su I. Grässle, kad esama išties didelės
taršos dėl energijos perdavimo Viduržemio jūra tikimybės. Tai rizikinga, nes Viduržemio
jūra yra gana uždara ir negali atlaikyti galimos taršos naštos.

Todėl dabar ketiname padidinti ir sustiprinti mūsų bendradarbiavimą, Komisijos
bendradarbiavimą, su valstybėmis narėmis. Norėčiau pasakyti I. Grässle, kad mes su
Komisijos nariu J. Potočniku kitą savaitę lankysimės Graikijoje ir mėginsime ką nors sutarti
dėl Viduržemio jūros taršos. Taip pat norėčiau pasakyti Parlamento narei, kad ir Viduržemio
jūros regiono šalys galėtų geriau užkirsti kelią taršai iš laivų ir ją aptikti, dalyvaudamos
Europos jūrų saugumo agentūros palydovinio stebėjimo sistemoje, tokioje kaip saugios
jūros tinklai ar švarios jūros tinklai. Mes šias sistemas turime ir ketiname raginti Viduržemio
jūros valstybes nares šiose sistemose dalyvauti, kad būtų aptikta galima tarša iš laivų.

Norėčiau pasakyti, kad, siekdami šio tikslo, diskusijomis ir bendradarbiavimu ketiname
motyvuoti ne tik valstybes nares, bet ir mūsų kaimynus.

Kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, taip, mes ketiname imtis iniciatyvų, mes turime
daug iniciatyvų pagal Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos programą, taip pat
dabar kuriame naują jūrų strategiją Adrijos ir Jonijos jūrų regionui.

Šiuo metu dirbame su aplink Adrijos ir Jonijos jūras esančių šalių – Italijos, Slovėnijos ir
Graikijos vyriausybėmis, taip pat ir su kitomis kaimynėmis – Kroatija, Juodkalnija ir Albanija.
Mėginame turėti šio regiono jūrinio bendradarbiavimo strategiją. Norėčiau pabrėžti, kad
išties bus galimybė pasinaudoti sanglaudos fondais, kaip jau minėjo gerbiamas Parlamento
narys.
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Galiausiai trumpa pastaba dėl Vakarų Sacharos. Taip, mums didelį susirūpinimą kėlė tikrųjų
naudos gavėjų teisė pasinaudoti pinigais, kuriuos teikiame Marokui pagal šį žvejybos
susitarimą. Todėl paprašėme Maroko vyriausybės pateikti mums duomenis ne tik dėl
susitarimo įgyvendinimo apskritai, bet ir regioninį požiūrį į šį susitarimą ir apie tai, kaip
atliktas paskirstymas įvairiuose Maroko regionuose. Ketiname atnaujinti vienerių metų
pereinamojo laikotarpio protokolą, kad sužinotume, ar galime tam pritarti, ar ne. Tokiu
būdu labai atsargiai judame šia kryptimi.

Pirmininkė. −    Klausimas Nr. 17, kurį pateikė Georgios Papanikolaou (H-000108/11)

Tema: Mokslininkų rengimas ir universitetų vertinimas pagal pavyzdinę iniciatyvą dėl
inovacijų

Komisijos neseniai paskelbtoje pavyzdinėje iniciatyvoje „Europa 2020: inovacijų sąjunga“
(2 skirsnis) nurodo, kad valstybės narės yra įsipareigoję pranešti apie strategijas, kurių
pagalba parengiamas pakankamas kiekis mokslininkų, kurie padėtų įgyvendinti nacionalinių
strateginių programų tikslus, ir taip pat nurodomas Komisijos ketinimas tais pačiais metais
parengti plataus masto tarptautinę Europos aukštojo mokslo institucijų rezultatų vertinimo
sistemą.

Ar Komisija galėtų atsakyti į šiuos klausimus: kaip ji galėtų užtikrinti, kad moksliniams
tyrimams iki 2020 m. bus skirti 3 proc. lėšų ir, kad tarp valstybių narių nebus investicijų
skirtumų? ar Komisija nemano, kad finansinė krizė, kuri palietė euro zonos valstybes nares,
gali sutrukdyti numatytų tikslų įgyvendinimui?

Kokie bus kriterijai, skirti įvertinti Europos aukštojo mokslo institucijas, ir nenustatyti,
kurie iš jų pasiekė geriausių rezultatų mokslinių tyrimų srityje?

Máire Geoghegan-Quinn,    Komisijos narė.  − Siekiant 3 proc. MTP intensyvumo tikslo,
dėl skubios naujovių Europoje būtinybės raginama remti pažangų augimą ir įsipareigojimą
spręsti socialines problemas. Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinėje matyti, kad ES
užleidžia pozicijas Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Japonijai, o Brazilija ir Kinija vejasi
ES. Įveikiant šį iššūkį, 3 proc. MTP intensyvumo tikslo indėlis labai svarbus. Europos Vadovų
Taryba paragino valstybes nares nustatyti plataus užmojo realistinius nacionalinius tikslus,
kreipiant dėmesį į pradinį investicijų į MTP lygį ir į pagrindines struktūrines savo
ekonomikos savybes.

Praeitais metais valstybės narės ir Komisija dalyvavo dvišaliuose dialoguose. Beveik visos
valstybės narės dabar jau užsibrėžė nacionalinius MTP intensyvumo tikslus, kurie iki
2011 m. balandžio mėn. pabaigos turi būti galutinai įtvirtinti jų nacionalinėse reformų
programose.

Šių metų sausio 12 d. Komisija priėmė komunikatą dėl metinės augimo apžvalgos. Į jį įeina
nacionalinių MTP tikslų, kurie yra tiek plataus užmojo, tiek tikroviški, sąrašas ir juo žymima
naujo šios srities koordinavimo ciklo pradžia. Bus atliktas nacionalinės mokslinių tyrimų
ir inovacijų politikos bei pasiekimų vertinimas siekiant nustatyti pagrindines augimą ir
atsigavimą pokriziniame scenarijuje, kuriame vis dar galioja finansiniai apribojimai,
stabdančias kliūtis.

Norint pasiekti 3 proc. MTP intensyvumo tikslą ir kad Europa taptų inovatyvesnė, būtinas
puikus mokslinių tyrimų pagrindas. Norint 3 proc. MTP intensyvumo tikslą pasiekti iki
2020 m., Europoje reikia bent milijonu daugiau mokslinio tyrimo darbo vietų. Naujų
mokslo tyrėjų reikės gerokai daugiau, nes daug mokslo tyrėjų per šį laikotarpį išeis į pensiją.
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Universitetų, žinoma, ir pramonės mokslinių tyrimų kompetencija bus naudinga platesnei
visuomenei. Pažanga susijusi su aukšta aukštojo mokslo institucijų kokybe.

Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinėje naudojami tarptautiniu mastu pripažinti rodikliai,
kuriais vertinami Europos veiklos rezultatai palyginti su mūsų konkurentais. Trys iš šių
rodiklių yra tokie: naujų daktaro laipsnį įgijusių asmenų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų,
kurių amžius nuo 25 iki 34 m., – kiekybinis rodiklis; tarptautinių bendrų mokslinių
publikacijų milijonui gyventojų skaičius ir mokslinių publikacijų tarp 10 proc. dažniausiai
pasaulyje cituojamų publikacijų procentinė dalis, palyginti su visomis šalies mokslinėmis
publikacijomis, – abu kokybiniai rodikliai.

Jungtinės Valstijos dar labiau pirmauja tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų srityje
ir šiuo metu ES lygį lenkia 37 proc. Laukdama įgyvendinamumo tyrimo birželio mėn.
rezultatų, Komisija parems nepriklausomą daugiamatį tarptautinį reitingavimą, kuriuo
bus įvertinti aukštojo mokslo institucijų veiklos rezultatai. Šis tyrimas apims ne tik mokslinių
tyrimų veiklos rezultatus, bet ir kitų svarbių sričių: inovacijų diegimo, švietimo, regioninių
įsipareigojimų ir internacionalizavimo – rezultatus. Dėl daugiamačio šios koncepcijos
pobūdžio studentai, politikai ir patys universitetai galės pasirinkti juos dominančius
matmenis bei pagrindinius rodiklius ir atlikti savo pačių individualizuotą vertinimą,
pritaikytą saviems poreikiams. Visuose šio įgyvendinamumo projekto etapuose aktyviai
dalyvauja suinteresuotieji subjektai.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Labai ačiū, Komisijos nare, už atsakymą. Vis dėlto
norėčiau jums priminti, kad kai maždaug prieš aštuonerius metus, 2003 m., planavome
Lisabonos strategiją, sakėme daugmaž tą patį – kad norėdami sukurti konkurencingesnę
ekonomiką, turėtume remtis inovacijomis ir moksliniais tyrimais.

Buvote Komisijos narė ilgiau nei metus ir manau, jog turite pakankamai patirties mums
pasakyti, kas leidžia jums manyti, kad šįsyk su naująja 2020 m. strategija mums pasiseks
ir kad rezultatai nebus panašūs į gautus pagal ankstesnę strategiją, kuri galiausiai buvo
visiška nesėkmė.

Seán Kelly (PPE). -   Kalbant apie aukštojo mokslo institucijas, noriu paklausti Komisijos
narės, ar ji patenkinta, kad Europos institucijos turi ir noro, ir pajėgumo pagerinti savo
rezultatus, savo reitingą pasaulinėje arenoje ir tobulinti savo gebėjimą bendradarbiauti
tarpusavyje siekiant išvengti mokslinių tyrimų dubliavimosi.

Máire Geoghegan-Quinn,    Komisijos narė.  − Kas dabar skiriasi nuo to, kas buvo žadama
ir ką buvo įsipareigojama nuveikti Lisabonoje? Manau, pirmiausia tai, kad inovacijos ir
moksliniai tyrimai dabar yra Europos politikos dėmesio centre. Įsipareigojo ne tik Komisija,
valstybės narės ir Parlamentas, tačiau ir Europos Vadovų Taryba. Vykdomas labai griežtas
stebėjimas, ir tai bus daroma kruopščiai. Turime 34 „Inovacijų sąjungos“ įsipareigojimus,
už kuriuos atsakingi įvairūs mano kolegos, reguliariai stebime, kokie poslinkiai, pokyčiai,
plėtra ir kas nuveikta pagal šiuos įsipareigojimus, o jei nenuveikta – kodėl. Tikimės, kad
kiekvienais metais vyks „Inovacijų suvažiavimas“, kuriame susirinks suinteresuotosios
šalys ir kartu apžvelgs per praėjusius metus padarytą pažangą.

Taigi, turime griežtą stebėseną ir manau, kad būtent dėl to nepasisekė (ar nepasiekėme to,
ką nusistatėme pasiekti) Lisabonos atveju. Taip pat turime metinę augimo apžvalgą, o
dabar turėsime nacionalines reformų programas, kuriose valstybės narės labai aiškiai
išdėstys, kokie jų tikslai ir kaip jos tikisi šiuos tikslus pasiekti. Manau, kad tai – žingsnis į
priekį, šito kaip tik reikėjo.
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Kalbant apie universitetų modernizavimą, tai – didelė problema, su kuria, manau, susiduria
visos ES valstybės narės. Nepakanka, kad vienas ar du daugelio valstybių narių universitetai
būtų arti aukščiausio lygio. Turime modernizuoti savo universitetų sistemą visais ES
lygmenimis ir turime vengti jau minėto dubliavimosi, kai kiekvienas universitetas iki šiol
galėjo jaustis pajėgus būti kiekvieno fakulteto kompetencijos centru. Tai neįmanoma ar
neveiksminga išlaidų požiūriu, pasireiškia dideliu susiskaldymu ir dubliavimusi, o būtent
to ir stengiamės išvengti.

Prisiminkime, kad Komisija neturi kompetencijos šioje srityje. Taigi ką mes galime padaryti
(ir tai Komisijos narė A. Vassiliou stropiai daro) – tai paaiškinti valstybėms narėms, kad
negalime tęsti praeities politikos. Turime keistis, turime nuspręsti, kokios bus mūsų sritys
(arba turėsime konkretų universitetą), kuriose bus mūsų kompetencijos centrai, turime
turėti realią bendro universitetų visoje Europos Sąjungoje modernizavimo programą.

Pirmininkė. −    Klausimas Nr. 18, kurį pateikė Ioannis A. Tsoukalas (H-000111/11)

Tema: Minimali pagal Mokslinių tyrimų septintąją bendrąją programą vykdomų projektų
kontrolė ir didelis klaidų kiekis

Komisijos atsakyme į klausimą Nr. E-8013/2010 (1)  aptariami rimti su 7-ąja bendrąja
programa susiję kontrolės veiksmingumo dalykai. Iki 2010 m. rugpjūčio 31 d.
kompetentingos tarnybos buvo atlikusios tik 118 patikrinimų tarp 193 7-osios bendrosios
programos dalyvių, t. y. 0,42 proc. visų programos dalyvių, o įgyvendinant 6-ąją bendrąją
programą ši procentinė dalis siekė 5,7 proc. Šis skaičius kelia nerimą, kadangi nustatyta,
kad daugiau kaip 4 proc. darbams skirtų lėšų buvo panaudota ne pagal paskirtį. Jei taip
bus ir toliau, neatmetama galimybė, kad reikės atlikti daugiau kaip 2 milijardų eurų visos
7-osios bendrosios programos finansinį koregavimą.

Ar Komisija galėtų atsakyti į šiuos klausimus: Kokie yra naujausi duomenys, susiję su
7-osios bendrosios programos projektų patikrinimų skaičiumi ir rezultatais? Kodėl
nustatoma tiek daug klaidų? Ar ji mano, kad rezultatai yra patenkinami ir kad veiksmai
siekiant supaprastinti 7-osios bendrosios programos valdymo taisykles yra pakankami?
Kokių neatidėliotinų priemonių ji ketina imtis, kad būtų išspręstos šios problemos?

Máire Geoghegan-Quinn,    Komisijos narė.  − Stengsiuosi būti dėmesinga vertėjams žodžiu.

Būtina sąlyga ex-post auditui atlikti yra pakankamai svarbus naudos gavėjų pateiktų išlaidų
atlyginimo reikalavimų skaičius. Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros programoje, arba „7BP 2007–2013“ pirmasis ataskaitinis laikotarpis nustatytas po
18 mėnesių nuo projekto pradžios.

Todėl 7BP išlaidų atlyginimo reikalavimų, kurių auditą galima atlikti, skaičius kritinę ribą
pasiekė tik 2010 m. Be to, Komisijos mokslinių tyrimų kontrolės strategija sukurta taip,
kad viso bendrosios programos laikotarpio metu būtų protingai užtikrintas kasmetinių
mokslinių tyrimų išlaidų teisėtumas ir reguliarumas. Nuo praeitų metų gruodžio 31 d.
Komisija atliko 345 7BP auditus, kurie apėmė 432 7BP projektų dalyvius. Per tą patį
laikotarpį, atlikus 88 633 047 mln. EUR 7BP lėšų auditą, buvo pasiūlytos finansinės
korekcijos dėl klaidų, kurių suma 4 482 mln. EUR.

Bendrosios mokslinių tyrimų programos daugiausia įgyvendinamos teikiant išlaidų
pasidalijimo subsidijas, kurių pagrindas – reikalavimus atitinkančių faktinių išlaidų

(1) 2010 m. lapkričio 25 d. atsakymas.
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kompensavimas. Pagrindinė rizika – kad paramos gavėjai į savo išlaidų ataskaitas įtrauks
reikalavimų neatitinkančias išlaidas. Riziką didina tinkamumo kriterijų ir įprastinės
konkrečių paramos gavėjų išlaidų apskaitos praktikos neatitiktis, ypač reikalavimas, kad
paramos gavėjai personalo ir netiesiogines išlaidas priskirtų prie projektų, tačiau atimtų
įvairius punktus, kurie laikomi neatitinkančiais bendro ES finansavimo kriterijų.

Atsižvelgdama į tai, 2010 m. balandžio mėn. Komisija paskelbė komunikatą, kuriame
išdėstytos mokslinių tyrimų finansavimo taisyklių ir procedūrų supaprastinimo galimybės.
Supaprastinus taisykles ir procedūras, padarius jas aiškesnes, galima sumažinti klaidų
apimtį ir padidinti išlaidų reguliarumo garantiją, taip pat mokslo tyrėjams būtų lengviau
dalyvauti bendrosiose programose ir siekti ES mokslinių tyrimų politikos tikslų.

Priėjusi bendrą nuomonę įvairiais klausimais, kuriuos vis dar galima įgyvendinti pagal
dabartinę bendrą teisinę programą, šių metų sausio 24 d. Komisija ėmėsi trumpojo
laikotarpio supaprastinimo veiksmų, apimančių konkrečias priemones, turinčias
neatidėliojamą ar grįžtamąjį poveikį 7BP projektams.

Ioannis A. Tsoukalas (PPE).   – (EL) Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos narei
už išsamų atsakymą, tačiau norėčiau pažymėti, kad, esant 0,4 proc. imčiai, klaidų skaičius
išauga iki 4 proc., arba 2 mln. EUR iš 50 mlrd. EUR. Tikiuosi, kad modelis netiesinis ir kad
atlikę 4 proc. auditų, negavome 40 proc. klaidų. Taip pat suprantu, kad, viena vertus, mums
labai sunku prašyti Komisijos supaprastinti tvarkymo procedūras pagal 7-ąją BP ir nustatyti,
kad bus paprastinama 8-oji BP, drauge reikalauti išsamesnių auditų. Atrodytų, kad tai
nesuderinama, tačiau nemanau, jog taip yra. Manau, viena yra gerai – kad visi esame
suinteresuoti moksliniais tyrimais ir žinome, jog tai vienintelė Europos ir valstybių narių
viltis.

Máire Geoghegan-Quinn,    Komisijos narė.  − Ponia pirmininke, manau, turime siekti,
kad viskas mūsų suinteresuotiesiems subjektams būtų kuo paprasčiau, ir užtikrinti,– kiek
įmanoma, kad paramos gavėjai galėtų tiesiogiai taikyti įprastinę savo išlaidų apskaitos
praktiką personalo išlaidoms, išvengdami būtinybės diegti lygiagrečią apskaitos sistemą,
kaip buvo iki šiol. Akivaizdu, kad tai sukelia painiavos ir kyla klaidų grėsmė. Galiausiai
mes pripažįstame (manau, visi turi pripažinti), kad mokslo tyrėjai nėra suinteresuoti
piktnaudžiauti ES lėšomis. Juos labiau domina tikri, gryni jų vykdomi pagrindiniai tyrimai,
galintys atnešti nuostabių naujovių, kurias galime matyti įvairiose šalyse – ne tik visoje
Europoje, bet iš tiesų ir visame pasaulyje. Todėl mes stengiamės, kad suinteresuotiesiems
subjektams viskas būtų kuo mažiau painu, kuo paprasčiau.

Pirmininkė. −    Klausimas Nr. 19, kurį pateikė Silvia-Adriana Ticau (H-000114/11)

Tema: MVĮ dalyvavimas Europos moksliniuose tyrimuose ir inovacijose

2011 m. vasario 9 d. Komisija paskelbė žaliąją knygą „Iššūkius paversti galimybėmis.
Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“.
Ir todėl po viešųjų konsultacijų Komisija sukurs bendrą strateginę sistemą, kuria bus
siekiama tuo pat metu orientuoti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, kad būtų galima
rasti atsakymus į šiuolaikinės visuomenės problemas, ir supaprastinti procedūras, norint
pasinaudoti Europos lėšomis, skirtomis moksliniams tyrimams ir inovacijoms, sumažinti
mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimo rinkoje laikotarpį ir įtraukti daugiau Europos
bendrovių į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Atsižvelgdama į strategijos „Europa 2020
m.“ aplinkybes, Sąjunga užsibrėžė tikslą iki 2020 metų pakelti iki 3 % BVP išlaidas
moksliniams tyrimams ir plėtrai. Žinant, kad privatus sektorius tegali turėti įtakos ribotai
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mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo apimčiai, kokių priemonių Komisija numato
imtis, kad sustiprintų savo dalyvavimą finansuojant mokslinius tyrimus ir inovacijas
Europoje? Kokias priemones ji numato, siekiant padėti MVĮ įveikti sunkumus, norint
pasinaudoti ES lėšomis, skirtomis moksliniams tyrimams ir naujovėms? Ar Komisija
numato ES lėšų struktūroje nustatyti kvotas, skirtas MVĮ?

Máire Geoghegan-Quinn,    Komisijos narė.  − Komisija yra įsipareigojusi mažosioms ir
vidutinėms įmonėms palengvinti galimybę pasinaudoti finansavimu pagal ES mokslinių
tyrimų ir inovacijų programas ir galiausiai padėti joms perkelti savo naujovių rezultatus į
rinką.

Tai yra Komisijos prioritetas, kaip nurodyta praeitų metų spalio 6 d. priimtame komunikate
dėl iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“, 2008 m. birželio mėn. priimtame Smulkiojo verslo
akte Europai ir šių metų vasario 23 d. priimtoje Smulkiojo verslo akto peržiūroje.

Be to, žaliojoje knygoje „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių
tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“ nustatyti svarbiausi būsimos paramos
ES moksliniams tyrimams ir inovacijoms klausimai, įskaitant daug konkrečių klausimų,
kaip geriau atitikti MVĮ poreikius.

Bendras bendrosios strateginės programos tikslas – supaprastinti dalyvavimą ES programose
ir padidinti jo patrauklumą, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ateityje, atsižvelgiant
į šias aplinkybes, bus svarbu apsvarstyti galimybę turėti bendrą prieigą prie duomenų su
bendromis IT platformomis, labiau standartizuotas taisykles, supaprastintą finansavimo
priemonių, kurios apimtų visą naujovių grandinę, rinkinį, taip pat paprastesnes bei
nuoseklesnes lėšų gavimo procedūras.

Po konsultacijų dėl žaliosios knygos Komisija iki šių metų pabaigos pateiks pasiūlymus
dėl bendrosios strateginės programos teisės aktų. Į naujausią Septintąją bendrąją programą
(7BP) jau įtraukėme darbo programas – įvairias priemones, konkrečiai skirtas MVĮ, įskaitant
joms numatytus biudžetus. Prognozuojama, kad MVĮ biudžeto dalis nuo dabartinių
14,3 proc. išaugs iki daugiau nei 15 proc. šiame teisės akte numatyto tikslo. MVĮ reikia
lengvai pasiekiamos paramos. 7BP lengviau pasinaudoti per Europos įmonių tinklą, kuris
yra Komisijos ir beveik 600 verslo organizacijų, tokių kaip prekybos ir pramonės rūmai,
amatų rūmai, inovacijų agentūros ir regioninės plėtros agentūros, partnerystės forma.
Kalbant tiksliau, remdamasis sutartomis gairėmis, šis tinklas kartu su nacionaliniais 7BP
informacijos centrais ir bendradarbiaudamas su jais padeda MVĮ, teikdamas geresnio
informuotumo paramą, didindamas MVĮ pajėgumą dalyvauti bendrojoje programoje, kai
į pasiūlymus įtraukiamos naujos MVĮ, ieškoma partnerių, imamasi bendrų į MVĮ orientuotų
veiksmų ir vykdomos konsultacijos dėl su MVĮ susijusių kvietimų teikti prašymus įtraukti
temą į darbo programas. Padedamos šio tinklo, keli šimtai MVĮ galėjo pateikti 7BP
pasiūlymus.

Zigmantas Balčytis (S&D). -   Ponia pirmininke, MVĮ, siekdamos pasinaudoti moksliniams
tyrimams ir technologijų plėtrai skirtomis ES lėšomis, susiduria su įvairiais sunkumais. Jos
arba negauna paskolos, kuri užtikrintų bendrojo finansavimo dalį, arba biurokratija tampa
joms pernelyg didele našta. Ar Komisija turi planų sukurti bendrą paprastą taisyklių rinkinį,
kad MVĮ galėtų plačiau dalyvauti ES mokslinių tyrimų programose? Ar Komisija ketina
skirti, tarkime, apie 30 proc. ES mokslinių tyrimų lėšų vien MVĮ?

Máire Geoghegan-Quinn,    Komisijos narė.  − Šių metų sausio 24 d. buvo priimtos trys
konkrečios išsyk veikiančios priemonės dėl ES mokslinių tyrimų subsidijų pagal Septintąją
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bendrąją programą (7BP) valdymo ir kiekviena jų tiesiogiai atitinka 7BP dalyvių (ir norinčių
dalyvauti) vis reiškiamas nerimą keliančias problemas. Viena jų – daugiau lankstumo, kaip
apskaičiuoti išlaidas personalui. Kita – kad MVĮ savininkams, kurių atlyginimai neregistruoti
jų apskaitoje, būtų galima atlyginti fiksuotomis išmokomis. Į neatitikimų šalinimą įtraukta
nauja valdymo grupė, sudaryta iš vyresniųjų pareigūnų, paimtų tiesiai iš įvairių Komisijos
tarnybų. Tai labai svarbu taikant jau esamas taisykles.

