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PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05)

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa
prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół

3. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.) (debata)

Przewodniczący −   Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie
przewodniczącego Rady Europejskiej „Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (24–25
marca 2011 r.)”. Głos zabierze przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

Herman Van Rompuy,    przewodniczący Rady Europejskiej  − Panie Przewodniczący, Panie
Przewodniczący Komisji Europejskiej, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W ciągu 49
dni przewodniczyłem trzem posiedzeniom Rady Europejskiej oraz szczytowi szefów
państw lub rządów strefy euro. Daje to pojęcie o skali i pilności wyzwań, przed jakimi stoi
nasza Unia w wymiarze zarówno gospodarczym, jak i dyplomatycznym. Dowodzi to
również, że posiedzenia Rady Europejskiej nie są epizodami, lecz częścią procesu. Na
posiedzeniu w dniach 24-25 marca, z którego dziś zdaję relację, przyjęliśmy szereg ważnych
środków gospodarczych, które były opracowywane i omawiane w ciągu ostatniego roku,
wzmogliśmy działania w kontekście wydarzeń w Libii i zareagowaliśmy na katastrofę w
Japonii. Pozwolę sobie po kolei omówić każdą z tych kwestii.

Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, przyjęliśmy kompleksowy pakiet środków. Opierając
się na wynikach wcześniejszych spotkań, w tym nieformalnego szczytu strefy euro z 11
marca, zdołaliśmy zebrać w całość niemal wszystkie mocne strony tego przedsięwzięcia.
Oczywiście przyjęcie środków i procedur przeciwdziałania kryzysowi nie oznacza samo
w sobie wyjścia z kryzysu. Do tego będzie potrzeba wytrwałości i wytężonego wysiłku.
Nie będę szczegółowo omawiał wszystkich podjętych decyzji. Znajdziecie je Państwo w
konkluzjach. Chciałbym jedynie streścić sześć głównych punktów.

Po pierwsze, uzgodniliśmy zmianę Traktatu, jaka jest potrzebna w celu zapewnienia
całkowitej pewności prawa w odniesieniu do stałego mechanizmu stabilności. W rezolucji
z 15 grudnia Parlament zaapelował o lekką modyfikację Traktatu zapewniającą podstawy
prawne funkcjonowania przedmiotowego mechanizmu bez konieczności wprowadzania
gruntownych zmian. Zastosowaliśmy się do tej rady i ucieszyłem się, gdy 23 marca
Parlament poparł proponowaną zmianę Traktatu tak ogromną większością głosów. W
szczególności cieszę się, że udało nam się uspokoić niektóre obawy zgłaszane przez
Parlament w tym kontekście. Chciałbym podziękować sprawozdawcom, panu posłowi
Brokowi i panu posłowi Gualtieriemu, za to, że tak ściśle ze mną współpracowali, by
osiągnąć ten rezultat.

Po drugie, wypracowaliśmy drobiazgowe porozumienie w sprawie wielkości, zakresu i
trybu funkcjonowania przyszłego mechanizmu stabilności oraz poprawy instrumentu
tymczasowego.
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Po trzecie, poparliśmy stanowisko Rady dotyczące sześciu wniosków ustawodawczych
w sprawie nadzoru budżetowego i makroekonomicznego, jakie mają być przedmiotem
negocjacji z Parlamentem. Wiem, że ciężko Państwo nad tym pracujecie. Spotkałem się
już ze sprawozdawcami, a dziś popołudniu będę rozmawiał z koordynatorami. Wszystkie
zainteresowane osoby zdają sobie sprawę z konieczności sfinalizowania tej kwestii do
czerwca.

Po czwarte, zapoczątkowaliśmy europejski semestr. Jest to przedsięwzięcie, w którym
nawiązujemy do realizacji strategii Europa 2020, paktu stabilności i wzrostu oraz nadzoru
makroekonomicznego. Czerwcowa Rada Europejska wyciągnie konieczne wnioski.
Osobiście dopilnuję, by sprawa ta nie utonęła w natłoku biurokracji.

Po piąte, uzgodniliśmy, że wkrótce odbędą się w bankach wiarygodne testy warunków
skrajnych. Jest to podwójne wyzwanie: banki muszą wykonać testy, rządy muszą stawić
czoła wynikom testów.

Po szóste, nadaliśmy nową jakość koordynacji gospodarczej. Nazwaliśmy ją „paktem euro
plus” z dwóch względów: bo, po pierwsze, dotyczy dążenia państw strefy euro do podjęcia
dodatkowych wysiłków poza dotychczasowymi zobowiązaniami i uzgodnieniami w UE,
a po drugie mogą przystąpić do niego inne państwa. Dlatego cieszy mnie, że sześć państw
spoza strefy euro – Dania, Polska, Łotwa, Litwa, Bułgaria i Rumunia – zgłosiło już chęć
przystąpienia do paktu. Pozostałe cztery państwa członkowskie mogą do niego przystąpić
w późniejszym terminie.