Mes sukūrėme specialiai MVĮ skirtą elektroninio mokymosi platformą. Ji internete atsiras
šiais metais, ja siekiama, kad MVĮ būtų lengviau dalyvauti MTP projektuose. Joje bus galima
nemokamai mokytis internetu, gauti individualizuotą informaciją ir – kas labai svarbu –
bendrauti forume. Visos kartu šios priemonės iš esmės pagerins MVĮ padėtį. Neabejoju,
kad iš bendrosios strateginės programos kils kitų labai gerų minčių dėl to, ką dar galėtume
padaryti, kad padėtume MVĮ.

Pirmininkė. −    Klausimas Nr. 26, kurį pateikė Bernd Posselt (H-000107/11)

Tema: Vokietijos didmiesčių oro taršos mažinimas

Kaip Komisija vertina Vokietijos didmiesčių, pavyzdžiui Miuncheno, būklę oro taršos
mažinimo srityje ir kokių priemonių ji siūlo imtis?

Janez Potočnik,    Komisijos narys.  − Aplinkos oro kokybės direktyvose nustatytos kelios
skirtingų teršalų ribinės vertės, kurių įgyvendinimo terminai yra skirtingi. Komisija ne tik
skatina gerąją praktiką vykdomojo komiteto susirinkimuose ir kituose forumuose, ji telkia
pastangas tikrindama, ar iš tiesų laikomasi direktyvoje nustatytų ribinių verčių.

Nuo 1996 m. direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės sukurtų ir įgyvendintų bendrą
strategiją, kuri apimtų ilgalaikes ir trumpalaikes priemones. Pastaroji kategorija ypač svarbi
siekiant reaguoti į situacijas, kai esama pavojaus, kad bus viršytos, pavyzdžiui, kietųjų
dalelių PM10 ribinės vertės. Planus reikia parengti, kai tik viršijamos ribinės vertės plius
leidžiamojo nuokrypio riba, ir parodyti, kaip iki įgyvendinimo datos bus pasiektos
reikalaujamos vertės.

Nors oro kokybės planus Komisijai reikia pateikti per dvejus metus nuo tada, kai buvo
nustatytas ribos viršijimas, kompetencija ir atsakomybė už sprendimą, kokias priemones
įtraukti į oro kokybės planus, tenka vien tik valstybėms narėms. Tai atitinka subsidiarumo
principą ir taip pripažįstama, kad nacionalinės ir (arba) vietos valdžios institucijos geriausiai
gali nustatyti, kokios priemonės būtų veiksmingiausios ir geriausiai tinkančios konkrečiu
atveju, siekiant mažinti didelę koncentraciją jų oro kokybės zonose.

Komisija, tikrindama atitiktį, daugiausia kreipia dėmesį, ar laikomasi ribinių verčių, o ne
tam, kaip jų pasiekiama. Naujausi Vokietijos pateikti 2009 m. duomenys patvirtina, kad
70-tyje iš maždaug 80 oro kokybės zonų ir toliau viršijamos ribinės PM vertės. Daugumai
zonų atitikties datos pratęsimas buvo suteiktas iki šių metų birželio 11 d., nes jos parengė
oro kokybės planą, kuriame pateikiamas aiškus grafikas ir priemonės, parodant, kaip
atitiktis bus pasiekta iki pratęsto termino. Miunchenas – viena iš tokių zonų. Terminas
buvo pratęstas su sąlyga, kad kompetentingos institucijos pakoreguos oro kokybės planą,
kad jis apimtų trumpalaikes priemones, kuriomis būtų veiksmingai kontroliuojama ir, jei
reikia, laikinai sustabdoma veikla, didinanti grėsmę, kad bus viršytos ribinės vertės.

Dėl NO2: Komisija mano, kad daug valstybių narių susidurs su panašiomis problemomis
kaip ir PM atveju. Dėl ribinių verčių viršijimo iki 2010 m., galimai pratęsiant terminą iki
2014 m. pabaigos, Europos teisės aktai šiuo metu nepažeidžiami, tačiau tai skatina
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reikalavimą parengti oro kokybės planą. Valstybės narės 2010 m. duomenis turi pateikti
iki 2011 m. rugsėjo mėn. pabaigos.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Ačiū, p. J. Potočnikai, už labai gerą ir tikslų atsakymą. Turiu
du trumpus papildomus klausimus. Pirmiausia, ar Komisija tikrina, ar valstybės narės taiko
vienodus kriterijus ir vienodai griežtai atlieka matavimus, ar toje srityje yra skirtumų?
Antra, ar turite kokių nors konkrečių pasiūlymų, kaip mažinti oro taršą – bent jau
didžiuosiuose miestuose?

Janez Potočnik,    Komisijos narys.  − Visose šalyse kriterijai vienodi. Tiesa, kad dėl
geografinių sąlygų kartais tokiuose miestuose kaip Milanas Italijoje yra sunkiau nei kituose
miestuose pasiekti tokius pačius rodiklius. Tačiau labai svarbu, kad visiems Europos
Sąjungos piliečiams būtų garantuotas vienodas sveikatos ir apsaugos lygis. Šiuo požiūriu
tai yra problema.

Žinoma, jei yra vietai ar regionui būdingų problemų, atkreipiame į tai dėmesį ir stengiamės
spręsti šias problemas bendradarbiaudami su valdžios institucijomis taip, kad rastume
tinkamus sprendimus. Mes visuomet siekiame veikti tikslingai ir rasti sprendimą – galima
sakyti, būti griežtai linkę padėti ir padedamai griežti.

Atsakydamas į antrąjį klausimą pasakysiu: dažniausiai mes neteikiame konkrečių
rekomendacijų jokiems miestams ar regionams paprasčiausiai todėl, kad manome, jog
valdžios institucijos turi daugiau informacijos ir geriau nei mes išmano padėtį. Mes
tikriname, ar yra atitiktis, o standartizuotas būdas, įprastai duodantis gerų rezultatų, yra
įvairių priemonių derinys, iš jų kai kurios labiau trumpalaikės, o kitos labiau struktūrinės.

Pirmininkas. −   Kitą klausimą pateikė K. Kadenbach, kurią šįvakar pavaduoja K. Arsenis.
Klausimas Nr. 27, kurį pateikė Karin Kadenbach (H-000116/11)

Tema: ES biologinės įvairovės strategija

2010 m. – Tarptautiniais biologinės įvairovės metais – Europos Vadovų Taryba priėmė
ambicingą 2050 m. viziją ir patvirtino ambicingą 2020 m. tikslą dėl biologinės įvairovės
išsaugojimo ES. Pasaulio valstybių vyriausybės, laikydamosi Biologinės įvairovės
konvencijos, patvirtino ambicingą visuotinę viziją ir 2020 m. biologinės įvairovės
išsaugojimo misiją, taip pat strateginį planą, kuriame iškeliama 20 bandomųjų tikslų.

Kada Komisija ketina paskelbti ES biologinės įvairovės strategiją, kurioje būtų numatytos
plataus masto priemonės, kurių reikia imtis norint įgyvendinti ES ir pasaulinius biologinės
įvairovės išsaugojimo tikslus?

Ar Komisija gali patvirtinti, kad naujojoje strategijoje nebus pakeitimų, galinčių pakenkti
visų iki 2020 m. užregistruotų saugomų buveinių ir rūšių išsaugojimo statusui ES, įskaitant
vietoves tinklo „Natura 2000“ teritorijose ir už jų ribų, kad iki 2050 m. visoms buveinėms
ir rūšims būtų užtikrintas palankus išsaugojimo statusas?

Kokios konkrečios priemonės numatytos (neskaitant tobulinimosi kursų teisėjams ir
Komisijos planuojamų gairių) ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimui gerinti? Ar
Komisija ketina įsteigti ES aplinkos apsaugos kontrolės tarnybą ir priimti aplinkos apsaugos
kontrolę reglamentuojančius teisės aktus, kaip kad ragino padaryti Parlamentas?

Janez Potočnik,    Komisijos narys.  − Komisija brėžia baigiamuosius naujosios ES biologinės
įvairovės strategijos štrichus. Šioje strategijoje bus nustatyta kito dešimtmečio veiklos,
skirtos biologinės įvairovės nykimui spręsti, sistema. Ją patvirtinti siekiame gegužės mėn.
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pradžioje. Kadangi dėl strategijos projekto vis dar vyksta vidinės Komisijos konsultacijos,
pateikti išsamios informacijos apie jos turinį negaliu. Tačiau galiu dar kartą patikinti, kad
ji atitinka tiek praeitais metais Tarybos suteiktus plataus užmojo įgaliojimus, tiek praeitų
metų spalio mėn. Nagojoje ES pasirašytus pasaulinius įsipareigojimus pagal Biologinės
įvairovės konvenciją.

Strategija bus kuriama orientuojantis į šešis tarpinius tikslus, kuriais siekiama apimti kai
kurias pagrindines biologinės įvairovės įstatymų ir biologinei įvairovei kylančio spaudimo
varomąsias jėgas: gamtos apsaugą, atkūrimą ir ekologinę infrastruktūrą, žemės ūkį ir
miškininkystę, žuvininkystę, invazines rūšis ir Europos Sąjungos indėlį į pasaulinę biologinę
įvairovę.

Strategijoje bus iš esmės pasinaudota dabartinių ES teisės aktų įgyvendinimu, įskaitant
veiksmingą ir tinkamai finansuojamą tinklo „Natura 2000“ valdymą. Taip pat bus labai
svarbu apsvarstyti, kaip bendros žemės ūkio politikos, bendros žuvininkystės politikos ir
būsimos sanglaudos politikos reformos gali padėti suteikti reikiamą paramą šiai strategijai.
Pagrindiniame strategijos „Europa 2020“ tiksle reikalaujama sustabdyti biologinės įvairovės
įstatymus ir ekosistemų alinimą, taip pat pagal juos teikiamas paslaugas.

Todėl galiu jus patikinti, kad strategijoje bus nustatyti veiksmai, skirti šiam tikslui pasiekti.
Jie apims veiksmus, kuriais bus siekiama paspartinti Paukščių ir Buveinių direktyvų
įgyvendinimą ir užtikrinti, kad būtų imamasi reikšmingų veiksmų siekiant palankios
Europai svarbių rūšių ir buveinių išsaugojimo būklės. Jei kalbėsime plačiau – apie ES
aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą ir jų laikymosi užtikrinimą, Komisija vėliau
šiais metais ketina pateikti naują komunikatą dėl šio klausimo. Nėra siekiama pakeisti
esamus susijusius komunikatus, labiau yra siekiama patobulinti juos, susitelkiant į bendrą
struktūrą ir žinių bazę, kuria grindžiamas šio aplinkos apsaugos teisės aktų rinkinio
įgyvendinimas.

Imdamiesi šios iniciatyvos, išsamiai išnagrinėsime visas ES lygmens stebėsenos ir kontrolės
pajėgumų, taip pat nacionalinių tikrinimo sistemų stiprinimo galimybes. Reikėtų pripažinti,
kad aplinkos tikrinimą reglamentuojanti ES teisinė sistema per pastaruosius metus jau
buvo patobulinta, ypač patvirtinus rekomendaciją, kurioje pateikti būtinieji valstybėse
narėse atliekamų aplinkos patikrinimų reikalavimai, taip pat į teisės aktus dėl skirtingų
aplinkos apsaugos sektorių buvo įtrauktos įvairios nuostatos.

Komunikatas vis dar rengiamas ir dėl tikslaus jo turinio dar nesusitarta. Mes vykdysime
konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant ir konsultacijas su Parlamentu per
atitinkamus jo komitetus, tad Parlamento nariai turės galimybę pareikšti savo nuomonę
ir įnešti savo indėlį.

Kriton Arsenis (S&D). -   Ačiū, Komisijos nary, už išsamų atsakymą. Mes laukiame, kada
galėsime pamatyti naująją ES biologinės įvairovės strategiją, žinoma, Parlamentas turės
daug minčių ir ketiname jas išdėstyti išsamiau.

Gilindamiesi į šį klausimą, aptarėme Nagojos dokumentus ir strategiją. Ar galėtumėte
pakomentuoti, kaip mums sekasi įgyvendinti Nagojos sprendimus, o ypač Galimybės
naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos pasidalijimo protokolą (ABS
protokolą)? Kokia padaryta pažanga? Kokie jo galutiniai terminai? Ar pasiekėme kokios
nors pažangos saugomų jūrų teritorijų srityje? Joms Nagojos protokolo tiksluose skirtas
atskiras dėmesys. Kaip mums sekasi šioje srityje?
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Taip pat minėjote, kad BŽŪP, kuri yra viena iš mūsų turimų biologinės įvairovės apsaugos
priemonių, bus dedama pastangų saugoti biologinę įvairovę, tačiau Parlamentas taip pat
prašė laukinės gamtos ir bekelių vietovių apsaugos Galiausiai mums reikia daugiau
informacijos apie „Natura 2000“ vietoves, ypač reikia informuoti ūkininkus. Ką planuojate
nuveikti šiuo klausimu?

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Norėčiau jums, Komisijos nary, tiesiog užduoti klausimą.
Ar jūs susitelkiate tik į gamtos apsaugą ir į laukinių gyvūnų bei augalų apsaugą, ar taip pat
rūpinatės senomis naminių gyvūnų ir augalų rūšimis bei pasėliais, kurių įvairovei irgi kyla
didelis pavojus?

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). -   Norėčiau pridurti vieną dalyką. Kalbame apie biologinę
įvairovę. Problema, kurią šiuo metu reikia skubiai spręsti, yra ta, kad kai kurios valstybės
narės, įskaitant ir mano šalį, bando iš Europos Sąjungos gauti mažesnius pagal gamtos
apsaugos teisės aktus keliamus tikslus. Tikrai norėčiau sužinoti, ar Komisijos narys pritaria,
kad turėtume sumažinti tikslus, ar reikėtų išlaikyti esamus.

Janez Potočnik,    Komisijos narys.  − Dėl Nagojos ir kaip mums sekasi. Su ABS protokolu
susiję reikalai einasi gana gerai, tad šioje srityje problemų nėra. Kyla nedidelių problemų
dėl interpretavimo, tačiau mums gerai sekasi vykdyti strategiją iš esmės ir jau planuojame
pradėti rengti teisės aktą, kad kai jis bus pasirašytas, galėtume pereiti prie ratifikavimo
proceso. Tai užima laiko, tačiau jokių rimtų kliūčių nematau.

Kalbant apie saugomas jūrų teritorijas – vis dar atsiliekame. Stengiamės pagreitinti reikalus,
o dėl Nagojoje prisiimtų įsipareigojimų Europoje turėsime nuveikti daugiau nei darome
dabar – kaip ir dėl pačios „Natura 2000“ ir mūsų prisiimtų įsipareigojimų.

Dėl BŽŪP ir „Natura 2000“ finansavimo dedu visas pastangas, siekdamas užtikrinti, kad
tai labai gerai atsispindėtų pirmajame ir trečiajame ramsčiuose ir kad biologinei įvairovei
būsimoje bendroje žemės ūkio politikoje būtų skiriamas deramas dėmesys. Komisijos
narys D. Cioloş, Komisijos narė C. Hedegaard ir aš parengėme bendrą laišką, kurį nusiuntėme
pastarajai Aplinkos ministrų tarybai. Tame laiške sutarėme dėl problemų ir dėl krypties,
kuria norime eiti.

Atsakydamas į B. Posselto pateiktą klausimą pasakysiu, kad pagal visą „Natura 2000“
apsaugos programą, kaip susitarta, dabar saugoma maždaug 18 proc. Europos žemės
vadinamųjų „Natura 2000“ vietovių režimu, o tada dar turime dvi direktyvas. Viena iš jų
yra Paukščių direktyva, antra – Buveinių direktyva, kuriose aiškiai nurodyta, kas saugoma,
kaip saugoma, kokiu lygmeniu ir taip toliau. Tad iš esmės tai gana platus teisės aktas,
apimantis ne tik kokias nors konkrečias nykstančias rūšis ar rūšis, kurioms gresia išnykimas,
ar kita. Norime veikti taip, kad apsauga būtų taikoma kuo plačiau, tačiau tas faktas, kad ES
vietovėse daug rūšių, kurios įvardytos kaip nykstančios, yra nepateisinamas, tad tikrai
turėtume nuveikti daugiau.

Atsakymas į klausimą apie tikslus yra gana paprastas. Šiuo metu neturėtume susitelkti į
tikslų mažinimo klausimą, turėtume skirti dėmesį rimtam „Natura 2000“ įgyvendinimo
klausimui, o tai reiškia, kad reikia rengti valdymo planus ir skirti pakankamai finansavimo.
Šiomis aplinkybėmis tai nebus lengva, tačiau tai neabejotinai yra ateities finansavimas.
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Pirmininkė. −    Klausimas Nr. 28, kurį pateikė Nikolaos Chountis (H-000122/11)

Tema: Atliekų tvarkymas Graikijoje

Savo atsakyme į klausimą Nr. E-3732/2010 (2)  Komisija pateikė nuomonę, kad šalinimas
sąvartynuose yra kraštutinis ir netinkamiausias atliekų tvarkymo būdas. Graikijoje
numatoma remti 61 sąvartyno statybas, kurioms taip pat bus skiriamas bendras
finansavimas. Šios aplinkybės lėmė pagrįstą daugelio regionų (Lefkimio, Grammatiko ir
ypač Keratėjos) gyventojų nepasitenkinimą, nes jie yra priversti sutikti su šiuo kraštutiniu
ir netinkamiausiu atliekų tvarkymo būdu. Atsižvelgiant į komentarus spaudoje ir į
ekologinių organizacijų, politinių partijų bei vietos valdžios institucijų nuomonę,
vyriausybės užsispyrimas siekiant įpareigoti taikyti šią atliekų rinkimo ir tvarkymo
technologiją ir metodus susijęs su tam tikrais pramonės atstovų interesais ir kai kas mano,
kad dėl to gali kilti naujas politinis ir ekonominis skandalas.

Ar Komisija galėtų atsakyti į šiuos klausimus: Ar, neatsižvelgdama į kiekvienos valstybės
pasirinkimą, ji mano, kad ekologiniais ir aplinkosaugos sumetimais geresnis atliekų
tvarkymo būdas yra tas, kurį siūlo ekologinės organizacijos (WWF, Greenpeace, SOS
Viduržemio jūra ir kt.), t. y. atliekų rūšiavimas namų ūkiuose, o ne jų perdirbimas įmonėse?
Ar ji įsipareigoja nedelsiant išnagrinėti šiuos pasiūlymus ir išsiųsti savo atstovą į vietą, kad
jis susitiktų su visais suinteresuotaisiais subjektais?

Janez Potočnik,    Komisijos narys.  − Naujojoje Pagrindų direktyvoje dėl atliekų nustatyta
penkių pakopų atliekų tvarkymo hierarchija. Labiausiai pageidautinu variantu laikoma
atliekų prevencija, toliau eina atliekų parengimas pakartotiniam naudojimui, grąžinamasis
perdirbimas ir kiti išgavos būdai, įskaitant energijos išgavą, o išmetimas, pavyzdžiui, į
sąvartyną, laikomas paskutine išeitimi. Tam tikrų atliekų srautų atvejais galimi nuokrypiai
nuo hierarchijos.

Hierarchijos nesilaikančios valstybės narės turėtų tvirtai pagrįsti tokius veiksmus. Todėl
atliekų išmetimą į sąvartynus, esantį atliekų tvarkymo hierarchijos apačioje, valstybės narės
turi laikyti mažiausiai tinkamu atliekų tvarkymo variantu.

Didelis atliekų medžiagų, pavyzdžiui, popieriaus ir stiklo, grynumas yra būtina sąlyga, kad
gamybinės pramonės šakos galėtų naudoti atliekas kaip antrinę žaliavą. Todėl tinkamiausias
atliekų surinkimo būdas yra paprastai surinkimo vietoje atskirai rinkti grąžinamajam
perdirbimui tinkamų atliekų srautus. Pagal Pagrindų direktyvą dėl atliekų valstybės narės
yra įpareigotos iki 2015 m. pradėti atskirai rinkti popierių, metalą, plastiką ir stiklą.
Valstybėms narėms vėlgi suteikta tam tikro lankstumo pritaikyti savo atliekų surinkimo
sistemas atsižvelgiant į konkrečias nacionalines aplinkybes, ypač tais atvejais, kai jau yra
galimybė naudotis itin veiksmingomis ir pažangiomis rūšiavimo technologijomis. Jei tokių
technologijų nėra, atskiras atliekų rinkimas surinkimo vietoje yra pigiausias ir lengviausias
būdas iš atliekų gauti aukštos kokybės antrinių žaliavų.

Graikija susiduria su rimtomis problemomis šalindama neteisėtus sąvartynus ir, kaip žinote,
2005 m. buvo nuteista Teisingumo Teisme dėl didelio neteisėtų jos teritorijoje veikiančių
sąvartynų skaičiaus. Ši problema vis dar neišspręsta. Nepaisydama to, 2010 m. gruodžio
mėn. Graikijos valdžia pateikė veiksmų planą, pagal kurį iki šių metų birželio mėn. bus
uždaryti visi teisėti sąvartynai. Komisija palankiai vertina šį planą, įskaitant naujų sąvartynų
vietų įrengimą, su sąlyga, kad tai yra neišvengiama ir yra paskutinė išeitis atliekų šalinimo

(2) 2010 m. rugpjūčio 9 d. atsakymas
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tinklui, kuris atitiktų pagal Europos teisės reikalavimus parengtus privalomuosius sanitarijos
standartus, išlaikyti.

ES direktyvoje dėl atliekų sąvartynų nustatytus standartus atitinkančių sąvartynų įrengimas
jau yra pažanga, palyginti su neteisėto atliekų išvertimo praktika. Komisija ragina Graikijos
valdžios institucijas užbaigti savo planavimą ir sąvartynų vietų įrengimą – programas,
kuriose jau naudojamasi ES lėšomis. Vis dėlto Graikija turi tvirtai judėti tolyn imdamasi
daugiau priemonių ir nustoti naudoti sąvartynus kaip vyraujantį atliekų tvarkymo būdą ir
pereiti prie modernaus atliekų tvarkymo politikos, kurios pagrindas būtų atliekų išgava ir
grąžinamasis perdirbimas.

Naujausiais Eurostato statistikos duomenimis, Graikijoje į sąvartynus išverčiama apie
82 proc. komunalinių atliekų, tuo tarpu Europos Sąjungos vidurkis yra 38 proc. Be to,
Graikijoje labai menki grąžinamojo perdirbimo sektoriaus rezultatai – perdirbama tik
17 proc. komunalinių atliekų.

Atliekų direktyvos įgyvendinimas yra aukščiausias tiek Komisijos, tiek mano asmeniškai
prioritetas. Mes stebėsime nacionalines atliekų politikos kryptis, vertindami valstybių narių
atliekų tvarkymo planus. Laukiame, kada Graikija pateiks atnaujintą atliekų tvarkymo
planą. Be to, atidžiai stebime Graikijos veiksmų plano įgyvendinimą ir visų neteisėtų
sąvartynų uždarymo procesą, įskaitant ES finansuojamų projektų planą.

Taip pat stebėsime, kaip panaudojamas ES finansavimas, siekdami užtikrinti, kad
finansuojami projektai atitiktų mūsų atliekoms skirtuose teisės aktuose apibrėžtus tikslus
ir reikalavimus. Graikijoje būtina mažinti sąvartynų skaičių ir didinti grąžinamojo
perdirbimo apimtis tuo tikslu vykdant atskirą surinkimą ir naudojant grąžinamajam
perdirbimui tinkamas medžiagas.

Tinkamas atliekų tvarkymas turėtų būti laikomas galimybe, nes taip šalyje būtų kuriamas
verslas ir darbo vietos. Taip pat jis labai svarbus norint pasiekti naujųjų išteklių
pakankamumo tikslų tam taikant geriausią praktiką.

Baigdamas pasakysiu, kad rytoj skrendu į Graikiją, kurioje svečiuosiuosi su dviejų dienų
vizitu, ir, žinoma, mes ten išsamiai aptarsime visus šiuos klausimus.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Ponia pirmininke, baigiamoji Komisijos nario
pastaba suteikia man vilties. Kadangi rytoj, Komisijos nary, išvykstate į Graikiją, turėtumėte
apsilankyti vietovėje netoli Atėnų, kurioje kasdien vyksta susirėmimai tarp gyventojų ir
dabar jau keturis mėnesius ten įsikūrusios policijos pajėgos, būta sužeidimų ir kitokių
incidentų – viskas susiję su sąvartyno infrastruktūra, turint omenyje tai, kad, kaip
paaiškinote, turime uždaryti sąvartynus.

Mano klausimas toks – jei tai mažiausiai pageidautinas sprendimas, kodėl priimate poveikio
aplinkai vertinimus, kai daugelyje įrenginių, tokių kaip tas, kuriame tikriausiai lankysitės,
atliekos iš esmės patenka į upelius. Tai skandalinga ir kenkia aplinkai – jei jūs neįsikišite,
jei to nesustabdysite, neišvengiamai kils ekonominis skandalas, nes šiuos įrenginius drauge
finansuoja Europos Sąjunga.

Prašau nedelsiant įsikišti, nes reikalai nėra tokie teoriniai, kaip jūs paaiškinote. Tačiau
tebūnie, kaip gali būti, dėkoju.

Janez Potočnik,    Komisijos narys.  − Ketinu lankytis Atėnų apylinkėse. Pirmą dieną
dalyvausiu diskusijose su trimis Graikijos parlamento komitetais ir tikrai aptarsime šį
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klausimą. Žinau apie šią problemą ir jos rimtumą. Gal galėčiau jums paaiškinti, kodėl mes
iš tiesų palankiai vertiname ir netgi drauge finansuojame kai kuriuos sąvartynus, nors ir
manome, kad tai žemiausias atliekų hierarchijoje teikiamų variantų lygmuo.

Pirmiausia ir neabejotinai svarbiausia, žinoma, yra atsižvelgti į žmonių sveikatą, todėl
turime būti tikri, kad ji tikrai apsaugota. Manau, svarbu, jog mes tikrai ieškome geriausių
galimų sprendimų ir mėginame juos rasti, tačiau kartais tiesiog būtina judėti žingsnis po
žingsnio.

Iš duomenų, gaunamų iš visos Europos, matau, kad kai šalis rimtai imasi atskiro rinkimo,
kelias iki labai didelio grąžinamojo perdirbimo procento ir labai mažo komunalinių atliekų
vertimo į sąvartynus kiekio tampa labai trumpas. Tad pagrindinis dalykas yra atskiras
rinkimas, o kai tai sėkmingai daroma, reikalai gali greitai judėti. Bet kartais, deja, vertimas
į sąvartyną tebėra vienintelė galima išeitis ir jei, atsižvelgdami į aplinkybes, norime
pasirūpinti žmonių sveikata, tiesiog turime tokią galimybę suteikti.

Pirmininkė. −   Į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus atsakyta raštu
(žr. priedą).

Tuo klausimų valanda baigiama.

(Posėdis sustabdytas 20.20 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO RAINER WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

14. Europos politinės partijos ir šių partijų finansavimo taisyklės (diskusijos)

Pirmininkas.   − Kitas klausimas – M. Giannakou pranešimas Konstitucinių reikalų komiteto
vardu dėl Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos
politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių taikymo (2010/2201(INI))
(A7-0062-2011).

Marietta Giannakou,    pranešėja. – (EL) Pone pirmininke, šiandien Parlamentas kviečiamas
diskutuoti dėl pranešimo dėl reglamentų, kuriais reglamentuojamos Europos politinės
partijos, ir su jų finansavimu susijusių Europos Parlamento taisyklių, kurio projektą
parengiau Konstitucinių reikalų komiteto vardu. Nors panašus reglamentas yra, Europos
politinės partijos praeityje nesinaudojo statutu, kuris būtų suderintas su Lisabonos sutartimi
ir Europos Sąjunga, čia turiu omenyje Lisabonos sutarties 10 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą
statutą, kuriame kalbama apie tai, kad Europos politinės partijos padeda geriau informuoti
apie Europos politiką ir išreiškia Europos Sąjungos piliečių valią. Akivaizdu, jog tai nereiškia,
kad Europos partijos veiks kaip tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Belgijos valstybės
lygmeniu. Todėl, priėmęs generalinio sekretoriaus pranešimą dėl partijų finansavimo ir jo
pasiūlymą sukurti statutą, taip pat Europos Parlamento pasiūlymą, pateiktą ankstesniame
2003 m. pranešime dėl tokio statuto poreikio (tik tiek, kad tuo metu dar nebuvo patvirtinta
Lisabonos sutartis), ir galiausiai Biuro sausio 10 d. sprendimą, Konstitucinių reikalų
komitetas po rimtų posėdžių su visomis politinėmis partijomis, Europos lygmens
pirmininkais bei sekretoriais, įžymiais ekonomikos ir konstitucinės teisės profesoriais, po
„Transparency International“ ir ES Audito Rūmų nagrinėjimo patvirtino šį pranešimą,
kuriuo Europos Komisija raginama pateikti atitinkamą pasiūlymą, kad galėtume turėti
tikrą Europos politinių partijų statutą.
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Žinoma, šiame statute bus nustatyti tam tikri kriterijai, kaip tai apibrėžta pranešime –
nacionalinės partijos mažiausiai septyniose šalyse ar regionuose, kuriuose šių šalių
regioninės valdžios institucijos turi įstatymų leidžiamąją galią, turi būti narėmis. Drauge
bus atskiriamas Europos partijų pripažinimas ir jų finansavimas. Tam, kad gautų
finansavimą, iš jų turi būti išrinktas bent vienas EP narys. Žinoma, galės prisidėti asmenys,
paprasti piliečiai, taip pat ir partijos.

Pasiūlymai apima ne tik Europos politines partijas, bet ir jų fondus. Juose raginama (ir tai
svarbu) Europos partijoms suteikti teisinį, politinį ir fiskalinį statusą, žinoma, laikantis
Europos teisinio statuto ir Europos įstatymų apskritai, taip pat veikiant jų apsaugai.

Konstitucinių reikalų komitetas ilgai diskutavo šiuo klausimu ir susitarė dėl šio pasiūlymo,
žinoma, su tam tikrais nuomonių skirtumais, kurie matyti pakeitimuose. Iš esmės komitetas
padarė išvadą, kad tokio statuto sukūrimas stiprins demokratiją, padės pasiekti didesnio
piliečių dalyvavimo Europos institucijose. Žinoma, kalbant apie finansavimo klausimą,
nustatoma, kad 10 proc. lėšų turėtų būti savo pačių ištekliai, o paramos teikėjai galėtų
suteikti 25 000 EUR, ne 12 000 EUR, kaip yra dabar. Dėkoju, pone pirmininke. Žinoma,
tikiuosi, kad plenariniame posėdyje bus balsuojama už šį pranešimą.

Maroš Šefčovič,    Komisijos Pirmininko pavaduotojas.  − Pone pirmininke, noriu padėkoti
jums už galimybę aptarti su jumis pranešimą dėl Europos politinių partijų ir jų fondų. Taip
pat norėčiau padėkoti M. Giannakou, kad savo iniciatyva parengė šį pranešimą.

Komisijoje mes manome, kad tai labai svarbus pranešimas. Žinome, kad Europos politinės
partijos atlieka svarbų vaidmenį Europos integracijoje. Ypač daug jos prisideda prie
užtikrinimo, kad Europos požiūriu aptariami politiniai klausimai būtų pateikiami laiku,
prieš Europos Parlamento rinkimus, taip išvengiant situacijų, kai šiuose rinkimuose
dominuotų grynai nacionaliniai klausimai, kas, kaip gerai žinome, dažnai ir turi tendenciją
nutikti. Todėl palankiai vertinu į ateitį orientuotą pranešimo toną ir laukiu diskusijų dėl jo
turinio šį vakarą, taip pat ir ateityje.

Reglamento (EB) 2004/2003 12 straipsnyje nustatyta, kad iki 2011 m. vasario 15 d.
Europos Parlamentas paskelbs pranešimą dėl šio reglamento taikymo ir veiklos finansavimo.
Pranešime bus nurodyta, jei tinkama, kokius finansavimo sistemos pakeitimus būtų galima
padaryti. Kaip minėjau, mes palankiai vertiname M. Giannakou savo iniciatyva parengtą
pranešimą ir lydimąją rezoliuciją kaip teigiamą žingsnį, tačiau reikia pabrėžti, kad
informacija apie faktinį dabartinio reglamento įgyvendinimą ir finansuojamą veiklą galėtų
būti tikslesnė ir ją būtų galima patobulinti.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir į rytoj vyksiantį Parlamento balsavimą, Komisiją būtų
galima paraginti veikti toliau peržiūrint Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 ir finansinį
reglamentą arba sukuriant naują teisės aktą. Jei Parlamentas padarytų išvadą, kad susijusiems
dabartiniams teisės aktams reikia pakeitimų arba kad reikia naujo teisės akto, Komisija
imtai išnagrinės tokias išvadas ir, jei su jomis sutiks, imsis reikiamų iniciatyvų.

Komisija taip pat apsvarstys, kaip ilguoju laikotarpiu reikėtų toliau tobulinti Reglamentą
(EB) Nr. 2004/2003 siekiant remti tvirtesnių ir tikrai tarpvalstybinių politinių partijų bei
fondų kūrimąsi Europos mastu, kad iš tikrųjų būtų sukurta politinė Europos viešoji erdvė.

Kalbant apie konkretų Europos politinių partijų teisinio statuto klausimą, man žinoma,
kad Parlamentas jau ne pirmą kartą ragina priimti tokį statutą. Kai kuriais aspektais šis
klausimas nagrinėjamas tyrime, kurį pavedė atlikti Konstitucinių reikalų komitetas (AFCO),
ir manau, jog iš tyrimo aiškiai matyti, kad nuo tokio statuto nustatymo priklauso daugybė

05-04-2011Europos Parlamento debataiLT212



įvairių sudėtingų konstitucinių, politinių ir praktinių klausimų. Todėl dėl šio reikalo reikia
atlikti išties labai kruopščią ir išsamią analizę.

Tą patį galima pasakyti apie kai kuriuos kitus pranešime iškeltus klausimus. Dėl pasiūlymų,
dėl kurių reikėtų pakeisti finansinį reglamentą, Komisija taip pat mano, kad būtina plačiau
apsvarstyti teisėkūros sprendimus ir parinkti galimų pokyčių laiką.

Baigdamas pasakysiu, kad M. Giannakou pranešime ir lydimosios rezoliucijos projekte
keliami klausimai, kurie yra Europos integracijos ir jos demokratinės prigimties esmė, todėl
jiems reikia skirti nedalomą mūsų dėmesį. Laukiu diskusijų šiais klausimais šį vakarą, taip
pat ir ateityje.

Carlo Casini,    PPE frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai,
pirmiausia norėčiau nuoširdžiai padėkoti M. Giannakou už didelį ir sumaniai atliktą darbą.

Kalbėdami apie politines partijas, turime atsižvelgti į dvi problemas. Pirmiausia, jokioje
šalyje partijos nėra labai gerbiamos. Antra – kai vyksta Europos rinkimai, paprastai laikoma,
kad politinės partijos sieks savo nacionalinės valstybės interesų, o ne visos Europos interesų.
Tad, kalbant apie viešąją nuomonę, trūksta partijoms arba jų funkcijai, susijusiai su Europos
ateities formavimu, rodomo palankumo ir pagarbos.

Todėl turime skubiai veikti. Kaip jau minėta, ne tik Lisabonos sutartyje, tačiau ir daugelyje
konstitucijų, beveik visose Europos valstybių konstitucijose, partijų funkcija laikoma
atitinkančia nacionalinius interesus, todėl labai svarbia kuriant demokratiją ir siekiant
įgyvendinti bendrus interesus. Svarbu pabrėžti, kad kalbu apie konstitucijas, o ne apie
paprastus įstatymus, taigi nurodau pamatines valstybių ir visos Europos Sąjungos struktūras.

Daromas spaudimas, kad nustatytume iš tiesų į Europą orientuotų partijų statutą, o ne
naudotumėmės tiesiog matematine atskirų nacionalinių struktūrų suma, neturinčia tvirto
nuolatinio Europos struktūros pagrindo. Vietoj jų mums reikia matyti Europos interesais
mąstančias ir veikiančias partijas. Mano apibūdintas poreikis kelia dar daugiau spaudimo,
jei tikrai norime bendro Europos rinkimų įstatymo, kurį priėmus netgi galėtų, jei viskas
klostysis sėkmingai, atsirasti bendra Europos rinkimų apygarda, veikianti greta nacionalinių
rinkimų apygardų. Taip kiekvienas Europos pilietis pajustų stipresnį priklausymo Europai
jausmą.

Artėju prie savo argumento esmės. Kaip jau buvo pabrėžta (ir iš anksto dėkoju Komisijos
nariui), mano komitetas labai sunkiai dirbo, rengė posėdžius ir dalyvavo daugybėje
susirinkimų, bet mums reikia pasiūlymo, Europos Komisijos iniciatyvos, kuria visos Europos
partijos būtų suvienytos pagal Europos Sąjungos teisę, suteikiant naują teisinę formą pagal
viešąją tarptautinę teisę, naują teisinį subjektiškumą, galiojantį visose valstybėse narėse, ir
bendrą struktūrą, kuri leistų joms veikti atstovaujant Europos viešajam interesui. Dėkoju
M. Giannakou ir Komisijos nariui už jų įsipareigojimus.

Enrique Guerrero Salom,    S&D frakcijos vardu. – (ES) Pone pirmininke, Komisijos nary,
p. M. Giannakou, dėkoju, kad parengėte šio pranešimo projektą, manau, jis labai padės
paskatinti Komisiją judėti į priekį formuojant geresnę Europos politinių partijų pripažinimo
ir apsaugos sistemą.

Europos demokratija yra tikrai atstovaujamoji demokratija. Atstovaujamosios demokratijos
sistema išliko stabili nuo tada, kai XIX amžiaus viduryje išplėtus rinkimų teisę buvo
įgyvendintas liberalių revoliucijų pažadas atstovauti žmonėms, kad jie patys galėtų valdyti
savo likimą. Atstovaujamosios sistemos pamatai yra tvirti, tačiau kartkartėmis jai reikia
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reformų ir naujų geresnių išraiškos būdų. To pavyzdys galėtų būti Parlamento atliktas
darbas dėl piliečių iniciatyvos teisės patvirtinimo.

Trumpai tariant, demokratija niekada negalėjo gyvuoti be laisvo atstovavimo, o atstovavimas
niekuomet nebuvo laisvas nesant pliuralios konkurencijos. Sąlygas šiai pliuraliai
konkurencijai sudaro politinės partijos. Demokratijoje partijos išreiškia pliuralizmą ir yra
pagrindinės politinio dalyvavimo priemonės – jos prisideda prie viešosios nuomonės
formavimo; siūlo alternatyvas ir bendrąsias bei sektorių vyriausybines programas; jos
koordinuoja ir derina socialinius interesus; taip pat prisideda prie žmonių poreikių
perdavimo valdantiesiems.

Kaip teisingai pažymi politinių partijų teoretikai, partijos susikūrė ne tam, kad perduotų
valdančiųjų poreikius žmonėms, o tam, kad piliečių siekius perduotų valdantiesiems.

Dabar mums reikia, kad tai, kas veikė nacionaliniu lygmeniu, veiktų Europos mastu. Todėl
tai – atvejis, kai Europos politinėms partijoms reikia suteikti sistemą ir galimybių funkcijas,
kurias jos vykdė nacionalinėje arenoje, vykdyti Europos lygmeniu. To siekiant, partijoms
svarbiausia yra turėti teisinį statusą ir būtent tai partijoms, kurios turi teritorinę struktūrą
ir kurios veikia pagal demokratijos taisykles siūloma šiame pranešime; taip pat siūloma
atskirti partijų pripažinimą ir jų finansavimą, nes tam reikia visuotinio pritarimo.

Galiausiai tikimės, kad Komisija paleis mechanizmą, kuriuo būtų ištobulinta šiuo metu
netobula politinių partijų reglamentavimo padėtis.

Stanimir Ilchev,    ALDE frakcijos vardu. – (BG) Pone pirmininke, M. Giannakou pranešime
atspindima logiška pastarųjų metų įvykių, kuriais buvo siekiama didinti piliečių
susidomėjimą Europos Sąjungos politika, seka.

Reglamentuoti Europos partijas dabar reiškia sukurti pilietinę erdvę be sienų. Šiuo požiūriu
M. Giannakou pranešimas yra imtis reformų nusiteikusiems politikams skirtas raginimas.
Šiame pranešime išdėstyti planai yra svarbūs. Jie padės Europos partijas padaryti realia
stiprinančia dalyvaujamąjį Europos Sąjungos valdymą priemone.

Neatsitiktinai buvo pateikta beveik 100 šio pranešimo pakeitimų. Šių bendrų pastangų
rezultatas – parengtos septynios kompromisinės versijos, kurias palaikė visos parlamentinės
frakcijos. Manau, susidomėjimą šiuo pranešimu Konstitucinių reikalų komitete paskatino
supratimas, kad Europos partijų sistema tampa dar lankstesnė, patrauklesnė ir logiškesnė,
nekalbant apie tai, kad ji tinka Europos procesams, nes ja nustatomas bendras politinis,
teisinis ir fiskalinis Europos partijų statusas.

Nekalbame apie partijų kūrimą pagal bendrą standartizuotą struktūrą, kalbame apie
bendresnio modelio laikymąsi. Taip pat tarp partijų ir fondų vis dar galioja pagrindiniai
skirtumai, tačiau yra naujų jų didesnės sąveikos galimybių.

Pranešimu ir tikėtinais jo padariniais reikia pakeisti įprastinį status quo, kai dabartinės
partijos tėra nacionalinių partijų organizacijos ir neturi jokio tiesioginio ryšio su valstybių
narių rinkėjais. Vadovaujantis šiuo siekiu rekomenduojama pradėti nagrinėti tiesioginės
asmenų narystės ir fizinių asmenų dalyvavimo partijos vidaus veikloje ir netgi partijos
valdyme sąlygas.

Šiame pranešime iškelta daug sunkių klausimų. Pavyzdžiui, tinkamai atskirti politinės
partijos įkūrimo ir jos finansavimo kriterijai. Pranešimui reikėtų pritarti, kad Komisija
galėtų pradėti kurti naują finansinio reglamento dalį, kuri būtų skirta vien Europos partijų
ir fondų finansavimo klausimams.
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Gerald Häfner,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, aiškūs
Europos politinių partijų reglamentai – svarbus veiksnys kuriant Europos visuomenę,
plėtojant politines Europos diskusijas ir padedant pasiekti, kad Europos rinkimai būtų
išties europietiški, kad jų metu vyktų europietiškos kampanijos ir būtų teikiami europietiški
argumentai, o ne nacionalinės kampanijos ir nacionaliniai argumentai, su kuriais dabar
daugiausia susiduriame. Dėl šios priežasties norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti
M. Giannakou už šį pranešimą. Mes labai glaudžiai bendradarbiavome jį rengiant. Pradėkime
nuo to, kad sutarėme ne visais klausimais. Tačiau mums malonu pasirašyti galutinį rezultatą.

Norėčiau nurodyti keletą sričių, kurios diskusijų metu mums buvo ypač svarbios. Viena iš
jų yra tai, jog mes manome, kad demokratiniame procese norinčių dalyvauti partijų
struktūra taip pat turi būti demokratinė. Ypač tai taikytina renkant partijų organus, atrenkant
kandidatus ir sudarant sąrašus, dabar tai įtraukta į 5 dalį. Manau, kad tai reiškia didžiulę
pažangą. Tas pat pasakytina ir daugeliu kitų klausimų, kurių čia minėti neketinu..

Norėčiau trumpai paminėti svarbiausią punktą – reikalavimą, kad partija jau turėtų vieną
narį Europos Parlamente. Pradžioje to buvo reikalaujama, jei buvo norima gauti pripažinimą
ir finansavimą. Dabar ši sąlyga taikoma sprendžiant tik finansavimo klausimą. Mums tai
buvo labai svarbu, nes reikia labai aiškiai atskirti pripažinimą ir finansavimą. Pripažinimas
reiškia – konkurencija turi būti laisva, kad Europoje galėtų kurtis naujos partijos,
sprendžiančios naujus klausimus ir turinčios naują veidą. Tam nereikėtų taikyti pernelyg
didelių apribojimų. Tačiau kai kalbame apie finansavimo klausimą, žinoma, jį galime susieti
su tam tikru mažiausiu sėkmės rinkimuose laipsniu. Atitinkamai mes irgi galime tam
pritarti, nors būtume norėję aiškiau išdėstyti šį punktą, todėl ketiname pateikti pakeitimą.

Daniel Hannan,    ECR frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, demokratija nėra tiesiog periodinė
teisė padėti kryželį ant balsalapio. Demokratija priklauso ir nuo ryšio tarp vyriausybės ir
valdomųjų – nuo jų bendrumo. Norint turėti veikiančią demokratiją, reikia demos, reikia
vieneto, su kuriuo tapatintumėmės vartodami žodį „mes“. Atėmus iš demokratijos demos,
lieka tik kratos su sistemos, kuri turi priversti paklusti, kai negalima prašyti veikti pilietinio
patriotizmo vardu, įstatymo jėgai, galia.

Biurokratiniu nurodymu negalima sukurti veikiančios atstovaujamosios valdžios institucijų.
Europos Sąjungoje bandėme tai padaryti. Sukūrėme visą atributiką ir valdžios simbolius:
Europos Parlamentą, politines partijas, rinkimus ir taip toliau, tačiau neįmanoma priversti
žmonių jaustis europiečiais taip pat, kaip kas nors gali jaustis norvegu, japonu, prancūzu,
portugalu ar dar kuo nors.

Partija turėtų natūraliai atsirasti jos nariams pripažįstant tapatumo ir bendrų interesų
bendruomenę. Tai nėra kažkas, ką galime padaryti skyrę visuomeninių lėšų ar brūkštelėję
biurokratiniu rašikliu. Taigi, tiesą sakant, Europos konservatorių ir reformistų frakcija šiam
teisės aktui prieštarauja, mes prieštaraujame tarpvalstybinių partijų koncepcijai. Kai kurie
mūsų nariai jungiasi į partijų aljansus, tačiau bendram statutui mes prieštaraujame.
Prieštaraujame biudžeto didinimui, kuris man atrodo išties keistas lėšų skyrimas esant
dabartinei ekonominei padėčiai. Prieštarauju savo tėvynainio ir draugo Andrew Duffo
minčiai, kad tokioms tarpvalstybinėms partijoms turėtų būti leidžiama iš esmės leisti ES
pinigus nacionalinių referendumų kampanijose.

Leisdami viešuosius finansus europiečių nesukursite. Net sudėjus į krūvą visą visuose mūsų
nacionaliniuose ižduose esantį auksą jo nepakaktų įtikinti žmones klaidinga idėja.
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Helmut Scholz,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, p. M. Šefčovičiau,
ponios ir ponai, galiu tik palankiai įvertinti tai, kad Europos Parlamentas imasi rimtais
ketinimais grįsto praktinio požiūrio į Europos sprendimų priėmimo procesų
demokratizavimo klausimą. Kaip matyti iš M. Giannakou pranešimo, šis požiūris taip pat
apima tolesnę raidą Europos partijų, kurios, nors ir daug metų egzistavo Europos politinėje
kasdienybėje, iki šiol nebuvo lygiaverčiai ES politikai demokratinę įtaką darantys partneriai
bei dalyviai. Ir ES mastu mums reikia politinių partijų, kurios turėtų gilias šaknis savo
atstovaujamoje visuomenėje ir galėtų atlikti tvirtą vaidmenį Europos Parlamento rinkimuose,
taip pat kuriant Europos atvirumą, pagrįstą demokratinėmis vidaus struktūromis ir
nuostatomis.

Konkrečiai apie šį pranešimą turiu pasakyti, kad man būtų patikę, jei pranešėja būtų
parodžiusi kur kas daugiau drąsos, pasinaudodama Parlamento iniciatyvos teise žengti
tikrai reikšmingą žingsnį kuriant Europos Sąjungos politinę ir partinę sistemas. Tai žingsnis,
kurio laukia daug piliečių ir kuris paskatintų įsitraukti ir juos. Galima buvo aiškiau apibūdinti
glaudžiai sąveikaujančius Europos ir nacionalinius sprendimų priėmimo lygmenis ir
politinių partijų santykius, nes tai – bendras skaidrus ir lengvai paveikiamas veiksnys.

Dabar Europos Parlamentas turėtų ryžtingai paraginti Komisiją ir Tarybą imtis iniciatyvos
šiuo klausimu. Iš Komisijos ir Tarybos tikėčiausi konstruktyvaus bendradarbiavimo.

John Stuart Agnew,    EFD frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, remdamasi šiuo teisės aktu
ES galės mesti pinigų į referendumų kampanijas, kad užsitikrintų, jog tinkamą rezultatą –
dėl įvairumo – nusipirks iš pirmo karto!

Ateityje JK rengs referendumą kaskart, kai tik ES siūlys atimti galias iš jos rinkėjų. ES yra
mirtinai išsigandusi, kad mes galime pateikti visą daugybę neteisingų atsakymų. Tad ji
ketina atimti pinigus iš JK mokesčių mokėtojų ir panaudoti juos, kad įskiepytų jiems savąją
tikro teisingumo kelio versiją.

Šio teisės akto šalininkų priešakyje – Andrew Duff, liberaldemokratas EP narys iš mano
regiono. Neseniai parama šiai partijai JK žlugo ir, žinoma, partija desperatiškai trokšta, kad
JK valdytų ES institucijos. Dar niekada ES rinkimų machinacijos nebuvo taip aiškiai rodomos
kartu su nepagarba JK rinkėjams. ES sėja savo pačios sunaikinimo sėklas, nes remdamiesi
tokiu teisės aktu mes galėsime finansuoti referendumo kampaniją, kurios daug kas mano
šalyje laukė labai ilgą laiką, –referendumo, kuris suteiks mums galimybę visiškai ištrūkti
iš Europos Sąjungos kontrolės.

Nicole Sinclaire (NI). -   Pone pirmininke, ar kolega J. S. Agnew sutiktų su manimi, kad
politinė partija, kuri, kaip bendra Europos Sąjungos partija, priimtų finansavimą pagal šį
teisės aktą, kuri pirmiausia turėtų laikytis ES programos, veiklos ir pagrindinių Europos
teisės principų, turėtų laikytis Europos teisės plėtros visais lygmenimis – regioniniu,
nacionaliniu ir Europos, būtų savo principus praradusi partija? Ar sutiktumėte su manimi,
p. J. S. Agnew?

John Stuart Agnew (EFD). -   Pone pirmininke, atsakau N. Sinclaire, kad pasiimsime iš
to viską, ką galime, nes naudojamės velnio pinigais Dievo darbui atlikti. Būtent tai mes
darome ir jums tai gerai žinoma.

Nicole Sinclaire (NI). -   Vis dėlto ar priimsite Europos teisės principą?

John Stuart Agnew (EFD). -   Ne, žinoma, ne. Tam ir esame čia.
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Rafał Trzaskowski (PPE). -   Pone pirmininke, pirmiausia leiskite padėkoti mūsų pranešėjai
M. Giannakou ir Komisijai už jų puikų bendradarbiavimą ir puikų pranešimą.

Ar tikrai išgyvename Europos demos kūrimo procesą, kaip ką tik sakė mano gerbiamas
kolega D. Hannan? Nežinau, aš taip drąsiai neteigiu. Mano nuomone, ką norime padaryti
šiuo konkrečiu momentu, tai sustiprinti kuriamą viešąją Europos erdvę ir iš esmės paskatinti
diskusijas Europos klausimais. Turiu omenyje, kad šio Parlamento mintis yra priartinti
Europos piliečius prie to, dėl ko čia diskutuojame, o tada gali būti paprasčiau pradėti iš
esmės aptarinėti Europos klausimus su jais.

Beje, galiu kalbėti tik savo vardu, aš nesu biurokratas – aš esu tiesiogiai išrinktas šio
Parlamento narys.

Iš tiesų diskutuojame, kaip padidinti Europos politinių partijų, kurioms visi priklausome
nepaisant to, ar sėdime šio Parlamento kairėje, centre ar dešinėje, matomumą. Kaip ištraukti
jas iš šešėlio, nes šiuo metu niekas iš tiesų nežino, ką jos veikia, koks jų statusas, ar jos
sukuria kokios nors pridėtinės vertės, – beje, mes Europos liaudies partijoje manome, kad
sukuria. Tai galimybė iš tiesų pristatyti programas ir ateityje, tikėkimės, Europos rinkimuose
kovoti dėl Europos problemų, o ne visąlaik klimpti nacionalinėje retorikoje.

Šis pranešimas teigiamas trimis požiūriais. Pirma, juo sukuriama tam tikra pusiausvyra
tarp Parlamento frakcijų valdžios ir aiški sąsaja su tuo, ką veikiame šiame Parlamente,
susiejant finansavimą su buvimu šiame Parlamente – Europos Parlamente. Antra, juo
Europos politinės partijos suartinamos su Europos fondais, kas yra pagirtina, trečia, juo
sugriežtinamas ir išaiškinamas Europos politinių partijų finansavimas, o tai, mano nuomone,
turėtų būti visų mūsų tikslas.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Pone pirmininke, žvelgiant į Europos
integracijos istoriją ir į dabartinę ES sąrangą bei veikimą, galima pasakyti, kad ES galima
laikyti ne tik valstybių grupe, bet labiau politine arena, turinčia potencialą kurti tikrai
europinę visuomenę. ES ne tik turi bendrą rinką, savo teisėkūrą, išrinktų atstovų organą ir
savo teismų sistemą. Jau ilgą laiką egzistuoja ir Europos lygmens politinės partijos. Jos nėra
tiesiog nacionalinių partijų federacijos. Jos turi savo darbotvarkę, Europos darbotvarkę, ir
yra neatsiejama Europos politinio gyvenimo dalis. Politinių partijų stiprinimas Europos
lygmeniu sutvirtina dalyvaujamąjį ES administravimą, tad galiausiai ir demokratiją.

Dėl šių priežasčių palankiai vertinu pateiktą pasiūlymą reformuoti politinių partijų statutą
ir finansavimą Europos Sąjungoje ir norėčiau asmeniškai padėkoti jums, pone Pirmininko
pavaduotojau, už bendradarbiavimą.

Dabar politinėms partijoms labai svarbu įgyti vieną bendrą teisinį statutą. Turime panaikinti
skirtumus tarp politinių partijų sistemos ir tarp Europos institucijoms taikomų taisyklių.
Tai įmanoma bendro Europos lygmens politinio, teisinio ir fiskalinio politinių partijų
statuto įvedimo pagrindu. Taip pat derėtų apsvarstyti, ar teisė steigti tokią partiją turėtų
būti apribota iki nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu veikiančių politinių partijų.

Tinkamas ir finansavimo sistemos siūlymas. Reikėtų supaprastinti politinių partijų
finansavimo tvirtinimo Europos lygmeniu sistemą. Turėtų būti galima atlikti finansines
patikras ir taip palaikyti skaidrumą. Skaidri ir saugi Europos politinių partijų veiklos ir
finansavimo aplinka ES valstybių narių piliečiams taip pat yra pageidautinas ir palankiai
vertintinas žingsnis. Tai gali padėti jiems kasdieniame gyvenime. Europos politinių partijų
statutas yra reikšmingas žingsnis geresnės sąveikos su piliečiais, didesnės demokratijos ir
didesnio visuomenės domėjimosi Europos klausimais link.
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Andrew Duff (ALDE). -   Pone pirmininke, šiuo metu nacionalinėms politinėms partijoms
nepavyksta demokratiškai ir veiksmingai stiprinti Europos integracijos. Tai labai rimta.
Yra spraga, kurią reikia užpildyti, ir reikia esminės demokratinės varomosios jėgos,
jungiančios piliečių ir Europos galias, kuriomis naudojasi Parlamentas ir Taryba. Atėjo
metas Europos politinėms partijoms – ne kaip nacionalinių politinių partijų pakaitalui,
bet kaip jas papildančiam reiškiniui, kad jos galėtų mesti viena kitai iššūkį ir konkuruoti
tarpusavyje dėl paramos savo idėjoms ir kandidatams.

Europos politinių partijų sukūrimas yra itin svarbus norint sėkmingai įgyvendinti
tarpvalstybinio sąrašo pasiūlymą, kuris kitą mėnesį bus svarstomas šiame Parlamente.
Raginu Parlamentą palaikyti M. Giannakou pranešimą su didele drąsa ir optimizmu dėl
ponacionalinės demokratijos ateities.

François Alfonsi (Verts/ALE).   – (FR) Pone pirmininke, Europos politinių partijų
sukūrimas buvo didelis žingsnis demokratiškesnės Europos, kurioje gebama išreikšti savo
piliečių pageidavimus, link.

M. Giannakou pranešime einama teisinga linkme siekiant supaprastinti Europos politinių
partijų ir jų fondų veiklą. Juo bus palengvinta sąlygų, kurių reikalaujama laikytis mainais
už viešojo finansavimo gavimą, našta ir išplėstos naudojimosi šiuo finansavimu galimybės.
Mes ypač palankiai vertiname fondams suteikiamą galimybę veikti ir už ES teritorijos ribų.

Vis dėlto drauge su šiuo bendru požiūriu, kuriuo skatinamos ir išplečiamos tvirtesnę
Europos demokratiją remiančios nuostatos, viena iš priemonių veikia priešinga kryptimi
ir ja Europos politinių partijų laisvė yra ribojama. Dabar pagal šį reglamentą vienas iš
Europos politinės partijos pripažinimo valstybėje narėje kriterijų bus reikalavimas, kad
partija turėtų išrinktų atstovų įstatymų leidžiamąją galią turinčioje regioninėje asamblėjoje.

Mano partija būdinga Korsikai. Ji yra Europos laisvojo aljanso (ALE), kuris nuo pat savo
veiklos pradžios buvo Europos politinė partija, narė. Korsikoje mes surinkome 26 proc.
balsų ir turime daug narių Korsikos regioninėje asamblėjoje. Kadangi Prancūzija Korsikos
asamblėjai atsisako suteikti įstatymų leidžiamąją galią, net jei mūsų partija įgytų balsų
daugumą saloje, ji negalėtų atitikti ALE kriterijų. Ši nuostata smerktina. Norime atkreipti
jūsų dėmesį į šį punktą.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, Europos politinės partijos yra
naujas Europos politikos reiškinys, tačiau, didėjant integracijai ir subsidijoms, jos atlieka
vis svarbesnį vaidmenį. Politinės partijos ir fondai tapo ES politinio gyvenimo dalyviais ir
jiems reikėtų taikyti atitinkamus reglamentus, saugančius nuo piktnaudžiavimo. Vis dėlto
tam tikrais atvejais valstybes kontroliuojančios struktūros siekia turėti pernelyg daug įtakos
nepriklausomų valstybių narių politikai. Pavyzdžiui, man kelia susirūpinimą skelbiamas
ES partijų kišimasis į šalių vidaus reikalus. Būdamas Lenkijos politikas, negalėčiau pritarti
padėčiai, kai viena ar kelios Europos politinės partijos mano šalyje rengia referendumo
kampaniją pasinaudodamos ES lėšomis konkrečiam rezultatui pasiekti, pavyzdžiui,
referendume dėl mano šalies prisijungimo prie euro zonos. Panašių baimių gali turėti kitų
šalių, tarkim, Jungtinės Karalystės, politikai.

Taip pat prieštarauju reikalavimams padidinti lėšas Europos politinėms partijoms, tam
naudojant pinigus iš mokesčių mokėtojų kišenės. Juo labiau kad mano šalies vyriausybė
nacionalinėms partijoms skiriamas subsidijas mažina perpus ir dar labiau apsunkina
opozicijai galimybę pasiekti visuomenę. Pirmiausia remkime nacionalines partijas, o tik
tada – tarptautines. Galu gale Europos Sąjunga yra tautinių valstybių Europa.
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Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Pone pirmininke, ką tik pasakėte pastabą, kad per
vėlai pakėliau mėlynąją kortelę. Tačiau taip nėra. Dar kalbant A. Duffui aš aiškiai parodžiau,
kad noriu žodžio. Tiksliai nežinau, kokia tai procedūra. Ar vis dar galiu pasinaudoti mėlynąja
kortele, ar tęsite diskusijas? Vis dar noriu užduoti A. Duffui klausimą apie tai, ką jis kalbėjo,
nes jis pradėjo kalbėti apie tarpvalstybinį sąrašą. Nežinojau, kad mes dėl to diskutuojame,
ir norėjau jam apie tai užduoti klausimą.

Pirmininkas. −   P. D. van der Stoepai, dėl manęs, tai galite užduoti savo klausimą.

Daniël van der Stoep (NI).    (Kalbėtojas pakėlė mėlynąją kortelę ir uždavė klausimą A. Duffui
pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį). – (NL) Noriu paklausti dėl tarpvalstybinio
sąrašo, nuo kurio A. Duff pradėjo savo pranešimą – pranešimą, dėl kurio greitai
diskutuosime. Man kliūva ne tiek pats faktas, kad bus kuriamas tarpvalstybinis sąrašas.
Akivaizdu, aš visiškai nusiteikęs prieš šį sumanymą. Tačiau labiausiai man kliūva, kad jame
gali dalyvauti tik partijos – mes čia kalbame apie Europos politines partijas – o tai reiškia,
kad tik partijos, veikiančios ne mažiau nei septyniose valstybėse narėse.

Mano partija yra Nyderlandų interesus ginanti partija. Todėl kitų valstybių narių partijos,
ginančios savo valstybių interesus, mums kelia šiek tiek susirūpinimo. Mes neprieštaraujame,
kad jos tai darytų, tačiau taip elgdamiesi jūs atmetate visą virtinę partijų, kurios negali
konkuruoti dėl reikiamų 25 vietų. Tai man kelia didžiulį susirūpinimą. Nežinau, kaip tiksliai
jūs tai įsivaizduojate ar kaip planuojate dalyvauti. Gal galėtumėte supaprastinti reikalus
šiuo atžvilgiu? Bet kuriuo atveju mes tikrai jaučiamės atstumti.

Andrew Duff (ALDE). -   Pone pirmininke, mano remiamas pasiūlymas yra toks, kad
tarpvalstybinį sąrašą reikėtų sudaryti mažiausiai iš trečdalio valstybių narių. Tai nėra labai
daug. Jei D. van der Stoep negali pritraukti kolegų politinių bendraminčių iš šešių kitų šalių,
patarčiau jam pasitikrinti savo politinių pažiūrų pagrįstumą ir patikimumą.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Pone pirmininke, leiskite pradėti nuo to,
kad aš tvirtai palaikau politines partijas tiek nacionaliniu, tiek Europos, tiek tarptautiniu
lygmenimis. Tačiau politinė partija nėra tik partinis aparatas, tai yra kur kas daugiau. Vienas
iš tikrai didelių mūsų patiriamų demokratinių iššūkių yra tai, kad politinės partijos vis
mažesniu mastu atspindi gyventojų visumą. Be kitų dalykų, tai matyti iš to, kad politinės
partijos praranda narius. Daugelis šalių nusprendė tai kompensuoti didindamos partijoms
skiriamas vyriausybės subsidijas. Bet didesnės vyriausybės subsidijos negarantuoja, pirma,
nei glaudesnio partijų vadovų ir aparato ryšio, antra, nei partijos narių skaičiaus. Priešingai,
kuo labiau partijos aparatas tampa finansiškai nepriklausomas nuo partijos narių, tuo
didesnė nepriklausomo biurokratinio aparato susiformavimo rizika. Todėl turiu pasakyti,
kad skeptiškai vertinu ES patvirtintų ir jos išmokomis remiamų Europos partijų idėją.
Tačiau ne todėl, kad būčiau nusiteikęs prieš Europos partijas. Europos partijos politiniu,
organizaciniu ir finansiniu požiūriais turėtų augti iš apačios į viršų. Jei tai neįmanoma, tai
turbūt dėl to, kad nėra pakankamos paramos. Neįmanoma sutrumpinti kelio į demokratiją,
net jei tai susiję su Europos partijų steigimu.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Pone pirmininke, pirmiausia sveikinimai mūsų
pranešėjai M. Giannakou už subalansuotą ir tikslų pranešimą. Mano nuomone, europinę
perspektyvą turinčių politinių partijų, kurios būtų daugiau nei nacionalinė priemonė,
kūrimas labai svarbus siekiant sužadinti visuomenės nuomonę Europos Sąjungoje ir
sudominti Europos piliečius dalyvavimu jungtinėse partijose.
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Kaip mums visiems gerai žinoma, gyvename laikotarpiu, kai madinga juodinti politikus
ir politines partijas, kurioms jie priklauso, nes Europos piliečiai jaučiasi atstumti nuo
politinių, ekonominių ir pilietinių įvykių. Tad susidariusiomis aplinkybėmis M. Giannakou
pranešimas padės politinėms partijoms geriau atrodyti ir juo bus remiamas Europos
vienijimas bei reformos, būtinos kuriant bendro politinio, teisinio ir fiskalinio statuso
Europą, kurios piliečiai lygiaverčiai ir kuri turi augimo galimybių.

Nicole Sinclaire (NI). -   Pone pirmininke, šiandien šiame Parlamente kalbėjau apie savo
rinkimų apygardą Vakarų Midlandsą ir apie jos patiriamus ekonominius sunkumus. Ten
gyvenantys žmonės mažiausiai nori, kad politikams būtų išleidžiama vis daugiau pinigų
– jie jau ir taip turi pernelyg daug politikų, įskaitant EP narius, kurie švaisto jų pinigus.

Ką tai reiškia? Tai – žingsnis, ir Europa nori skirti šiuos pinigus tam tolesniam žingsniui
kelyje į supervalstybės kūrimą. Ji turi savo Parlamentą, savo prezidentą ir savo patarėją
užsienio reikalų klausimais, o dabar nori, kad prisidėtų ir politinės partijos. Nes ji nori
tautos, vadinamos Europos Sąjunga. Net labiausiai euroskeptiškai nusiteikę šio Parlamento
nariai pasirengę iškeisti savo principus, kad pasiimtų pinigus. Neblogai padirbėta! Ar to
nori Europa? Ar ji nori nusipirkti kelią į valdžią?

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, savo demokratinėse šalyse turime
savus parlamentus, kuriais išreiškiamas piliečių balsas, turime politines partijas ir jų fondus,
kurios yra įkvėpėjai, mąstytojai ir diskusijų vedliai. Parlamentai yra demokratijos variklis,
o politinės partijos yra jų degalai.

Čia, Parlamente, visąlaik skundžiamės, kad piliečiai nesidomi Europos Sąjunga. Dejuojame
dėl to, kiek žmonių nedalyvauja Europos rinkimuose, ir dėl to, kiek būna neigiamų
balsavimų per referendumus. Jei norime tikros europinės demokratijos, turime rimtai
pažvelgti į tai, kokią vietą mūsų mėginamoje sukurti Europos erdvėje norime suteikti
Europos politinėms partijoms.

Mes jau nemažai nuveikėme patvirtindami Lisabonos sutartį ir Europos piliečių iniciatyvą.
Dabar turime Europos politinėms partijoms suteikti reikiamų išteklių, kad jos galėtų
įgyvendinti savo siekius. Prašau atkreipti dėmesį į tai, jog nemanau, kad šie ištekliai turėtų
būti priemonė, padedanti didelėms partijoms nepajudinamai įsiviešpatauti. Mažos
organizacijos taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti diskusijose. Tai svarbu, jei norime
kovoti su neigiamu tarp piliečių partijų įvaizdžiu ir su jų, kaip nemėgstamo demokratijos
elemento, įvaizdžiu.

Manau, labai svarbu aiškiai nustatyti finansavimo sąlygas ir skaidrų finansavimo tvarkymą,
jei norime sustiprinti mėginamą kurti viešąją Europos erdvę,. Iniciatyva turi būti apimanti
visas partijas, kad didesnės partijos nebūtų privilegijuotos pakenkdamos mažesnėms
partijoms ir atvirkščiai.

Kitas klausimas, kurį norėčiau iškelti, susijęs su tarp Europos, nacionalinio ir regioninio
lygmens kuriamu nuoseklumu. Mūsų įvedami Europos reglamentai turi būti suderinami
su įvairiomis nacionalinėmis teisinėmis sistemomis, susijusiomis su šia tema, ir užtikrinti,
kad skirtingi lygmenys išties būtų suderinti vienas su kitu.

Galiausiai turime labai atidžiai pažvelgti į tai, kas sakoma pranešimo 23 punkte, nes jei to
imamės, turime pagalvoti apie ryšius, kuriuos Europos partijos galės megzti su likusio
pasaulio partijomis. Turime sugebėti dalintis demokratinėmis vertybėmis su savo partneriais
visame pasaulyje, nes šiandieniniame globalizuotame pasaulyje reikia, kad politikai
problemų sprendimus priimtų drauge.
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Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Europos politinių partijų vaidmens svarba yra įtvirtinta
ir Lisabonos sutartyje, kuria siekiama sukurti veiksmingą Europos politinę erdvę. Mūsų
politikų darbas yra skatinti savo piliečius domėtis Europos Sąjunga, padaryti ją
suprantamesnę ir prieinamesnę bei įtraukti juos į sprendimų priėmimą. Tačiau tam būtina
tinkamai, aiškiai ir vienodai reglamentuoti Europos politinių partijų ir fondų veiklą bei
užtikrinti demokratinį tokių partijų vidaus veikimą. Šios politinės partijos, kaip demokratijos
skatinimo šaltinis, turi turėti vienodą teisinį ir mokestinį statusą, kas sudarytų sąlygas
užtikrinti geresnį Europos piliečių supratimą apie partijas ir geresnį jų atstovavimą. Ypač
svarbu, kad tokių politinių partijų vidaus valdymo organų formavimas būtų grindžiamas
skaidriais principais, leidžiančiais užtikrinti demokratiškus visų partijos organų rinkimus
ir demokratinius sprendimų priėmimo procesus.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Pone pirmininke, labai mažai mūsų piliečių žino, kad
egzistuoja Europos partijos ir fondai. Iki šiol šios organizacijos buvo paprasčiausiai savo
nacionalines partijas nares glaudžiančios organizacijos, įsteigtos pagal nacionalinius
įstatymus, šiuo atveju daugiausia pagal Belgijos įstatymus.

Ką gi šios Europos partijos veikia? Jos aptarinėja Europos klausimus, rengia partijų
konferencijas ir atlieka reikiamą vaidmenį pertvarkant Europos Parlamento rinkimų sistemą.
Pagal Lisabonos sutartį jos turi padėti kurti Europos demokratiją – politinį forumą Europos
mastu.

Savo iniciatyva parengtame pranešime, dėl kurio bus balsuojama rytoj, Komisija raginama
pertvarkyti teisinį šių Europos partijų pagrindą. Ateityje šios partijos remsis Europos teisiniu
statutu ir turės Europos teisinį subjektiškumą. Būdami liberalai, mes agitavome siekdami
užtikrinti, kad būtų aiškiai atskirtas Europos partijos pripažinimas ir teisė gauti finansavimą,
nes buvo matyti tam tikras godumas. Taip pat svarbu, kad Europos partijos savo vidaus
veikloje laikytųsi demokratijos principų, tai negali būti laikoma savaime suprantamu
dalyku.

Geoffrey Van Orden (ECR). -   Pone pirmininke, daugelyje mūsų valstybių nuomonė
krypsta viena kryptimi, tačiau Europos Sąjunga ir jos Parlamentas keistai siekia plaukti kita
kryptimi. Mūsų piliečiai nerodo poreikio turėti „antpvalstybinius“ politikus. Dabar šis
Parlamentas nori išleisti dar daugiau viešųjų finansų, nors mūsų nacionalinės vyriausybės
viešąsias išlaidas šiuo metu turi mažinti.

Pone pirmininke, aš kalbu kaip naujos direkcijos – Europos reformos fondo pirmininkas.
Mano nuomone, nepriimtina, kad politinių fondų išlaidos kiekvienais metais turėtų didėti
daugiau nei po 30 proc. 2009 m. buvo išleista 6,3 mln. EUR, iki 2012 m. ši suma bus
padvigubėjusi ir sudarys 12,3 mln. EUR. Gali būti sakančiųjų: jei tam prieštaraujate, kodėl
jūsų fondas tokį finansavimą priima? Ką gi, atsakymas į šį klausimą gana paprastas – visos
mūsų nepriimtos lėšos paskirstomos kitų politinių grupių fondams; todėl taip finansuotume
savo politinių oponentų veiklą. Turime rasti būdą, kaip grąžinti pinigus į savo valstybių
nacionalinius iždus.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Pone pirmininke, ponios ir ponai, manau, kad
Europos Sąjunga yra bandoma demokratijos ir pasitikėjimo krize, taip pat ekonomikos
krize. Kaip parodė neseniai vykę Europos rinkimai, plėtojamos politikos kryptys pykdo ir
nuvilia mūsų piliečius, o sprendimų priėmimo tvarka atima jiems norą dalyvauti procese.
Todėl, esant tam tikroms prielaidoms, Europos politinės partijos, pasinaudodamos
konkrečiomis savo politinėmis ypatybėmis, gali padėti visuomenei aktyviau dalyvauti
siekiant sprendimų žmonių, o ne finansiškai stiprių veikėjų labui. Todėl politinio ir teisinio
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pripažinimo taisyklėmis ir reikiamu finansavimu privalu palengvinti partijų veiksmus
siekiant laisvai plėtoti savo politikos kryptis ir alternatyvius pasiūlymus (kadangi tokia yra
demokratijos esmė), joms neturi daryti įtakos išoriniai politiniai ar ekonominiai apribojimai.
Štai kodėl turiu abejonių dėl tam tikrų šio pranešimo punktų – tiek kiek jais galima
pasinaudoti kaip apribojimais politinėms partijoms laisvai ir nepriklausomai organizuotis
ir veikti.

Partijų veikimas, veiksmai ir organizavimasis turi būti jų pačių pasirinkimo reikalas ir negali
priklausyti nuo politinių vadovų tarpusavio santykių.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Pone pirmininke, pranešime dėl reglamento dėl politinių
partijų statuto taikymo Europos lygmeniu ir šių partijų finansavimo taisyklių vertinama
patirtis, įgyta taikant šį įstatymą plataus europinio masto politiniams subjektams
administruoti.

M. Giannakou ne tik įvertino dabartinę padėtį, bet ir nusprendė parengti keletą pasiūlymų,
kaip patobulinti dabartinę teisinę aplinką.

Galbūt reikšmingiausias pokytis būtų statuto pavidalo iš dabartinio belgiškos
nevyriausybinės organizacijos atitikmens keitimas bendru vienu Europos politinių partijų
statutu.

Antrasis pagal svarbą pokytis būtų nepriklausomų finansavimo šaltinių procentinės dalies
nustatymas, ji turėtų sudaryti 10 proc. viso politinės partijos biudžeto.

Atsižvelgdami į tai, kad Europos politinės partijos ir jų fondai 2012 m. iš Europos
Parlamento turėtų gauti daugiau nei 30 mln. EUR, privalome užtikrinti kuo didesnį šio
finansavimo tvarkymo skaidrumą. Siekiant toliau tobulinti ES politinę veiklą, tokius
pokyčius kaip šie galima palaikyti.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Pone pirmininke, olandų Laisvės partija (PVV) šiame
Parlamente yra tam, kad atstovautų Olandijos žmones. Esame čia, nes manome, kad tokia
Europos Sąjunga, kokia yra dabar, netarnauja Nyderlandų interesams. Mes ne prieš, kad
Europos Sąjunga būtų, tik norime, kad ji apsiribotų ekonominiu bendradarbiavimu. Mums,
pone pirmininke, Europos politinė sąjunga yra visiškai neįsivaizduojama. Valdžia turi likti
valstybėms narėms, nes tik jos gali nustatyti, kas geriausia jų piliečiams. Europos politinės
partijos Europos Sąjungos ar Nyderlandų piliečių gerovei nesuteiktų jokios pridėtinės
vertės.

Pone pirmininke, Lisabonos sutarties nuostata, kurioje teigiama, cituoju, kad „partijos
Europos lygiu prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos
piliečių valią“, yra absurdiškas ir padėties neatspindintis teiginys. Piliečių tai nedomina ir
tai gana teisinga. Nuo 2004 m. iki 2010 m. Europos politinės partijos Europos subsidijų
pavidalu iš viso gavo apie 67 mln. EUR. Tai visiškai beprasmis mokesčių mokėtojų pinigų
eikvojimas. Politinė partija iš esmės turi gebėti veikti be subsidijų, tai galioja ir Europos
politinėms partijoms. Esama tam tikrų interesų grupių, apie kurias niekas nežino, kurių
niekas nestebi ir kurių mums reikia ne labiau nei skylės galvoje.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Pone pirmininke, pagrindinis pranešime keliamas
klausimas, susijęs su Europos partijų finansavimu ir jų steigimo politika, yra bendro Europos
partijų statuto pagal Europą vienijančius teisės aktus sukūrimas.

Europos Sąjunga su savo teisės aktais, kuriais nustatoma bendra Europos partijų struktūra
bei modus operandi ir kuriais, pasinaudojant tariamai laisvesnio finansavimo režimo
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pretekstu, kišamasi į jų vidaus veiklą, jų įstatus ir politinę programą, atveria ekonominių
ir, savaime suprantama, politinių sankcijų prieš politines partijas, vykdomų ES gniaužiant
jų veikimą ir veiklą, spaudžiant nacionalines partijas labiau įsitraukti į prieš paprastus
žmones nukreiptą Europos Sąjungos politiką ir puolant abejojančias prieš paprastus žmones
nukreipta politika, ES strategija ir kapitalo valdžia partijas, Pandoros skrynią. Kalbame ne
apie parlamentinį koordinavimą, kalbame apie Europos partijas kaip apie ideologinį ir
politinį Europos Sąjungos įrankį, naudojamą manipuliuojant dirbančių žmonių ir kitų
paprastų žmonių veiksmais.

Todėl mes balsuosime prieš pranešimą dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos partijas,
politinius fondus ir jų finansavimą.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, skaidrus Europos politinių partijų
finansavimas yra labai svarbi demokratinių vertybių rėmimo priemonė. Mums reikia
Europos erdvės, kurioje politinės partijos būtų aktyvios, o pagrindinis Europos Sąjungos
rūpestis būtų jos piliečiai. Europos teisinio statuso patvirtinimas – tai dar vienas žingsnis
tobulinant Europos partijų reglamentavimo sistemą.

Kalbant apie mano šalį, tai galioja 2006 m. įstatymas Nr. 334, pakeistas 2010 m. Tačiau
vyksta viešosios diskusijos, ar nebūtų tinkamiau finansavimą savivaldybių ir parlamento
kandidatams teikti iš valstybės biudžeto. Kiekvienam kandidatui siūloma viršutinė apie
11 600 EUR riba. Priėmus tokias išlaidų nuostatas būtų išvengta rinkėjų papirkinėjimo ir
neteisėto finansavimo. Partijos visų pirma turėtų kompetentingus kandidatus, o ne asmenis,
gebančius reklamuoti savo kampaniją.

Diane Dodds (NI). -   Pone pirmininke, šio vakaro diskusijose pasireiškia viso to, kas yra
negerai darbotvarkėje „daugiau Europos“, simptomai. Mane tiesiog apstulbino, kai
pasiklausiusi pamačiau, kaip toli šios diskusijos nuo eilinių piliečių rūpesčių. A. Duff visiškai
teisingai pripažino, kad tarp Europos valdžios ir piliečių yra spraga, kurią reikia užpildyti.
Dėl to nėra abejonių, tačiau, kuriant Europos partijas ir, kaip sakė kitas diskusijų dalyvis,
suteikiant šioms partijoms jų plačius užmojus atitinkančius išteklius, ši spraga nebus
užpildyta.

Paraginčiau A. Duffą savaitgalį nuvykti į savo rinkimų apygardą ir pabandyti įsiūlyti tokį
požiūrį vietos bendruomenių grupėms, kurioms buvo sumažintas finansavimas dėl jo
koalicijos vyriausybės Jungtinėje Karalystėje įvestų griežtų taupymo priemonių. Spraga
bus pašalinta tik leidžiant žmonėms pareikšti savo nuomonę dėl Lisabonos sutarties, vis
labiau didinamo federalizmo ir dėl šių institucijų sukuriamos ilgos biurokratijos virtinės.

Maroš Šefčovič,    Komisijos Pirmininko pavaduotojas.  − Pone pirmininke, savo baigiamąsias
pastabas pradedu dar kartą dėkodamas M. Giannakou už parengtą pranešimą, nes manau,
jog šios diskusijos labai aiškiai parodė, kad susirūpinimas ir pranešime keliami klausimai
yra pagrįsti; tai yra esminiai Europos integracijos ir jos demokratinio pobūdžio klausimai.

Taip pat iš apsikeitimo nuomonėmis aiškiai matyti, kokie delikatūs šie klausimai, todėl,
jei rytoj šis Parlamentas patvirtins šią pasiūlytą teisėkūros rezoliuciją, Komisija laikysis
savo įsipareigojimo, išplaukiančio iš pagrindų sutarties, ir per tris mėnesius pateiks atsakymą
į šią rezoliuciją.

Tačiau, kaip galėjote patirti iš šių diskusijų, visiškai aišku, kad tai būtų labai delikati,
sudėtinga politinė ir teisinė užduotis, nes daug klausimų labai sunkūs tiek teisiniu, tiek
politiniu požiūriu. Mūsų atliekama išankstinė Europos politinių partijų statuto analizė
vykdoma šia kryptimi, tačiau, žinoma, dabar turime labai kruopščiai išnagrinėti teisinį
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pagrindą, galimą teisinį pavidalą. Kaip dabar jau matyti, greičiausiai mums reikės atskiro
teisės akto dėl šio klausimo. Taip yra todėl, kad paprasčiausiai nepakaktų peržiūrėti
2003–2004 m. reglamentą, nes jis orientuotas į finansavimo, o ne į politinių grupių statuto
klausimą. Tai būtų vienas aspektų, kurį turėtume labai kruopščiai išnagrinėti.

Keletas kalbėtojų iškėlė finansinio reglamento pakeitimo klausimą. Čia vėlgi mums reikės
labai kruopščiai išnagrinėti reikalavimus, taikymo sritį ir terminų parinkimą, mes tikrai
labai atidžiai atsižvelgėme į šiame pranešime pareikštus raginimus imtis didesnio lankstumo.
Kaip jums žinoma, 2007 m. jau ėmėmės tam tikrų veiksmų ir labai kruopščiai išnagrinėsime
šiuos pasiūlymus. Vis dėlto nėra abejonių, kad gali būti labai sunku susitarti dėl pakeitimų
ir įtraukti juos į dabartinę finansinio reglamento ir jo įgyvendinimo taisyklių peržiūrą.

Žinoma, Parlamentas yra teisės aktų leidėjas ir gali, jei norėtų, kelti šį klausimą dabartiniame
tarpinstituciniame procese,. Dar kartą dėkoju, pone pirmininke. Mes tikrai laukiame dėl
šio klausimo vyksiančių diskusijų po to, kai bus patvirtinta ši rezoliucija ir bus parengtas
Komisijos atsakymas.

Marietta Giannakou,    pranešėja. – (EL) Pone pirmininke, ypač norėčiau padėkoti Komisijos
nariui už tai, ką jis pasakė, ir už prisiimtus įsipareigojimus, taip pat tiems savo kolegoms
Parlamento nariams, kurie palaikė šį pranešimą.

Manau, pirmiausia svarbu pakartoti, kad, kalbant apie finansavimo procedūrą, partijos
nesieks didesnio finansavimo ir kad 2007 m. reglamento pakeitimas buvo padarytas
siekiant didesnio skaidrumo, kaip pripažino pati tarptautinė visuomeninė organizacija
„Transparency International“. Antra, teisinga tik tai, kad partijos turėtų siekti Europos
statuto ir suderinti savo statutą su Europos institucijomis ir Europos teisės aktais, o tuo,
žinoma, būtų siekiama patenkinti piliečius.

Pabaigoje paskysiu, kad saugios ir skaidrios partijų veikimo ir finansavimo aplinkos
sukūrimas yra didžiai demokratinis veiksmas. Mums reikia aktyvių politinių partijų Europos
erdvės, kuria piliečiai bus priartinti prie Europos Sąjungos esmės ir kuri padės jiems
kasdieniame gyvenime. Tai reikš daugiau dalyvavimo, daugiau demokratijos ir, atlikus
galutinę analizę, daugiau Europos.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks balandžio 6 d. 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    raštu. – (RO) Europos Sąjunga vis kritikuojama dėl
demokratijos stokos. Kad pasiektume tikros demokratijos, mums reikia Europos politinės
erdvės tikrąja šio termino prasme, o Europos lygmens politinės partijos yra pagrindinė
priemonė šiam tikslui pasiekti. Šiame pranešime pateikiami pasiūlymai pakeisti reglamentą,
kuriuo nustatomos Europos politinių partijų ir jų finansavimo taisyklės, – tai žingsnis jų
veikimo supaprastinamo link. Manau, kad savo vaidmenį jos gali atlikti daug geriau, jei
naudosis bendru Europos teise paremtu politiniu ir teisiniu statusu. Dabartinė sistema,
pagal kurią šios partijos turi nacionaliniais teisės aktais pagrįstą teisinį subjektiškumą,
nesuteikia sąlygų, kurios būtų palankiausios siekiant užtikrinti veiksmingą šių partijų ir jų
rinkėjų bendravimą 27 valstybėse narėse. Europos statuto įvedimas padėtų Europos lygmens
politinėms partijoms prisitaikyti prie bet kokios šiuo metu aptariamos Europos rinkimų
sistemos reformos. Be to, aš palankiai vertinu žingsnį, kuriuo siekiama palengvinti Europos
politinių partijų įsitraukimą į su Europos klausimais susijusių valstybių narių lygmeniu
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vykstančių referendumų kampanijas. Dauguma atvejų šiuose referendumuose dominuoja
grynai šalies vidaus reikalai. Europos partijų įsikišimas galėtų padėti nukreipti diskusijas
tikrųjų šių referendumų klausimų kryptimi.

Algirdas Saudargas (PPE),    in writing.  –  (LT) Diskusijos, kaip sustiprinti Europos politinių
partijų vaidmenį plėtojant demokratiją Europoje ir formuojant viešąją nuomonę, vyksta
pačiu laiku. Nors Parlamentas įgauna vis daugiau ir daugiau galių, jo demokratijos deficitas
nemažėja dėl vis mažesnio piliečių dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose. Politinės
partijos Europos lygiu yra pagrindinės parlamentinės demokratijos priemonės, padedančios
formuoti europinį politinį sąmoningumą, skatinti domėjimąsi ES klausimais ir reikšti
Sąjungos piliečių valią. Todėl visiškai pritariu ir sutinku su pranešėja, kad yra būtina
sustipinti politinių partijų Europos lygiu padėtį ir parengti joms aiškų ir vienodą teisinį
statusą bei finansavimo modelį. Tokios partijos neturėtų likti svetimkūniais. Šiuo metu
europinių politinių partijų vaidmuo viešojoje erdvėje yra gana ribotas. Jos yra tik
nacionalines partijas jungiančios, o ne tiesiogiai su rinkėjais susisiekiančios organizacijos.
Naujas tokių partijų teisinis statusas Europos Sąjungoje padėtų užtikrinti organizacinę
vienovę, suteiktų galimybę efektyviau įgyvendinti savo vaidmenį. Noriu pažymėti, kad
reikia ir toliau siekti saugios ir skaidrios partijų finansavimo aplinkos kūrimo. Partijų
finansavimas neturėtų būti pagrįstas vien tik dotacijų režimu, reikia skatinti ir finansavimą
iš savo lėšų, kuris yra partijų gyvybingumo ženklas.

Anna Záborská (PPE),    raštu. – (SK) Nenorėčiau būti pagal pateiktame pranešime aprašytus
principus įsteigtos politinės partijos narė. Šios partijos turi tapti „Europos visuomenės
interesų“ atstovėmis, tačiau jei paklaustumėte bet kurių dviejų šio Parlamento narių, kas
tai yra, kiekvienas jų atsakys skirtingai. Kas apibrėš šiuos interesus? Parlamentas? Komisija?
Bet Parlamento narių neskiria ES institucijos, juos išrenka valstybių narių piliečiai. Mano
pareiga – atstovauti tikriesiems piliečiams, o ne tam, ką ES institucijos laiko „Europos
visuomenės interesais“. Taip pat nepritariu, kad Europos partijos turėtų veikti ir regioniniu
bei nacionaliniu lygmeniu. Jos tiesiog neturi tam įgaliojimų. Jei jos pradės tai daryti, įsivels
į konfliktą su partijomis, pagal kurių rinkimų biuletenius visi mes buvome išrinkti, ir su
šių partijų atstovaujamais rinkėjais. Aš ištikima savo rinkėjams, o ne Europos politinei
partijai. Tai vadinama laisvuoju mandatu. Todėl visiškai nepritariu šiame pranešime
išdėstytai superpartijų filosofijai. Tai dar vienas socialinių euroinžinierių, kurie taip apsėsti
minties apie utopinę supervalstybę, kad nepaiso sveiko proto, bandymas. Jei jie vadovautųsi
sveiku protu, suvoktų, kad atkakliai ginant tokius pasiūlymus sugriaunami pamatai, ant
kurių laikosi Europos integracija. Tad, būdama ištikima europietė, privalau balsuoti prieš
šį pranešimą.

15. EB ir Komorų žuvininkystės susitarimas - Bendrijos finansines priemonės,
skirtos bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti - Žuvininkystė.
Pereinamojo laikotarpio techninės priemonės - Žuvininkystės produktų importas
iš Grenlandijos (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – bendros diskusijos dėl:

– L. M. Capoulaso Santoso pranešimo (A7-0056/2011) Žuvininkystės komiteto vardu,
susijusio su rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos
Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime
numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo pasiūlymo.

(15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) ir
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– J. Ferreiros pranešimo (A7-0017/2011) Žuvininkystės komiteto vardu dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 22 d.
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006, nustatantis Bendrijos finansines priemones, skirtas
bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti,

(COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD)) ir

–  E .  G r e l i e r  p r a n e š i m o
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0024&language=DE"
\t "_blank" ) Žuvininkystės komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 dėl
pereinamojo laikotarpio techninių priemonių nustatymo 2010 m. sausio 1 d.–2011 m.
birželio 30 d. laikotarpiui

(COM(2010)0488 - C7-0282/2010 - 2010/0255(COD)) ir

–  C .  F r a g o s  E s t é v e z  p r a n e š i m o
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0057&language=DE"
\t "_blank" ) Žuvininkystės komiteto vardu dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos
žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, gaubtagyvių, dygiaodžių, jūrų pilvakojų
ir jų produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės pasiūlymo
(COM(2010)0176 - 2010/0097(CNS)).

Luis Manuel Capoulas Santos,    pranešėjas. − (PT) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios
ir ponai, išorinė bendros žuvininkystės politikos (BŽP) kryptis tapo itin svarbi, nes
nebeįmanoma užtikrinti, kad mūsų žuvininkystės produkcijos poreikiai galėtų būti
patenkinami vien tik mūsų pačių žuvų ištekliais. Europos žuvininkystės pramonė gali
užtikrinti tik 40 proc. mums reikalingo kiekio.

2009 m. importavome 15,5 mlrd. EUR vertės žuvininkystės produktų, o eksportavome
tik 2,5 mlrd. EUR vertės; tai reiškia, kad jei nebūtų dvišalių susitarimų su trečiosiomis
šalimis, 3 000 laivų stovėtų be darbo ir būtų prarasta 40 000 darbo vietų. Be to, BŽP išorinė
kryptis naudinga ir mūsų partneriams.

Priešingai nei daugelis tarptautinių mūsų konkurentų, Europos Sąjunga neapsiriboja žuvų
keitimu į pinigus. Mūsų remiamos vertybės apima daugiau nei mūsų sudaryti susitarimai,
ar tai vertintume žmogaus teisių, ar išteklių saugojimo požiūriu. Pagal Sutartį, išskirtinė
Europos Sąjungos kompetencija biologinių išteklių išsaugojimo požiūriu taikoma ES
laivynų žvejybos veiklai ne ES vandenyse valdyti. Pagrindinis veiklos, kuri yra BŽP išorinės
grandies dalis, tikslas – plėtoti tausios ir atsakingos žvejybos principus tarptautiniu mastu.
Kaip jau minėjau, kiti tikslai, kuriais šiuo metu vadovaujamasi BŽP išorės kryptyje siekiant
išlaikyti ES laivyno egzistavimą tarptautiniu mastu ir užtikrinti, kad šis laivynas aprūpintų
ES rinką, tampa ne tokie svarbūs.

Pranešimą dėl žuvininkystės susitarimo su Komorų Sąjunga, kurio pranešėjas esu ir dėl
kurio šiandien čia diskutuojame, reikia suprasti atsižvelgiant būtent į šias aplinkybes. Tai
susitarimas dėl teisės 70 Europos laivų patekti į Komorų vandenis mainais už finansinį
600 000 EUR per metus indėlį. Maždaug pusė šios sumos turėtų atitekti žuvininkystės
sektoriui, nuo kurio priklausomi maždaug 30 000 iš 800 000 šalies gyventojų, vystyti;
reikėtų prisiminti, kad ši šalis neturi beveik jokių kitų išteklių.

Susitarime nustatytos sugaunamo kiekio kontrolės priemonės, numatytas vietos įgulų
įdarbinimas ir su susitarimo sustabdymu ar peržiūra susijusi išlyga – jei būtų žmogaus
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teisių pažeidimų atvejų. Reikia prisiminti, kad ši maža nuo 1975 m. nuo Prancūzijos
nepriklausoma šalis jau patyrė keletą valstybės perversmų.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, siūlau patvirtinti šį susitarimą ir norėčiau
atkreipti dėmesį į įvairias mano pateiktas rekomendacijas, ypač į tas, kurios susijusios su
poreikiu gerokai patobulinti rezultatų vertinimą.

Likus minutei, norėčiau pasinaudoti proga ir pakalbėti apie kitą kito pranešimo – E. Grelier
pranešimo aspektą, kuriam aš nepritariu ir dėl kurio kartu su kitais Parlamento nariais
pateikėme pakeitimo projektą. Kalbu apie pakeitimą, kuriuo siekiama tęsti europinių
paprastųjų jūrų lydekų ir europinių jūrų velnių žvejybą sieniniais tinklais 8, 9 ir 10 vietovėse
išilgai Portugalijos pakrantės (Komisijos sprendimu ji buvo uždrausta 2010 m. spalio 1 d.),
manau, kad tokia žvejyba turi neigiamą poveikį tam tikroms kartu sugaunamų ryklių
populiacijoms, nors nebuvo atlikta tai patvirtinančio mokslinio tyrimo.

Esant tokioms aplinkybėms, pirmiau nurodytame pakeitime būtų siūloma, kad šis
sprendimas iki 2012 m. būtų panaikintas, o Portugalijos valdžios institucijos galėtų atlikti
išsamius mokslinius tyrimus, ar toks sprendimas yra pagrįstas, ar ne. Tokią poziciją remia
ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, todėl raginu Parlamentą jam pritarti,
kad elgtumėmės teisingai.

João Ferreira,    pranešėjas. – (PT) Pone pirmininke, Komisijos nare, šiuo reglamentu,
Reglamentu (EB) Nr. 861/2006, nustatomos Bendrijos finansinės priemonės, skirtos bendrai
žuvininkystės politikai (BŽP) ir jūrų teisei įgyvendinti. Jis yra svarbi finansinė Europos
Sąjungos žuvininkystės srities priemonė . Ši priemonė kartu su Europos žuvininkystės
fondu yra dvi pagrindinės BŽP taikymo priemonės.

Nuo 2006 m., kai šis reglamentas buvo priimtas, pamažu buvo pakeista daug susijusių
papildomų teisės aktų sudedamųjų dalių; dėl šios priežasties dabar ir keičiamas šis
reglamentas, taip siekiant užtikrinti, kad visos teisės aktų sistemos sudedamosios dalys
būtų suderintos. Komisijos manymu, kai kuriais atvejais patirtis parodė, jog reikia užtikrinti,
kad reglamento nuostatos būtų kiek pakeistos siekiant geriau atitiktų poreikius. Todėl
siūlau ribotos apimties peržiūrą, iš esmės išlaikant pirminio reglamento tikslus ir struktūrą.

Remdami šią iš esmės ribotą peržiūrą, vis dėlto taip pat manome, jog būtų naudinga pasiūlyti
tam tikrų papildomų pakeitimų, kurie, nors ir gana saviti, galėtų prisidėti, kad šis teisės
aktas geriau derėtų su naujausiais sektoriaus pokyčiais ir su jo ateities perspektyvomis.
Prieš parengiant pranešimo projektą ir jo rengimo metu vykusios diskusijos labai padėjo
pasiekti galutinį rezultatą, taip pat daug pagelbėjo šešėlinių pranešėjų ir kitų Parlamento
narių nuomonės bei pasiūlymai, tad visus juos norėčiau čia paminėti ir pareikšti padėką
dėkodamas jiems už dalyvavimą.

Iš pasiūlytų pakeitimų, kurie įtraukti į pranešimą, inter alia, ypač norėčiau paminėti
pakrančių žvejybos veiklos apsaugojimą ir galimybę finansuoti plėtrą perkant žuvininkystės
sektoriuje skirtas taikyti valstybių narių kuriamas naujas technologijas: įrangą ir programinę
įrangą, kompiuterių tinklus, kuriais naudojantis būtų galima projektuoti, valdyti, tvirtinti,
analizuoti ir plėtoti mėginių ėmimo metodus, taip pat keistis su žvejyba susijusiais
duomenimis.

Akvakultūros srityje norėčiau paminėti galimybę įvesti aplinkos apsaugos duomenų
rinkimo, tvarkymo ir naudojimo finansavimą greta jau nuo anksčiau mums teikiamų
socialinių ekonominių duomenų ir taip skatinti šio sektoriaus aplinkos ir sveikatos stebėseną
bei vertinimą siekiant prisidėti prie jo tvarumo.
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Tačiau dabar norėčiau atkreipti dėmesį į tris papildomus, mūsų siūlomus įtraukti į šį
pranešimą pakeitimus. Šiuo metu plačiai paplitusi ir vis stiprėja nuostata, kad labai svarbu,
jog žuvininkystės valdymas būtų grindžiamas naujausiomis išsamioms mokslo žiniomis
apie išteklių būklę. Tai esminė tvarios jos plėtotės sąlyga. Dėl šios priežasties siūlome
įtraukti galimybę padidinti bendro ES finansavimo, teikiamo tiek pagrindinių, tiek
papildomų mokslo duomenų apie žuvų išteklių būklę rinkimo, tvarkymo ir naudojimo
srityje, dydį. Viršutinę ribą siūloma padidinti nuo 50 iki 60 proc.

Dėl kontrolės veiklos taip pat siūlome panašiai kuo labiau padidinti ES bendro finansavimo
dydį, drauge išlaikant jau esamas išimtines Komisijos teises, susijusias su galimybe tam
tikrą veiklą finansuoti didesne dalimi. Visa tai įgyvendinama sistemoje, kurioje valstybės
narės ir jų kontrolės institucijos atlieka ir toliau turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį laikantis
kontrolės ir įgyvendinant jos priemones savo valstybių vandenyse.

Šie pakeitimai atsirado mėginant rasti kompromisą, kuriuo būtų atsižvelgta į įvairių frakcijų
pareikštus prieštaravimus dėl iš pradžių svarstytos 75 proc. dydžio viršutinės ribos. Juos
remia mūsų frakcija, Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji
kairieji, ir daugelis Parlamento narių iš kitų politinių frakcijų, kas rodo šių pakeitimų svarbą
ir bendrą sutarimą, kuris, mano nuomone, vienija šiuos narius ir galėtų juos taip pat
suvienyti per balsavimą plenariniame posėdyje.

Estelle Grelier,    pranešėja. − (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pradėti norėčiau nuo
padėkos savo kolegoms už atsidavimą ir konstruktyvų dalyvavimą Žuvininkystės komiteto
atliktame darbe dėl šio pranešimo dėl pereinamojo laikotarpio techninių priemonių. Šis
pranešimas sukėlė gyvų diskusijų, nes techninės priemonės yra labai svarbios, jos turės
įtakos tam, kaip žvejai ir visas sektorius atliks savo darbą, remiantis jomis nustatomi būdai,
kuriais gali naudotis žvejai gaudydami žuvis zonose, reglamentuojamose šio reglamento,
kuriuo siekiama apsaugoti mailių ir atkurti žuvų išteklius, – šis tikslas bendras visiems, o
ypač jis aktualus žvejams.

Šio pranešimo tema sudėtinga ir prieštaringa, tą parodė sunkumai, su kuriais nuo 2008 m.
susiduria Komisija siekdama susitarimo su Taryba dėl šių priemonių ateities. Taip buvo,
kai procedūroje dalyvavo tik šios dvi institucijos.

Šiuo metu technines priemones nustato senasis reglamentas, kuris buvo iš dalies pakeistas
vėlesnėmis pereinamojo laikotarpio priemonėms, o tada atnaujintas iki 2011 m. birželio
30 d., nes nepavyko susitarti su Taryba dėl Komisijos 2008 m. pasiūlymo dėl naujo
reglamento, kuriuo buvo siekiama supaprastinti ir išaiškinti galiojančius teisės aktus siekiant
užtikrinti, kad taisyklės būtų geriau įgyvendinamos, ir atsižvelgti į regionines žūklės rajonų
savybes.

Šiandien, artėjant naujam galutiniam terminui, padėtis radikaliai skiriasi. Po Lisabonos
sutarties didžioji žuvininkystės klausimų dalis dabar patenka į įprastą teisėkūros procesą,
kuriame Parlamentas atlieka svarbų vieno iš teisės aktų leidėjo vaidmenį. Parlamentas
ketina iki galo atlikti savo vaidmenį suartindamas žvejų ir ES politikų požiūrius. Mane,
išrinktą uostamiesčio rinkėjų, visada labai stebina tai, kaip stipriai žvejybos sektorius
nepasitiki bendra žuvininkystės politika (BŽP) ir laikosi per atstumą, o, pavyzdžiui, ūkininkai
kur kas labiau jaučiasi esantys bendros žemės ūkio politikos dalis.

Be to, žvejybos sektoriuje yra krizė. Jame vis didėja nepasitenkinimas. Pusiausvyra, kurią
reikia rasti tarp ekonominio sektoriaus stabilumo, taigi ir garantijos, kad žvejai gaus
tinkamas pajamas, ir žuvų išteklių tausumo bei papildymo, yra tikras iššūkis.
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Pagaliau reglamento galiojimas kaip tik baigiasi tuo metu, kai prasideda derybos dėl bendros
žuvininkystės politikos reformos. Šia reforma reikia priimti drąsią programą ir į ją reikia
įtraukti žvejų bendruomenę, vartotojus bei piliečius. Visą sektorių turi apimti mokslinės
analizės, kuriomis remiamasi nustatant kvotas, taigi ir sektoriaus aktyvumo lygį.

Šioje naujoje programoje daroma prielaida, kad Komisija parengs konkretų pasiūlymą dėl
būsimų techninių priemonių, tai būtų pastanga, nuo kurios šiuo metu, regis, susilaiko tiek
Komisija, tiek Taryba. Naujajame pasiūlyme turi būti nuostata, kuria būtų užtikrinama,
kad techninės priemonės atitiktų realią tos srities patirtį tuo tikslu konsultuojantis su šiame
sektoriuje dirbančiais žmonėmis. Pasiūlymas taip pat turi derėti su naujuoju reglamentu
ir naujosios BŽP programa, ypač su regioninių priemonių skirtumų problema. Jame reikia
užtikrinti, kad būtų aiškiai apibrėžtas jurisdikcijos pasidalijimas tarp Komisijos ir valstybių
narių, tai − veiksnys, padėsiantis suprasti šią ES politiką ir atsakomybę už ją.

Atsižvelgdama į šias prielaidas ir problemas, siūlau pritarti Komisijos prašymui pratęsti
galutinį terminą iki 2012 m. gruodžio 31 d., iš esmės nekeičiant dabartinių techninių
priemonių, tik papildomai nustatant leidžiamąjį tinklo dydį žvejojant smulkiadygles
saulažuves. Suprantu, kad šis pasiūlymas yra tam tikra nuolaida Komisijai, kad yra keliama
daug klausimų, kad yra didelis pokyčių šiame sektoriuje, kuris nusivylęs tuo, kad atidėtas
šis svarbus projektas, poreikis. Todėl prie mūsų patvirtinimo pridedu dviejų dalių
reikalavimą: prašymą atlikti dabar galiojančių techninių priemonių poveikio aplinkai
vertinimą, kuris yra gyvybiškai būtinas, jei norime jas veiksmingai pritaikyti, ir prašymą
rengiant naująjį reglamentą rimtai konsultuotis su visomis susijusiomis šalimis, ypač su
pačiais žvejais.

Baigdama norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Komisija savo naująjį pasiūlymą turėtų pateikti
per pagrįstą terminą, kad naujasis reglamentas galėtų įsigalioti 2013 m. sausio 1 d., nes
tada įsigalioja naujoji BŽP. Labai svarbu, kad Komisija nedelsdama pradėtų darbą dėl šio
naujo pasiūlymo. Būtų neprotinga dar kartą leisti pratęsti galutinį terminą, kai jau suteiktas
naujas pusantrų metų trukmės dabartinio reglamento galiojimo laikotarpio pratęsimas.
Techninės priemonės, su kuriomis susijęs mano pranešimas, yra pereinamojo laikotarpio
ir patvirtintos būtent tik kaip tokios priemonės.

Carmen Fraga Estévez,    pranešėja. − (ES) Pone pirmininke, turiu pradėti dar kartą
apgailestaudama dėl komplikacijų, kilusių dėl šio pranešimo, − dėl Tarybos ir Komisijos
pasipriešinimo suteikti Parlamentui galią priimant bendrą sprendimą.

Šiuo atveju turime pasiūlymą, pagal kurį Grenlandija, kaip užjūrio šalis ir teritorija, galėtų
eksportuoti tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos Europos Sąjungos valstybei
narei. Tokia padėtis būtų naudinga tiek Grenlandijai, kuri į Europos Sąjungą eksportuoja
87 proc. savo žuvininkystės produkcijos, tiek Europos Sąjungai, ypač Danijai, kuri gauna
didžiąją dalį šio eksporto.

Viena iš Grenlandijos įtraukimo į bendrosios rinkos importo susitarimus sąlygų yra ta, kad
ji turėtų priimti ES sveikatą reglamentuojančias normas, ir tai nekelia jokių problemų.

Nors prekybai žuvininkystės produktais taikoma bendra rinkos sąranga, Komisija,
pasinaudodama reikalavimo laikytis sveikatos normų dingstimi, pateikė savo pasiūlymą,
kuris grindžiamas Sutarties 203 straipsniu, o tai mums reiškė paprastą ir nesudėtingą
konsultacijų procedūrą.

Tiek Žuvininkystės komitetas, tiek teisės tarnybos nuo pat pradžių atkreipė dėmesį į šią
anomaliją. Tačiau, kadangi nėra problemų turinio požiūriu ir atsižvelgdami į pranešimo
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svarbą Grenlandijai, mes leidžiame svarstyti pranešimą pagal konsultacijų procedūrą.
Įsivaizduokite, kaip nustebome − jau ketinome balsuoti dėl teksto, kai Taryba be jokio
išankstinio įspėjimo patvirtino visiškai kitokį pasiūlymą su daug pakeitimų, kuriais buvo
siekiama aiškią sąsają su bendra rinkos sąranga padaryti miglotą ir taip išvengti bendro
sprendimo procedūros. Kadangi Parlamentas, kaip minėjau pirmiau, be jokių problemų
jau patvirtino tekstą pagal konsultavimosi procedūrą, toks manevravimas buvo
nepateisinamas.

Vis dėlto, kadangi mums buvo pateiktas naujas tekstas ir atsižvelgdami į aiškų įrodymą,
kad Taryba siekė panaikinti Parlamento galias, nusprendėme, jog šį kartą savo galiomis
pasinaudosime iki galo, ir paprašėme oficialios Teisės reikalų komiteto nuomonės.

Toje nuomonėje Teisės reikalų komiteto požiūris buvo toks − cituoju tiesiai iš teksto:
„pasiūlyto sprendimo tikslas yra reikalauti iš Grenlandijos, kad ji į savo teisę perkeltų ES
taisykles dėl sveikatos, kaip ES vidaus rinkos taisyklių taikymo žuvininkystės atžvilgiu
sąlygą“, kaip nurodyta ir paties pasiūlymo 3 straipsnyje, kuriuo garantuojama, kad
susitarimo taisyklės bus pritaikytos prie Europos Sąjungoje nustatytų su gyvūnų sveikata
ir maisto sauga susijusių taisyklių, taip pat su bendra žuvininkystės produktų rinkos
organizacija.

Taigi Teisės reikalų komitetas vienbalsiai priėmė sprendimą, kad teisinį pasiūlymo pagrindą
turėtų sudaryti Sutarties 204 straipsnis ir 43 straipsnio 2 dalis, taip pat protokolas Nr. 34,
apimantis konkrečius susitarimus ir procedūras, susijusias su produktais, kuriems taikoma
bendra žuvininkystės produktų rinkos organizacija Grenlandijoje. Todėl aš, kaip pranešėja,
parengiau kitą pranešimo projektą pakeisdama teisinį pagrindą. Būtent tokį pranešimą
pateiksime tvirtinti rytoj ir, kiek tai susiję su Europos Parlamentu, tai bus pirmasis mūsų
svarstymas.

Viskas, kas man lieka, tai pasakyti Komisijai ir Tarybai (kurios čia, manau, nėra), kad dabar
jos turi progą pataisyti ir pripažinti naująjį teisinį pagrindą, taigi, laikyti tai pirmuoju
svarstymu, kaip ir darysime rytoj. Problema kyla dėl teisinio pagrindo, o ne dėl turinio.

Šią problemą raginu spręsti žvelgiant į ateitį.

Maria Damanaki,    Komisijos narė.  − Pone pirmininke, norėčiau padėkoti visiems
pranešėjams už jų atliktą darbą. Dabar leiskite pakalbėti apie kiekvieną pranešimą iš eilės,
mėginant susitelkti į esmę, kad būtų taupomas laikas.

Dėl Europos Sąjungos ir Komorų Sąjungos susitarimo norėčiau padėkoti L. M. Capoulasui
Santosui už jo, kaip pranešėjo, atliktą darbą, taip pat man malonu matyti, kad visas
Žuvininkystės komitetas labai tvirtai palaiko šio pasiūlymo esmę.

Kaip Parlamentui bus žinoma, ES įsipareigojimas – ir toliau skatinti atsakingą ir tausią
žvejybą mūsų partnerių vandenyse, įskaitant Indijos vandenyno regioną. Labai svarbu su
šio regiono šalimis ir Komorais išlaikyti dvišalius santykius, šiuo atveju, susijusius su
Europos Sąjungos dalyvavimu regioninėse žuvininkystės organizacijose, tokiose kaip
Indijos vandenyno tunų komisija.

Mes turime jose dalyvauti, todėl šis susitarimas labai svarbus. Šiuo metu Europos Sąjunga
turi keturis galiojančius žuvininkystės partnerystės susitarimus dėl Indijos vandenyno: su
Seišeliais, Madagaskaru, Mozambiku ir šį susitarimą su Komorų Sąjunga. Norėčiau pabrėžti,
kad Komisijai ir Europos Sąjungai labai svarbu pasiekti susitarimą su Komorais, nes šiam
susitarimui tenka svarbus vaidmuo, susijęs su mūsų laivyno buvimu regione.
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Taip pat būtina sustiprinti dialogą dėl sektoriaus politikos, siekiant paskatinti atsakingos
žuvininkystės įgyvendinimą šiame regione.

Leiskite pasakyti keletą žodžių dėl prašymų, kuriuos baigdamas pranešimą Komisijai pateikė
pranešėjas. Norėčiau pareikšti, kad Komisija yra įsipareigojusi nuolat visapusiškai informuoti
Europos Parlamentą visuose derybų dėl tarptautinių susitarimų ir jų sudarymo etapuose.
Mes tikrai rimtai į tai žiūrime ir norime suteikti visą susijusią informaciją, tačiau turime
veikti pagal pagrindų susitarime nustatytus įpareigojimus.

Dabar Komisijos tarnybos jau daugiau nei metus laikosi šio įsipareigojimo. Komisija
Europos Parlamentui siunčia tokią pačią informaciją kaip ir Tarybai ir daro tai tuo pačiu
metu. Pirmiausia esu įsipareigojusi išankstinius ir baigiamuosius mūsų susitarimų vertinimus
pateikti kuo greičiau. Duosiu tik vieną pavyzdį: atsižvelgdamos į tai, kad rytoj vyks
balsavimas dėl rezoliucijos dėl žuvininkystės partnerystės susitarimo su Mauritanija,
Komisijos tarnybos pasirūpino, jog pranešimo apie šį susitarimą vertinimo ataskaita būtų
prieinama anksčiau nei numatyta pagal grafiką, kad Parlamento nariai galėtų balsuoti jau
turėdami informaciją apie šią ataskaitą.

Jei kalbėsime apie šio Parlamento narių dalyvavimą stebėtojų teisėmis tarptautiniuose
susitikimuose, privalau pabrėžti, kad daugiašalėms tarptautinėms konferencijoms ir
susitikimams taikomas bendrasis susitarimas. Drauge ketiname ir toliau taikyti
nusistovėjusią sėkmingą dalyvavimo dvišalėse derybose praktiką. Vis dėlto bet kokį
sprendimą dėl EP narių įtraukimo į ES delegacijas stebėtojų teisėmis kiekvienu konkrečiu
atveju priima Komisijos narių kolegija, kai pagal bendrąjį susitarimą įvertinamos teisinės,
diplomatinės ir techninės galimybės. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad asmeniškai aš ir tarnybos
esame nusiteikę labai teigiamai, norėčiau palengvinti jūsų dalyvavimą.

Pereidama prie antrojo pranešimo apie Bendrijos finansines priemones bendrai
žuvininkystės politikai įgyvendinti, taip pat norėčiau padėkoti Žuvininkystės komitetui ir
pranešėjui J. Ferreirai už rengiant šį pasiūlymą atliktą darbą. Jų pastangomis turime tekstą,
kuris priimtinas ir Tarybai. Man malonu pranešti, kad šis tekstas priimtinas ir Komisijai,
tad dėl šio dokumento visos trys institucijos bendradarbiavo puikiai. Po sėkmingo kovo
2 d. įvykusio neoficialaus trišalio dialogo buvo pasiektas susitarimas dėl neišspręstų
klausimų, tad Komisija mano, kad šiam pasiūlymui gali būti pritarta po pirmojo svarstymo.
Tikiuosi, mums pavyks tai padaryti.

Norėčiau priminti, kad šiame pasiūlyme racionalizuojamas reglamentas dėl vadinamosios
antrosios finansinės priemonės. Šis reglamentas apima išlaidas, skirtas tarptautiniams
santykiams, valdymui, duomenų rinkimui ir mokslinėms konsultacijoms, taip pat kontrolei
bei vykdymui. Šia peržiūra siekiama užtikrinti, kad būtų suderintas reglamentas ir kiti
teisės aktų sistemos elementai. Šiuo pasiūlymu pateikiami riboti suderinimai ir nuostatų
paaiškinimai. Taigi, raginu Europos Parlamentą šį pasiūlymą patvirtinti.

Dabar pereisiu prie trečiojo pranešimo dėl pereinamojo laikotarpio techninių priemonių.
Už jį šiltai dėkoju pranešėjai E. Grelier. Šio pasiūlymo tikslas – šiuo metu galiojančias
pereinamojo laikotarpio technines priemones pratęsti iki 2012 m. pabaigos. Toks
pasiūlymas grindžiamas prielaida, kad sekančių metų sausio 1 d. įsigalios reformuota
bendra žuvininkystės politika. Tikiuosi, mums sėkmingai pavyks pasiekti šį tikslą. Siūlydama
šį pratęsimą norėčiau išvengti pradėti sudėtingas diskusijas dėl techninių priemonių, su
kuriomis susiduriame pakeliui į reformą. Komisija remia pakeitimą dėl smulkiadyglių
saulažuvių tinklų akių dydžio, dėl kurio susitarė Žuvininkystės komitetas, nes jis pagrįstas
moksline informacija. Atkreipiau dėmesį į kai kurių EP narių, taip pat kai kurių valstybių

231Europos Parlamento debataiLT05-04-2011



narių, kurios siekė papildomų pakeitimų, susirūpinimą. Šių pasiūlymų negalėjome priimti,
nes jų dar neišbandė mokslininkai arba mokslininkai iš tiesų negavo visos informacijos iš
valstybių narių, kad galėtų atlikti vertinimą.

Galiausiai norėčiau pasakyti keletą žodžių apie pranešimą dėl žuvininkystės produktų
importo iš Grenlandijos. Norėčiau padėkoti Žuvininkystės komiteto pirmininkei C. Fragai
už atliktą darbą. Norėčiau pabrėžti, kad Komisijos siūlomose priemonėse sprendžiamas
Grenlandijos seniai teiktas prašymas. Šiomis priemonėmis siekiama supaprastinti susijusias
higienos priemones bei sertifikavimo procedūras ir įtraukti Grenlandiją į bendrą
žuvininkystės produktų ir išvestinių produktų rinką.

Tai visiškai atitinka 2006 m. susitarime mūsų prisiimtą įsipareigojimą prisidėti prie
Grenlandijos plėtros ir bendradarbiauti maisto saugumo srityje. Komisijai labai malonu
pažymėti, kad visos susijusios šalys – visos valstybės narės Taryboje, Grenlandija, Europos
Parlamentas, taip pat valstybių narių nacionaliniai parlamentai pasirengę vykdyti šį
įsipareigojimą ir remti pasiūlymą.

Kalbėsiu aiškiai – mums, Komisijai, santykiai su Grenlandija yra be galo svarbūs ir manau,
kad visi supranta kodėl. Tai politinis prioritetas, todėl tikiuosi, kad diskusijos dėl teisinio
šio pasiūlymo pagrindo nekels kliūčių šioms svarbioms priemonėms įgyvendinti.

C. Fragos susirūpinimas dėl teisinio šio pasiūlymo pagrindo ir dėl Europos Parlamento
kompetencijos man labai gerai suprantamas. Galiu pasakyti, kad Komisija nestos skersai
kelio ieškant pragmatiško sprendimo. Nors ir toliau esame įsitikinę, kad teisinis mūsų
pasiūlymo pagrindas yra teisingas, mes priimtume – tai norėčiau paaiškinti – ir Tarybos
sprendimą patvirtinti Parlamento nuomonę. Mums tai nekels problemų. Dabar Tarybai
lieka apsvarstyti galimus variantus ir leisti reikalui judėti pirmyn pagal Sutarties nuostatas.
Tikiuosi, galėsime labai greitai išspręsti šį klausimą ir taip išvengti poveikio mūsų santykiams
su Grenlandija. Tai didžiausias mūsų prioritetas, todėl esu čia ir sakau, kad norėčiau
palengvinti C. Fragai darbą ieškant sprendimo.

Galiausiai norėčiau padėkoti Žuvininkystės komitetui ir visiems pranešėjams už darbą.
Atsiprašau, kad per daug kalbėjau, tačiau man reikėjo pakomentuoti keturis pranešimus.

François Alfonsi,    Biudžeto komiteto nuomonės pateikėjas. – (FR) Pone pirmininke, Biudžeto
komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl pranešimo dėl Europos Sąjungos ir Komorų
Sąjungos žuvininkystės susitarimo. Komitetas šiam susitarimui pritaria.

Antra vertus, komiteto nuomone, pirmiausia yra mažai prasmės Parlamentui balsuoti dėl
šio pranešimo, nes jis pateikiamas, kai susitarimas jau pasirašytas. Tai, kad šiuo atveju
skiriama nedaug lėšų, sušvelnina šią problemą, tačiau ateityje, žinoma, turime turėti
galimybę pateikti savo nuomonę prieš pasirašant tokius susitarimus.

Antra, komitetas mano, kad, atsižvelgiant į Žuvininkystės komiteto spaudimą, reikėjo
atlikti išsamesnę šių susitarimų turinio analizę išsamiau išnagrinėjant nuostatas, susijusias
su faktiniu sugaunamos žuvies kiekiu ir su žuvų išteklių apsauga, taip pat užtikrinti, kad
praktikoje būtų tinkamai taikomas susitarimų vietos plėtros aspektas. Todėl Biudžeto
komitetas planuoja artimiausiu metu Žuvininkystės komitetui pasiūlyti darbo susitikimą,
kad šis reikalas būtų išsamiai išanalizuotas.

Jarosław Leszek Wałęsa,    PPE frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, ponios ir ponai,
šiandienos diskusijose aptariame keturis pranešimus, tad norėčiau pradėti nuo padėkos
visiems pranešėjams už jų atliktą darbą ir Europos Komisijai už bendradarbiavimą. Pradžioje
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norėčiau pasakyti keletą žodžių apie E. Grelier pranešimą, kuris yra politinių frakcijų ir
Europos Komisijos pasiūlymo kompromisas. Pritariu pranešimo versijai, dėl kurios buvo
susitarta ir nubalsuota Žuvininkystės komitete. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 2010 m.
Europos Komisija atšaukė savo Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių apsaugos,
taikant technines priemones, projektą, turėdama tikslą parengti naują planą. Naujajame
plane buvo ketinama laikytis Sutarties nuostatų ir atsižvelgti į bendros žuvininkystės
politikos reformą. Projektas turėjo būti pateiktas trečiąjį 2011 m. ketvirtį. Deja, atrodo,
kad Komisijai nepavyks laiku parengti reglamento projekto ir (o tai dar blogiau) ji neturės
lėšų jo pakeisti. Tai nereiškia nieko gero. Balsuodami rytoj už tai, kad būtų pratęstas laikinojo
reglamento galiojimas, įsipareigojame žvejams dirbti kuriant naują reglamentą; jame
galiausiai turi būti susisteminta visa krūva nuostatų, kuriomis reglamentuojami leidžiami
žvejybos metodai ir vietos.

Beje, viltingai nuteikia tai, kad, remiantis naujausia informacija, Komisija tikriausiai norės
dalį su techninėmis priemonėmis susijusių kompetencijų sugrąžinti valstybėms narėms.
Tai labai svarbus žingsnis decentralizacijos link. Įvairiuose jūsų baseinuose naudojamos
skirtingos techninės priemonės, tai priklauso nuo vietos sąlygų. Žuvininkystės valdymo
sistemoje reikėtų atsisakyti tradicinio būdo veikti iš viršaus į apačią, reikėtų labiau akcentuoti
regionalizacijos principą, pagal kurį galima atsižvelgti į skirtinguose jūrų baseinuose
vyraujančias sąlygas. Todėl turime tarti tvirtą „ne“ visiems bandymams priimti universalų
bendrą žuvininkystės valdymo modelį ir paraginti skirti reikiamą dėmesį konkrečioms
įvairių Europos jūrų charakteristikoms. Individualus požiūris nuves mus teisingu keliu,
vedančiu tausaus žuvininkystės valdymo link. Dėkoju.

Ulrike Rodust,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nare
p. M. Damanaki, ponios ir ponai, ir vėl darbotvarkėje randame visą žuvininkystės politikos
krypčių paketą. Man, kaip koordinatorei, malonu matyti, kad dėl dviejų reglamentų su
Taryba ir Komisija kompromisą pasiekėme. Kalbu apie E. Grelier pranešimą dėl techninių
priemonių ir J. Ferreiros pranešimą dėl antrosios finansinės priemonės. Taip pat galėsime
balsuoti už žuvininkystės susitarimą su Komorų Sąjunga, nors nenoriu slėpti, jog
pageidaučiau, kad partnerystės susitarimai būtų iš esmės suderinti su bendros žuvininkystės
politikos reformos programa.

Tačiau dėl Grenlandijos tarp institucijų kyla rimtų problemų, nes neatsižvelgiama į
Parlamento galias. Aš pamažu prarandu kantrybę dėl to, kad institucijų bendradarbiavimas
vis dar toks menkas. Apie tai jau ne kartą kalbėjau. Šiandien ir vėl keliu šį klausimą. Problemą
dėl valdymo planų reikia spręsti skubos tvarka. Kreipiuosi į Tarybai pirmininkaujančią
Vengriją su prašymu, kad ji aktyviai spaustų priimti sprendimą. Tai, kad šiandien čia nėra
Tarybos atstovo, aiškiai rodo, jog Taryba nepakankamai gerbia Parlamentą. Mano nuomone,
tai neįtikėtina.

Viena baigiamoji pastaba dėl E. Grelier pranešimo. Žinau, jog kai kurie mano kolegos
Parlamento nariai yra nusivylę, kad nebuvo įmanoma įtraukti jų norimų pakeitimų. O man
atrodo, jog labai apgailėtina, kad mūsų žvejai turi dirbti su pasenusiomis techninėmis
priemonėmis. Šiuo atveju kaltė tenka Tarybai, kuri nesugebėjo pritarti naujam reglamentui.
Parlamentui šiandien tenka didelė atsakomybė, todėl turime veikti atsakingai ir pratęsti
dabartinio reglamento galiojimą be pakeitimų.

Pat the Cope Gallagher,    ALDE frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, noriu pasveikinti
visus pranešėjus už pranešimų pristatymą, dėl laiko apribojimų savo pastabose noriu
apsiriboti E. Grelier pranešimu.
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Dabartinis reglamentas dėl techninių priemonių kelia didelių problemų mažiems pakrantės
laivams, plaukiojantiems prie Airijos pakrantės ir, tarp kitko, prie vakarinės Škotijos
pakrantės. Kai tikimasi naujo reglamento, mes, politikai, negalime sau leisti sėdėti ir tik
laukti bendros žuvininkystės politikos reformos. Parlamentas turi progą veikti dabar ir aš
raginu visas politines frakcijas palaikyti pateiktus labai realistinius pakeitimus.

Mano minėti maži laivai tėra 15 metrų ilgio ir iš jų atimama galimybė uždirbti pajamas,
kas net dar svarbiau – šie laivai verčiami keliauti į pavojingus vandenis. Šiuos laivus
plukdome 80 km nuo savo krantų gaudyti žuvį už teritorijos, kuri uždaryta siekiant
atgaivinti atlantinių menkių išteklius. Mano pateiktuose pakeitimuose kalbama apie
inkarinius žiauninius tinklaičius. Tokie tinklaičiai naudojami mažuose pakrančių laivuose
vėžiagyviams ir mažadėmiams katrykliams gaudyti prie šiaurės vakarų pakrantės. Inkariniai
žiauniniai tinklaičiai nenaudojami atlantinėms menkėms gaudyti, jie nenaudojami
paprastiesiems merlangams ar juodadėmėms menkėms gaudyti ir jie niekaip nepakenks
šiems ištekliams, taigi, jei būtų patvirtinti šie pakeitimai, mažieji laivai iš šių teritorijų galėtų
išsilaikyti. Nėra gerai sakyti, kad nenorime atvirų diskusijų. Mes čia tam ir esame, kad
diskutuotume.

Kalbant apie smulkiadygles saulažuves, tai – nauja žvejybos rūšis. Pirmiausia jos ėmėsi
mano šalies žvejai. Gruodžio mėn. Taryba įvedė BLSK, iš kurio Airijai buvo skirta 67 proc.,
ir man džiugu girdėti Komisijos narę sakant, kad tokiam sprendimui pagrįsti esama
mokslinių įrodymų. Dabar galiojantis reglamentas nemini smulkiadyglių saulažuvių, todėl
man malonu, kad komitetas nusprendė priimti mano pakeitimą, kuriuo siūloma pasinaudoti
Komisijos pasiūlymu kaip priemone įvesti reikiamą tinklo akių dydį nuo 32 iki 54 taip
išvengiant būtinybės priimti naują teisės aktą, kas pernelyg ilgai užtruktų.

Baigdamas raginu visus EP narius pagalvoti apie

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Isabella Lövin,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (SV) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti
visiems pranešėjams už jų konstruktyvų bendradarbiavimą. Tačiau norėčiau susitelkti į
žuvininkystės susitarimą su Komorų Sąjunga.

Jei kada nors turėsiu prisiminti, kodėl mes Žaliųjų frakcijoje/Europos laisvajame aljanse
iki šiol balsavome prieš tokius žuvininkystės susitarimus, man tereikės paimti vieną iš
vertinimų ir perskaityti susitarimą su Komorų Sąjunga, dėl kurio dabar balsuosime. ES
susitarimą su šia neturtinga šalimi turi nuo 1998 m. Remiantis vertinimu, nuo 2005 iki
2009 m. pagal šį susitarimą Komorų Sąjungai buvo suteikta 2,7 mln. EUR. Susitarime
nustatyta, kad 60 proc. pinigų turi būti panaudota vietos žuvininkystės sektoriui remti ir
žuvų išteklių kontrolei bei moksliniams vertinimams atlikti.

Remiantis vertinimu, ši besivystanti šalis vis dar neturi nė vieno veikiančio žvejybos uosto,
nė vieno pakrančių apsaugos laivo, pakrančių apsaugos orlaivio ar žuvininkystės mokslinių
tyrimų. Šalies žuvininkystės sektorius tebėra visiškai neišsivystęs.

Taigi, Komorų Sąjunga gauna 2,7 mln. EUR, kad įsileistų ES laivus. 65 proc. šios sumos
suteikiame mes, mokesčių mokėtojai, o laivų savininkai duoda 35 proc. Šie laivai, kurių
dauguma skirti tunams žvejoti, remiantis vertinimu, per tokį patį laikotarpį sugavo žuvies,
kurios vertė 13,7 mln. EUR. Tai labai geras verslas laivų savininkams, tačiau vertinime
teigiama, kad visą vadinamąją pridėtinę vertę gavo ES.
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Laivų įgulose nebuvo įdarbintas nė vienas komorietis. Komorų uostuose žuvys nebuvo
iškraunamos. Visas žuvų apdorojimas būdavo atliekamas kur nors kitur, pavyzdžiui,
Seišeliuose. Pritariu Komisijos narei, kad ES yra naudinga dalyvauti Indijos vandenyno
tunų komisijoje (IVTK), tačiau mano klausimas Komisijos narei yra toks:

Kaip Komisijos narė ketina užtikrinti, kad naujasis susitarimas būtų įgyvendinamas geriau
nei ankstesnieji? Pavyzdžiui, kaip reikėtų įtikinti ES laivyną laivuose įdarbinti komoriečius
ir kaip Komisija užtikrins, kad šiuo susitarimu išties būtų prisidėta prie Komorų vystymosi,
kad Komorų žuvininkystės sektoriaus vystymuisi skirta pinigų suma būtų ne vien tik gražūs
žodžiai, bet turėtų ir tikrosios vertės?

Marek Józef Gróbarczyk,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, norėčiau pradėti
nuo nuoširdžiausios padėkos ir sveikinimų visiems pranešėjams už darbą, kurį jie atliko
rengdami savo pranešimus. Šie pranešimai yra labai svarbus veiksnys įgyvendinant bendrą
žuvininkystės politiką.

Drauge reikėtų atkreipti dėmesį į Europos Parlamento ir Europos Komisijos nuomonių dėl
tarptautinių susitarimų skirtumą. Įprasta Europos Komisijos praktika laikytis pernelyg
didelio slaptumo, kai kalbama apie derybas dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis, tai
prieštarauja Lisabonos sutarčiai, kurioje nustatyta, kad Parlamentas turi būti labiau
įtraukiamas rengiant norminių aktų projektus. Tai prieštarauja ir skaidrumo principui,
ribojamas Parlamento vaidmuo, o jis galų gale juk turėtų atlikti priežiūros funkciją. Galėdami
daryti įtaką derybų procesui, Parlamento nariai galėtų tinkamai vykdyti savo, kaip Europos
Parlamento narių, įgaliojimus.

Komisijos nare, raginčiau suteikti Europos Parlamento nariams didesnį vaidmenį derybų
procese, nes dabartinė sistema, pagal kurią Europos Komisijos pareigūnas pateikia bendrą
ataskaitą apie derybas, yra netinkama.

Derek Roland Clark,    EFD frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, praėjus 30 metų reikia
spręsti destruktyvią išmetimo į jūrą praktiką. Grimsbio laivynus sudaro keliasdešimt
žvejybos laivų, o kitados jų buvo šimtas. Prieš dvejus metus Vakarų Škotijos žvejai pateikė
planą, kaip išsaugoti baltąją žuvį, tačiau kol jie laukia, ištekliai ir toliau eikvojami. Siūloma
imtis regioninio požiūrio – kodėl gi ne? ES dalija žemę į regionus.

Daug blogesnis dalykas – licencijų, leidžiančių Europos laivynams siaubti Komorų salų
vandenis, pratęsimas – tai tikrai bus siaubimas, nes vietos žvejai su pranašiais ES remiamais
žvejybos laivais konkuruoti negali. Taip pat šiuose vandenyse pasielgta ir su kitais žvejais.
Ar Parlamentą dar stebina, kad pragyvenimo netekę Somalio žvejai grįžo prie amžių senumo
nusikalstamo piratavimo?

Ar prieš penkerius metus EP nariai matė TV vaizdus, kuriuose šimtai Vakarų Sacharos
gyventojų Kanarų salose siekė pabėgėlių statuso? Visai neseniai buvo atnaujintos ES
licencijos žvejoti jų vandenyse, su tuo šie žmonės jau buvo susidūrę anksčiau. Graudaus,
desperatiško bandymo metu išsirengę į 800 mylių kelionę žvejų laiveliais, kurie nepritaikyti
plaukioti atviroje jūroje, daug žmonių žuvo. Tačiau ES nerūpi, kad tokiais veiksmais
skurdinami mažiausiai išsivysčiusių šalių žmonės, ir už tai ji verta pasmerkimo.

Diane Dodds (NI). -   Pone pirmininke, vienas iš mūsų pranešėjų kalbėjo apie tai, kad
žvejai nepasitiki bendra žuvininkystės politika. Tai nelabai stebina, nes pagal dabartinę
bendra žuvininkystės politiką buvo sunaikintas mūsų laivynas, tačiau nebuvo sukaupti
žuvų ištekliai. Mano nuomone, kuo greičiau žuvininkystės politiką grąžinsime valstybėms
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narėms, tuo geriau. Vis dėlto pripažįstu, jog nelabai tikėtina, kad greitu laiku taip nutiks,
todėl noriu pateikti keletą pastabų dėl šių diskusijų apie jungtinę žuvininkystę.

Pirma, Bendrijos finansinės priemonės bendrai žuvininkystės politikai įgyvendinti
sukūrimas. Kol ES gali kištis į mūsų žuvininkystę, tol, mano nuomone, tokį kišimąsi reikėtų
tinkamai finansuoti. Vis dėlto, siekdami užtikrinti finansavimą, koks skiriamas BŽŪP
administruoti, turėtume pagalvoti apie suinteresuotuosius subjektus – ypač apie mūsų
žvejus, kurie iš visų jėgų stengiasi žengti koja kojon su daugybe dabar galiojančių taisyklių
ir reglamentų, nekalbant jau apie tuos, dėl kurių su jais konsultuojamasi.

Vis dažniau iš įvairių jūrininkystės suinteresuotųjų šalių girdžiu, kad visoje pramonės šakoje
iš visų jėgų stengiamasi susidoroti su šia problema.

Alain Cadec (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, pirmiausia
kreipimasis iš širdies – Parlamentas turi tik vieną buveinę ir ji yra Strasbūre.

Dabar norėčiau pasveikinti J. Ferreirą dėl jo pranešimo apie Bendrijos finansines priemones,
skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti. Komisijos ir Parlamento
pasiūlytais šio reglamento pakeitimais bus nustatytas ES investicijų, kurias galima skirti
moksliniams tyrimams finansuoti, lygis. Šiais pakeitimais reglamentas bus suderintas su
ES teisės aktų sistemos pakeitimais, susijusiais su duomenų rinkimu, tvarkymu ir naudojimu.

Ypač palankiai vertinu galimybes finansuoti žuvininkystės ir akvakultūros mokslinius
tyrimus. Dabar galėsime vykdyti mokslinius tyrimus tirdami, kiek Europos Sąjunga yra
priklausoma nuo importo iš trečiųjų šalių. Kaip žinote, 60 proc. mūsų rinkos grindžiama
importu ir šis skaičius vis didėja. Gyvybiškai svarbu didinti paramą Europos gamintojams,
o ne visomis kryptimis didinti mūsų prekybos atvirumą, kuris kenkia Europos gamybiniam
pajėgumui.

Taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą E. Grelier. Techninės priemonės yra be galo
delikati tema ir jas reikia kuo greičiau pakeisti, kai tik turėsime Komisijos pasiūlymus dėl
bendros žuvininkystės politikos reformų paketo. Pagal rytoj tvirtinsimą pranešimą galima
pratęsti pereinamojo laikotarpio techninių priemonių, kuriomis valdomas žuvininkystės
sektorius, galiojimą. Patvirtinus šį pratęsimą pavyktų išvengti reglamentavimo vakuumo
po šių metų birželio 30 d. ir užsiimantieji žuvininkyste galėtų tęsti savo verslą iki BŽP
reformos. Taip būtų galima atlikti ir išsamų visų šiuo metu galiojančių techninių priemonių
poveikio vertinimą. Šiuo metu tikrai nebūtų racionalu priimti kokių nors esminių šio
pranešimo pakeitimų, nes taip pailgėtų teisėkūros procedūra ir kiltų ilgos diskusijos
Taryboje.

Galiausiai norėčiau pasveikinti L. M. Capoulasą Santosą už pranešimą dėl žuvininkystės
susitarimo su Komorais ir savo kolegę C. Fragą Estévez už pranešimą dėl Grenlandijos.

Ole Christensen (S&D).   – (DA) Pone pirmininke, pradėti norėčiau nuo padėkos
pranešėjams už jų atliktą darbą rengiant rekomendaciją ir tris pranešimus. Rytoj balsuosime
dėl importo susitarimo su Grenlandija, kurį rengiant buvau šešėlinis Europos Parlamento
Socialistų ir demokratų pažangaus aljanso frakcijos pranešėjas. Malonu, kad dabar
atsikratome gremėzdiškos ir brangios biurokratijos ir tuo pat metu visiškai laikomės ES
maisto saugos reikalavimų. Susitarimas Grenlandijai suteiks gerą progą pardavinėti
žuvininkystės produktus pagal vidaus rinkos taisykles su sąlyga, kad šie produktai atitiks
ES sveikatos ir saugos reikalavimus. Šiuo metu Grenlandijos žuvis jau tikrina Danijos
maisto kontrolės institucijos – tiek Grenlandijoje, tiek dar kartą, kai jos eksportuojamos į
ES. Tai reiškia, kad darbas brangiai dubliuojamas, o pagal susitarimą, laimei, to nebeliks.
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Šis susitarimas bus naudingas visiems, tačiau akivaizdu, kad jo parengimas užtruko pernelyg
ilgai. Taip pat svarbu, kad Parlamentas visiškai aiškiai nustatytų teisinį pagrindą, tikimės,
kad Komisija ir Taryba tai palaikys.

Taip pat balsuosime dėl žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo su Komorų
Sąjunga. Iš esmės labai palankiai vertinu tausios žuvininkystės susitarimus, su sąlyga, kad
tausumas išlaikomas žuvų išteklių, žvejų, vietos gyventojų atžvilgiu ir galiausiai – ES žvejų,
kurie naudojasi šiais susitarimais, atžvilgiu. Deja, šis susitarimas su Komorų Sąjunga nėra
toks tausus, kaip norėčiau, nes jame nėra nustatyta aukščiausia riba, kiek ES laivų gali
žvejoti. Pasiekus susitartą 4 850 tonų metinę kvotą, kiekviena papildoma tona kainuos
65 EUR.

Tendencija nenustatyti, kiek daugiausia ES laivų gali žvejoti trečiųjų šalių vandenyse, yra
žalinga ir neteisinga. Nėra gerai mums vykdyti skirtingą žuvininkystės politiką, kai žiūrima,
ar esame savuose vandenyse, ar trečiosios šalies vandenyse. Taip pat norėčiau primygtinai
pareikalauti, jog labiau pasirūpintume, kad ES trečiosioms šalims mokami pinigai mainais
į žuvininkystės sutartis būtų skiriami taip, kad tikrai būtų naudingi vietos gyventojams.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Pone pirmininke, p. M. Damanaki, ponios ir ponai, man
malonu, kad Parlamentas pagaliau balsuos dėl šio klausimo, ir norėčiau padėkoti
pranešėjams už atliktą darbą.

Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansinių priemonių pakeitimas yra viena pagrindinių
priemonių, reikalingų mums siekiant įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką. Tai ypač
teisinga kalbant apie tarptautinių žuvininkystės santykių, duomenų rinkimo ir mokslinių
tyrimų sritis. Ypač svarbios bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemos ir jų
įgyvendinimas.

Pranešėjas dėjo visas pastangas siekdamas įtikinti savo kolegas EP narius, kad bendro
finansavimo lygį reikia padidinti iki didžiausio – 75 proc. Mes negalėjome sutikti su jo
norais. Dabar galiojantys reglamentai pasitvirtino praktikoje ir juose jau leidžiama išimčių.
Valstybės narės jau turi galimybę pasinaudoti bendru finansavimu ir nėra reikalo įvedinėti
kokių nors paskatų.

Svarbu, kad reglamento pakeitimas atlaisvintų kelią nuosekliai teisinei sistemai.

Ian Hudghton (Verts/ALE). -   Pone pirmininke, sakyčiau, kad E. Grelier pranešime
Komisijai suteikiama pernelyg daug nuolaidų. Vakarų Škotijos žvejams sunku suprasti,
kodėl Komisija teigia, kad nori pašalinti išmetimą į jūrą, bet drauge atmetai šių techninių
priemonių pakeitimus.

Komisija renkasi pratęsti dabartinių įvairių techninių priemonių, dėl kurių vyksta išmetimas
į jūrą, įskaitant juodadėmių menkių išmetimą, galiojimą dar mažiausiai 18 mėnesių.
Komisija mieliau renkasi dar 18 mėnesių taikyti vadinamąsias laikinąsias priemones,
kuriomis nepavyksta išsaugoti išteklių. Dar 18 mėnesių negyvos žuvys bus metamos atgal
į jūrą. Raginu kolegas rytoj palaikyti visus pakeitimus, dėl kurių balsuosime, tikiuosi, kad
šie pakeitimai bus patvirtinti, o jei jie bus patvirtinti, tikiuosi, kad Komisija pakeis savo
požiūrį ir pasinaudos pasitaikiusia proga imtis veiksmų dėl išmetimo į jūrą dabar, o ne tik
kalbėti apie veiksmus kada nors ateityje.

Struan Stevenson (ECR). -   Pone pirmininke, pateikiau reglamento dėl techninių
priemonių pakeitimą, siekdamas pabandyti išspręsti Iano Hudghtono ką tik minėtą prie
vakarinės Škotijos pakrantės susidariusią anomaliją.
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Turėdama gerų ketinimų ir siekdama išsaugoti baltosios žuvies išteklius, šioje vietovėje
Komisija 2009 m. pabaigoje įvedė sugaunamų žuvų kiekio rūšinės sudėties taisykles 12
mėnesių laikotarpiui, tačiau šios laikinosios taisyklės dabar galioja dar vienerius metus
pagal visa aprėpiantį susitarimą, pagal kurį visų ES techninių priemonių galiojimas buvo
pratęstas 12 mėnesių. Dabar Komisija siekia dar kartą, kol pagal BŽP reformos paketą
rengiama nauja techninių priemonių programa, iki 2012 m. pabaigos pratęsti taisyklių
galiojimą.

Nenumatyta to pasekmė – laikinas reglamentas, kuris buvo įvestas tik vienerių metų
laikotarpiui, dabar galios ne mažiau nei trejus metus, o aplinkybės Vakarų Škotijoje per šį
laikotarpį labai stipriai pasikeitė ir mūsų žvejai priversti išversti geras šviežias juodadėmes
menkes atgal į jūrą negyvas. Tikiuosi, kad Parlamentas rytoj palaikys mano pakeitimą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Pone pirmininke, Komisijos nare, nors sveikinu
visus keturis pranešėjus, dėmesį norėčiau sutelkti tik į du iš, diskutuojamų pranešimų.
Kadangi 2008 m. nebuvo jokio susitarimo dėl reglamento projekto, skirto supaprastinti
ir išaiškinti ES reglamentą dėl žuvų išteklių išsaugojimo, buvo patvirtintas dabartinis
reglamentas, kuriuo buvo nustatytas pereinamojo laikotarpio priemonių rinkinys, pradžioje
patvirtintas laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. Dabartiniu
pasiūlymu dėl įstatymo galią turinčio akto šis pereinamojo laikotarpio susitarimas
pratęsiamas naujam 18 mėnesių laikotarpiui, kitaip tariant, iki 2013 m. sausio 1 d., – kol
nėra naujo pagal reformuotą bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) parengto reglamento dėl
techninių priemonių.

Šiuo pereinamuoju laikotarpiu svarbu išlaikyti žuvininkystės reglamentavimo sistemą,
apsaugant žvejų interesus, tačiau iš akiračio neišleidžiant pagrindinio tikslo skatinti tausią
žuvininkystę. Dabartinis ketinimas nepratęsti leidimo naudoti sieninius tinklus ir nuo
2010 m. spalio 1 d. uždrausti juos naudoti nuo 200 iki 600 metrų gylyje nėra geras
pavyzdys, iliustruojantis tai, kas buvo minėta. Dabartinis šio žvejybos būdo, kurį tausiai
eksploatuodama tokias rūšis europinis jūrų velnias ir europinė paprastoji jūrinė lydeka
dešimtmečius naudoja dalis Portugalijos smulkiojo laivyno, uždraudimas buvo stiprus
ekonominis ir socialinis smūgis šiam sektoriui ir labiausiai priklausomoms nuo šių išteklių
eksploatavimo žvejų bendruomenėms.

Todėl raginu jus palaikyti pasiūlymo, kurį Parlamentui pateikiau kartu su savo kolegomis
L. M. Capoulasu Santosu ir J. Ferreira, patvirtinimą; juo tesiekiama užtikrinti, kad tai, kas
buvo įstatymas iki 2010 m. spalio 1 d., išliktų įstatymu iki 2013 m.

Taip pat norėčiau paminėti reglamento, kuriuo nustatomos su BŽP ir jūrų teisės
įgyvendinimu susijusios Bendrijos finansinės priemonės, projektą – J. Ferreiros pranešimą.
Kartu su Europos žuvininkystės fondu tai yra svarbiausia finansinė žuvininkystės rėmimo
priemonė, ja suteikiamas finansavimas tarptautinių santykių, valdymo, mokslo duomenų
bei nuomonių rinkimo ir stebėjimo, kaip įgyvendinama BŽP, srityse.

Turėdama galvoje šias aplinkybes norėčiau pareikšti visišką savo pritarimą pranešėjo šiame
Parlamente pateiktiems pasiūlymams, kuriais siekiama bendro ES finansavimo pagrindinių
duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo srityje galimybę padidinti iki 60 proc., taip pat
atsižvelgti į papildomų duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimąsi jais. Plačiai paplitusio
ir didėjančio žuvininkystės valdymo, remiantis naujausiomis nuodugniomis mokslo
žiniomis apie išteklių būklę, svarbos pripažinimo visiškai pakanka pranešėjo pasiūlymų,
taip pat viso jo pranešimo patvirtinimui pagrįsti
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Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Pone pirmininke, Komisijos nare, norėčiau pasveikinti
keturis šių pranešimų pranešėjus už jų aukštos kokybės darbą. Susitelksiu ties dviem
pranešimais, nes jie labai svarbūs.

Vienas iš jų yra dėl susitarimo su Komorų Sąjunga. Tai Europos Sąjungos ir šalies prie
Pietryčių Afrikos krantų (tai miniu, kad žinotume ir kur esame erdviniu požiūriu), kurioje
60 proc. gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos ir kurioje vienintelis jų pajamų šaltinis yra
turizmas ar valstybės pagalba, žuvininkystės susitarimas.

Šiuo susitarimu nustatoma galimybė gaudyti jų žuvų perteklių. Kartoju – žuvų perteklių.
Susitarime taip pat nustatyta kompensacija, kad pati šalis galėtų vystytis ir gerinti savo
infrastruktūrą bei pajėgumą. Juo, remiantis tausios ir atsakingos žvejybos, biologinių
išteklių apsaugos kriterijais, sukuriama bendradarbiavimo programa. Turime atsižvelgti į
tai, kad ten yra migruojančių rūšių, pvz., tunų, ir kad kiekvienais metais, vadovaujantis
mokslo kriterijais, nustatomi kitų metų ištekliai. Šiuo susitarimu palengvinami moksliniai
tyrimai ir stebėtojų buvimas laivuose, taip pat vietovės žuvų išteklių palaikymas, nes jame
nustatoma pakrantės zonos riba, todėl vystysis vietos žvejyba.

Šis protokolas labai naudingas dėl galimybės Europos žvejybos laivams patekti į šią vietą,
paramos vystymuisi, didesnio užimtumo ir didesnių ekonomikos perspektyvų. Be to, jame
yra ir labai svarbus elementas – trečiosios šalys negali žvejoti, jeigu neužtikrina tinkamos
aplinkos apsaugos. Trečiosios šalys sužvejoja 75 proc. vietovės žuvininkystės išteklių.

Todėl manome, kad šis susitarimas ne tik padeda Komorų Sąjungai, jis padeda išsaugoti ir
aplinką.

Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į E. Grelier pranešimą dėl technines priemones
nustatančio reglamento, kurio galiojimas baigsis po trijų mėnesių, jį prašoma pratęsti iki
2012 m. gruodžio mėn., nes kitaip susidarys teisinis vakuumas, teisinis netikrumas ir bus
prastai saugomi jūriniai ištekliai.

Taip pat pabrėžtume pridedamo pareiškimo vertinimą, kuriame Komisija raginama priimti
tam tikrus pakeitimus – kai kurias valstybių narių pasiūlytas technines priemones. Čia jau
buvo minėta tinklų problema, taip pat kalbame apie gylio klausimą. Dėl jo kyla problemų
tam tikriems žūklės rajonams, ir mes manome, kad Komisija turėtų jį įtraukti dėl daromo
poveikio patiems žuvų ištekliams. Jis turi įtakos 8, 9 ir 10 zonoms, todėl svarbu įveikti
šiuos taikant reglamentą susidarančius trūkumus, nes taip daroma žala ne tik žuvininkystei,
bet ir vietos gyventojams.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Pone pirmininke, balsuosiu už šį susitarimą,
nes jis palankus Europos laivynui. Naudos iš jo gaus iš viso 70 laivų – 12 laivų daugiau nei
pagal ankstesnį susitarimą, o šiuose laivuose dirbs bent po viena įgulos narį.

Dėl įvairių priežasčių šis susitarimas yra teigiamas dalykas Komorams, jų žmonėms ir jų
gamybos sektoriui. Pirmiausia, pranešimas vertintinas teigiamai, nes juo skatinamas
bendradarbiavimas, kurio pagrindas – vietos vystymosi puoselėjimas, ir šiam rajonui
skiriama su tuo susijusi finansinė parama. Antra, jis vertintinas teigiamai, nes juo regiono
valdžia skatinama gerbti žmogaus teises, kas yra pagrindinė susitarimo išlaikymo sąlyga.
Trečia, pranešimas vertintinas teigiamai, nes juo remiama ten įprasta mažesnio masto
žvejyba ir juo garantuojama, kad tie 8 500 Komorų gyventojų, kurie gyvena iš tokio tipo
veiklos, turės savo žvejybos zoną – Europos laivai negalės žvejoti arčiau nei 10 jūrmylių
spinduliu nuo kiekvienos salos.
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Galiausiai pranešimas vertintinas teigiamai, nes juo skatinama tausi žvejyba šioje vietovėje,
jis numato objektyvios žuvų išteklių analizės priemonę ir juo nustatoma tuo tikslu vykdomo
mokslinio bendradarbiavimo tvarka.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, džiaugiuosi galėdamas pasakyti keletą žodžių
šia tema savo frakcijos vardu. Be jokios abejonės, žvejyba yra prieštaringa tema, vienas
labiausiai ginčytinų Parlamentui tenkančių klausimų. Mano šalyje yra senas posakis: kiek
žmonių – tiek nuomonių, ir jis pasitvirtina kalbant apie žvejus ir žvejybą. Todėl mums, EP
nariams, sunku vienu balsu kalbėti šiuo klausimu, bet tuo pat metu privalome padaryti
viską, ką galime.

– Kalbant konkrečiai apie Grenlandiją, manau, kad Komisijos narė mums pateikė gana
subalansuotą padėties vaizdą. Akivaizdu, kad yra problemų dėl pasitikėjimo tarp Europos
Parlamento ir Tarybos, tačiau, kaip ji sakė, bus rastas pragmatiškas sprendimas ir tai,
žinoma, yra pageidautina. Europos Sąjungos požiūriu tai svarbu. Tai taip pat svarbu ar net
galbūt dar svarbiau Grenlandijai – šio krašto prekyba žuvimi beveik visiškai priklausoma
nuo Europos rinkos ir, žinoma, jos ekonomika beveik visiškai priklausoma nuo žvejybos.

Viena, ką galime pasakyti apie Grenlandiją, – iš ten patenkančias žuvis, kaip numatyta
šiame pranešime, bus galima patikrinti ir jos bus aukščiausios kokybės, skirtingai nei didelė
dalis žuvų, į Europos Sąjungą patenkančių iš milžiniškų Pietryčių Azijos žuvų ūkių, kur jų
kokybės patikrinti negalima ir jos, kaip daug kas mano, patenka iš užterštų vandenų.

Taigi turime sutvarkyti didžiulę sritį, ypač todėl, kad pati Komisijos narė šią popietę per
klausimų valandą nupiešė gana niūrų žuvų išteklių tausumo ir pakrančių bendruomenių
ateities paveikslą. Dėl šios priežasties reikia sukurti pagrindinę politiką, kurioje Europos
akvakultūra būtų laikoma būsimos BŽP dalimi. O kol kas palankiai vertinu čia pateiktus
pasiūlymus ir pritariu Komisijos narės žodžiams apie tai, kas nutiks.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Pone pirmininke, Komisijos nare, ponios ir
ponai, aš taip pat norėčiau pasveikinti šių keturių pranešimų pranešėjus. Prieš kalbėdamas
apie J. Ferreiros ir C. Fragos Estévez pranešimus, norėčiau pareikšti savo pritarimą
L. M. Capoulaso Santoso pranešimui, kuriame rekomenduojama priimti protokolą, skirtą
nustatyti pagal partnerystės susitarimą su Komorų Sąjunga numatytas žvejybos galimybes
ir finansinį įnašą, ir primenama mums, kad Parlamentas turi aktyviai dalyvauti šiame
procese.

Taip pat pritariu pagrindiniams E. Grelier pranešimo dėl techninių priemonių aspektams.
Raginu Komisiją greičiau atlikti poveikio vertinimą ir suteikti prioritetą rengiant reglamento
dėl šių priemonių projektą, kad jį būtų galima kuo greičiau patvirtinti – jei įmanoma, iki
2013 m.

J. Ferreiros pranešimu iš dalies pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2006 dėl Bendrijos
finansinių priemonių – viena iš priemonių, kartu su Europos žuvininkystės fondu (EŽP)
pasitelkiamų bendrai žuvininkystės politikai taikyti. Pranešime paaiškinama šio reglamento
taikymo sritis ir jis derinamas su realiomis bendros žuvininkystės politikos, parengtos
remiantis naująja Lisabonos sutartimi, reikmėms. Taigi manau, kad šis pranešimas
vertintinas teigiamai.

Vis dėlto, kaip ir pranešėjas, ir atsižvelgdamas į tai, kad viena pagrindinių tausios žvejybos
sąlygų yra naujausios, tikslios žinios apie žuvų išteklius, apgailestauju, jog nebuvo galima
padidinti bendro finansavimo dalies, susijusios su duomenų rinkimu, tvarkymu ir
naudojimu.
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C. Fragos Estévez pranešimas daro neigiamą įtaką taisyklių dėl gyvūnų sveikatos ir maisto
saugos, taikomų importuojant žuvininkystės produktus ir išvestinius žvejybos produktus,
nesvarbu, ar jie būtų iš Grenlandijos ar iš trečiųjų šalių, įvedimui.

Šios taisyklės turi įtakos beveik 90 proc. šios srities Grenlandijos eksporto, kurio apimtis
2007 m. pasiekė 251 mln. EUR. Dėl taisyklių, taikomų šiems importuojamiems produktams,
kuriomis reguliuojama prekyba Europos Sąjungos teritorijoje ir su kuriomis Grenlandija
ir toliau lieka susijusi, plačiai sutariama. Taip bus išplėsta bendroji žuvininkystės produktų
ir jų išvestinių produktų rinka.

Akivaizdu, kad nėra sutarimo, koks turėtų būti teisinis pagrindas, todėl mes šiltai priimame
Komisijos sprendimą skatinti siekti sutarimo. Parlamentas remiasi savo teisės tarnybų
ataskaita, Teisės reikalų komiteto nuomone ir pozicija, kurios laikosi Žuvininkystės
komitetas.

Tikimės, kad šiuos klausimus galima išspręsti, Grenlandijai bus suteiktas jos turimas ir
pelnytas prioritetas ir bus pasiektas teisėkūros susitarimas.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, norėčiau pasveikinti visus
keturis pranešėjus dėl jų atlikto sunkaus darbo rengiant šį žuvininkystės priemonių paketą.

Norėčiau pabrėžti, kad Bendrijos finansinės priemonės, skirtos bendrai žuvininkystės
politikai įgyvendinti, yra pagrindinė šio sektoriaus finansavimo priemonė Europos Sąjungos
ir jas reikia nuolat pritaikyti prie su šia sritimi susijusių piliečių poreikių, jos turi padėti
dorotis su sunkumais, su kuriais dabar susiduriama. Finansiniai ištekliai, kurių reikia norint
įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką, taip pat apima tarptautinių santykių, valdymo,
duomenų rinkimo, mokslinių konsultacijų, kontrolės sistemų ir šios politikos vykdymo
projektų finansavimą.

Manau, kad žuvininkystės susitarimas turi būti grindžiamas naujausiomis, tiksliomis
mokslo žiniomis apie išteklių būklę. Būtent tai padės reglamento nuostatas veiksmingiau
pritaikyti prie realių poreikių.

Maria Damanaki,    Komisijos narė.  − Pone pirmininke, norėčiau pateikti keletą trumpų
paaiškinimų, susijusių su jūsų pastabomis.

Dėl diskusijų dėl žuvininkystės partnerystės susitarimų. Remdamiesi savo pasiūlymu dėl
reformos, dabar stengiamės užtikrinti, kad šie žuvininkystės susitarimai būtų deramai
įgyvendinami ir duotų naudos vietos gyventojams. Kol neturime naujo pasiūlymo dėl
naujos kartos žuvininkystės susitarimų, bandome pagerinti esamą padėtį. Stengiamės
užtikrinti Komorų susitarimo įgyvendinimą ir dėl vietos gyventojų padaryti viską, ką galime.

Kalbant dėl minėtų su Parlamentu susijusių problemų ir dėl Parlamento nariams suteiktos
informacijos apie susitarimus, tai Komisija Parlamento nariams suteikė visą informaciją,
netgi tarnybinę informaciją, ir taip elgsis ateityje.

Dėl techninių priemonių ir E. Grelier pranešimo galiu suprasti, kad kilo daug susirūpinimo,
nes siekiame pratęsti galiojantį reglamentą. Turėjome taip pasielgti, nes turime laukti
reformos įgyvendinimo, tačiau galiu suprasti, kodėl raginate mus imtis priemonių, kad iki
2013 m. pabaigos turėtume naują reglamentą. Ką galiu pasakyti − kadangi negaliu žadėti
to, ko negalėsiu ištesėti − padarysime viską, ką galime, kad pagreitintume procedūrą dėl
naujo reglamento, taip pat dėl pagrindinio reglamento dėl reformos įgyvendinimo, kad
suteiktume valstybėms narėms tam tikrų su techninėmis priemonėmis susijusių įgaliojimų.
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Dėl kito − finansinio reglamento klausimo tikiuosi, kad pasieksime sutarimo per pirmąjį
svarstymą, nes tai labai praverstų įgyvendinant reglamentą ateityje.

Dėl Grenlandijos atvejo norėčiau dar kartą pakartoti, jog susirinkome čia, kad rastume
sprendimą dėl pasiūlymo teisinio pagrindo. Komisijai labai svarbu dirbti dėl reikalo esmės,
nes mums geri santykiai su Grenlandija yra besąlygis politinis prioritetas. Galiu pakartoti
– Komisija yra čia tam, kad palengvintų kompromiso su Taryba paiešką ir jį surastų.

Luis Manuel Capoulas Santos,    pranešėjas. − (PT) Pone pirmininke, skirsiu tik keletą
sekundžių padėkoti už pastabas, o tada pereisime prie to, apie ką ir tikimasi, kad kalbėsiu.
Žinome, kad partnerystės susitarimuose yra smulkių taisytinų aspektų.

Vertinu Komisijos narės požiūrį, įskaitant asmeninį jos požiūrį, susijusį su Europos
Parlamento narių dalyvavimu, ir tikiuosi, kad ši asmeninė jos pozicija gali turėti įtakos
institucinei Komisijos pozicijai, kad pasiektume tikslą, kurio linkme dirbame.

João Ferreira,    pranešėjas. − (PT) Pone pirmininke, aš irgi norėčiau visiems padėkoti už
pastabas ir už pagirtiną ištvermę, kurią visi rodo tokiu metu. Taip pat dėl pranešimo dėl
finansinių priemonių komentarų turiu pasakyti − mūsų siūlomi pakeitimai nekelia pavojaus
trišaliame dialoge pasiektam sutarimui. Manau, kad galima pasiekti truputį daugiau, drauge
išlaikant šį sutarimą, todėl esu dėkingas už pastabas, kurias, remdami siūlomus pakeitimus,
pateikė daug EP narių.

Jei šie pakeitimai nebūtų priimti, manau, kaip sakė keli EP nariai, tai būtų nesuvokiamas
Europos Sąjungos parodytas nenuoseklumas, kai, viena vertus, ji nori plačiau dalyvauti
tam tikrose srityse, tose, kurioms ji skiria didėjančią svarbą, kita vertus, priešinasi lėšų,
kurios būtinos norint šią didėjančią svarbą pripažinti praktiškai, skyrimui.

Kalbėdamas apie pranešimą dėl pereinamojo laikotarpio techninių priemonių norėčiau
pabrėžti − ką taip pat padarė daugelis kalbėtojų − pakeitimą, kurį remiu aš ir du kiti EP
nariai. Juo siekiama pašalinti neigiamą neturinčią mokslinio pagrindo diskriminaciją.
Pabrėžiu, jog nėra mokslinio pagrindo, kuriuo būtų galima pateisinti diskriminaciją,
nukreiptą prieš kai kuriuos Portugalijos mažų laivų laivyno, naudojančio sieninius tinklus,
segmentus. Laikui bėgant dirbantys šiame laivyne žmonės parodė savo gebėjimą tausiai
naudoti aptariamus išteklius, būtent europinius jūrų liežuvius ir europines paprastąsias
jūrines lydekas. Kadangi nėra patikimų mokslinių priežasčių, kuriomis būtų galima pateisinti
šį draudimą, jo pirmiausia išvis neturėjo būti, ypač atsižvelgiant į reikšmingas neigiamas
ekonomines ir socialines tokio draudimo pasekmes.

Pone pirmininke, baigdamas norėčiau pasakyti, kad dėl tų pačių priežasčių mes taip pat
remiame su tuo pačiu pranešimu susijusius pasiūlymus, kuriuos pateikė mūsų kolegos EP
nariai iš Airijos ir Škotijos.

Estelle Grelier,    pranešėja. – (DE) Pone pirmininke, kiek galėdama pasistengsiu kalbėti
lėčiau, pažadu.

(FR) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti savo kolegoms EP nariams už jų daugiausia
palankius komentarus dėl šio pranešimo, jie atkartoja Žuvininkystės komiteto posėdžių
metu vykusias diskusijas.

Pritariu Komisijos narės požiūriui dėl pakeitimų, kuriais nustatomas smulkiadyglių
saulažuvių tinklų akies dydis, priėmimo ir dėl konkrečių prašymų padaryti pakeitimus dėl
tam tikrų techninių priemonių atmetimo, remiantis tuo, kad jie nėra pagrįsti jokiais susijusių
laivų ar ekosistemų poveikio aplinkai vertinimais, arba tuo, kad valstybės narės neatsiuntė
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reikiamų mokslinių duomenų. Visos šios priemonės yra susijusios tarpusavyje ir įvertintos
nebuvo.

Norėčiau pabrėžti, kaip tai jau padarė ankstesni šio vakaro kalbėtojai, tai, kad Komisija turi
labai skubiai, kaip įmanoma greičiau, atlikti dabartinių priemonių vertinimą ir, remdamasi
šiuo vertinimu, parengti naują pasiūlymą, kurį būtų galima apsvarstyti tuo pačiu metu kaip
ir bendros žuvininkystės politikos reformą, o ne po šios reformos. Norėjau atkreipti jūsų
dėmesį į šį klausimą, Komisijos nare, ir pastebėjau, kad esate pasirengusi pagreitinti
pasiūlymo projekto rengimą.

Baigdama turiu dar kartą paminėti bendro ES institucijų ir žuvininkystės sektoriaus darbo
renkant mokslo duomenis ir jais dalijantis svarbą. Manau, kad tai būtinas naujos, teisingos
ir bendradarbiaujant vykdomos bendros žuvininkystės politikos, kuri turi pakankamus
išteklius (o tai svarbus dalykas) ir kurioje visų – žvejų bendruomenės, vartotojų ir piliečių
– labui suderinami ekonominiai poreikiai bei sektoriaus tvarumas, pagrindas.

Carmen Fraga Estévez,    pranešėja. − (ES) Pone pirmininke, ypač norėčiau padėkoti
Komisijos narei už atsakymą, kurį ji pateikė į mano užduotą klausimą, pasakydama, kad
ji būtų pasirengusi priimti teisinio pagrindo pakeitimą; tikiuosi, kad ir Taryba laikysis tokios
pačios pozicijos, kokią išdėstė Komisijos narė.

Bet kuriuo atveju svarsčiau galimybę paprašyti grąžinti šį pranešimą komitetui, iki jis
pasieks galutinį balsavimą, tačiau vėliau geriau pasvarsčiusi suvokiau, kad tai tik dar labiau
atidėtų šį, mano nuomone, tiek Grenlandijai, tiek Europos Sąjungai palankų pasiūlymą ir
kad būtų patartina jo daugiau nebeatidėlioti.

Kad ir kaip ten būtų, tikiuosi, jog Taryba pritars Žuvininkystės komiteto ketinimams, kurie
yra visiškai pagrįsti, ir tikiuosi, kad bus pasiektas sprendimas, turint omenyje, kad vienintelė
problema yra teisinis pagrindas, o ne turinys.

Bet kuriuo atveju man malonu, kad pasiekėme šio rezultato; be to, visuomet turime galimybę
kreiptis į Teisingumo Teismą, jei manysime, kad tikslinga tęsti šį reikalą. Šiaip ar taip, rytoj
parodysime geranoriškumą paskelbdami savo nuomonę ir tikimės, kad Taryba sureaguos
ir laikys tai, kaip sakiau, pirmuoju Parlamento svarstymu.

Todėl dėkoju Komisijos narei, kad ji pasirengusi sąžiningai ir atvirai bendradarbiauti dėl
šio klausimo, taip pat dėkoju visiems savo kolegoms, dirbusiems rengiant šį pranešimą ir
jį palaikiusiems. Telieka tikėtis, kad Taryba palaikys mūsų, kaip sakiau, pagrįstus ketinimus,
kuriems pritaria ne tik Teisės reikalų komitetas, bet ir Europos Parlamento teisės tarnybos.

Pirmininkas. −   Bendros diskusijos dėl keturių su žuvininkystės reikalais susijusių
pranešimų baigtos.

Balsavimas dėl visų keturių pranešimų vyks balandžio 6 d. 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Jim Higgins (PPE),    raštu.  – Dėl E. Grelier pranešimo balsavau prieš savo frakciją dėl
keturių pakeitimų: 4 pakeitimo, 5CP pakeitimo, 6 pakeitimo ir 3 pakeitimo. Esu nusivylęs,
kad pakeitimai nebuvo priimti. Nepaisydamas to, vis dėlto palaikiau pranešimą, siekdamas
užtikrinti, kad būtų apsaugota Airijos smulkiadyglių saulažuvių pramonė ir kad šiuo
klausimu būtų teisinis tikrumas, o ne būtų laukiama, kada 2013 m. iki galo bus įvykdyta
reforma.

243Europos Parlamento debataiLT05-04-2011



Sirpa Pietikäinen (PPE),    raštu.  –  (FI) Europos Sąjungos bendros žuvininkystės politikos
reforma yra vienas svarbiausių šio Parlamento uždavinių. Kaip visi žinome, ES žuvininkystės
politika jau ilgą laiką intensyviai kritikuojama ir tam yra rimtų priežasčių. Yra daug
problemų, susijusių su pergaudymu, žvejyba besivystančių šalių teritorijoje ir valstybės
pagalba žuvininkystės pramonei. Visus šiuos klausimus reikia skubiai išspręsti.

Šiandien mums pateiktame J. Ferreiros pranešime dėl Bendrijos finansinių priemonių
sprendžiami pagrindiniai su žuvininkystės politikos reforma susiję klausimai. Tai −
duomenų rinkimas, moksliniai tyrimai, vidaus bendradarbiavimas, žvejybos reikalų
administravimas ir bendros žuvininkystės politikos stebėsenos sistemos. Taip pat svarbu
užtikrinti, kad žuvininkystės politikos suderinimas, ypač suderinimas su aplinkos ir jūrų
politikos kryptimis, būtų pagrindinis prioritetas, o tam taip pat reikės išteklių.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Bendra žuvininkystės politika (BŽP) apima virtinę
Europos Sąjungos sukurtų priemonių, kurios skirtos Europos žuvininkystės sektoriaus
tvarumui ir konkurencingumui užtikrinti. Pagal BŽP reformavimo programą, pagrindiniai
prioritetai yra padidinti jos veiksmingumą, siekiant geriau užtikrinti ekonomines Europos
laivynų perspektyvas, išsaugoti žuvų išteklius, sąryšį su jūrų politika ir tiekti vartotojams
kokybiškus maisto produktus. Parlamento šiandien patvirtintos priemonės: techninių
priemonių peržiūra ir galiojančių teisės aktų pritaikymas, kad būtų atsižvelgta į surinktus
mokslo duomenis, patenka į šiuos prioritetus. Reikėtų subalansuoti sektoriaus tvarumą ir
konkurencingumą. Žvejyba yra labai svarbi veikla ekonominei ir socialinei pakrančių
bendruomenių plėtotei, nes prisideda prie regionų sužadinimo ir skatina susijusių sektorių
veiklą. Pavyzdžiui, atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose, kurie sudaro didžiausią
išskirtinę ES ekonominę zoną, žuvininkystės sektoriui tenka esminis vaidmuo šių regionų
ekonominėje veikloje, todėl užtikrinti sektoriaus tvarumą ir vystymąsi tampa prioritetu.

16. Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)

17. Posėdžio pabaiga

(Posėdis baigtas 23.20 val.)
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