Pozwolę sobie powtórzyć, że polityczne zobowiązania w postaci paktu euro plus stanowią
uzupełnienie innych środków objętych pakietem na rzecz poprawy funkcjonowania
gospodarek państw członkowskich: wzmocnionego paktu stabilności i wzrostu w zakresie
nadzoru budżetowego, nowego nadzoru makroekonomicznego i wdrożenia kluczowej
strategii Europa 2020 w zakresie reform strukturalnych na rzecz zwiększenia wzrostu.
Zobowiązania w zakresie konkurencyjności, finansów publicznych, emerytur, zatrudnienia
itd. należy przełożyć na reformy krajowe i programy na rzecz stabilności. Również i one
będą podlegały corocznej ocenie na najwyższym szczeblu.

I ostatnia uwaga na temat gospodarki. Niektórzy obawiają się, że podejmowane działania
służą rozmontowaniu państwa opiekuńczego i systemów ochrony socjalnej. Bynajmniej.
Jak już mówiłem partnerom społecznym podczas trójstronnego szczytu społecznego,
chcemy zachowania tych zasadniczych aspektów modelu europejskiego. Chcemy mieć
pewność, że nasze gospodarki są wystarczająco konkurencyjne, by móc zapewniać miejsca
pracy i stały dobrobyt obywateli. Były to zatem główne elementy naszego globalnego
pakietu gospodarczego, mającego pomóc nam wyjść z kryzysu. Jak już wspomniałem,
jest to wynik długiego procesu, a nie jednego spotkania.

25 marca 2010 r. Rada Europejska postanowiła poprawić zarządzanie gospodarcze
europejską, powołując do życia grupę zadaniową, której miałem zaszczyt przewodniczyć.
Rok później mamy nowe zasady, nowe instrumenty i bardziej ambitne strategie. Był to i
jest wysiłek wszystkich instytucji, w tym Parlamentu i wszystkich państw członkowskich.
Nie zawsze było łatwo, nie obyło się bez dramatów, ale wola polityczna pozostawała
niezłomna, mieliśmy jasne poczucie kierunku i osiągnęliśmy znaczące wyniki.

Nie wszystkie nasze problemy dobiegły końca. Wynikają one z dawnych błędów oraz
braku odpowiednich instrumentów na szczeblu zarówno europejskim, jak i krajowym.
Obecnie jednak mamy szansę zlikwidować je raz na zawsze.
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Teraz chciałbym odnieść się do sytuacji w Libii, która oczywiście była przedmiotem naszych
dyskusji w dniach 24 i 25 marca. Wykazaliśmy wspólną determinację. Wiem, że niektórzy
spośród Państwa mieli wątpliwości, ale działaliśmy wspólnie, by osiągnąć konkretne
rezultaty. Dwa tygodnie temu, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej
w dniu 11 marca, przyjęliśmy jasne stanowisko w sprawie Libii. Działania, jakie zostały
następnie podjęte, nie byłyby możliwe, gdyby nie zdecydowane stanowisko Europy.
Postanowiliśmy, że państwa członkowskie mogą przeanalizować wszystkie konieczne
opcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej, o ile zachodzi uzasadniona
potrzeba, istnieje wyraźna podstawa prawna i poparcie ze strony regionu.

Te trzy warunki zostały szybko spełnione. Wyraźna potrzeba wystąpiła, gdy reżim wzmógł
przemoc wobec własnych obywateli. Podstawa prawna pojawiła się, gdy Rada
Bezpieczeństwa ONZ przyjęła przełomową rezolucję w sprawie Libii kilka dni po
posiedzeniu Rady Europejskiej. Liga Państw Arabskich niezwłocznie zapewniła zaś wsparcie
regionalne.

Działania podjęte przez koalicję państw europejskich, arabskich i północnoamerykańskich
w ramach rezolucji ONZ pomogły chronić ludność cywilną Libii. Udało się uniknąć rozlewu
krwi na masową skalę. Ocalono życie tysięcy ludzi. Ten rezultat jest najważniejszy i
zasługuje na największą uwagę, większą niż proces decyzyjny. Szczegóły nie mogą
przesłaniać istoty rzeczy.

Wszyscy wiemy, że decyzja o podjęciu działań wojskowych nie była łatwa. Pojawiają się
oczywiście pytania i wahania. To normalne, gdy w grę wchodzi kwestia wojny lub pokoju.
Jednak trudności, jakich doświadczyliśmy w odniesieniu do tego aspektu kryzysu libijskiego,
nie mogą ani na chwilę przesłonić całości osiągnięć Unii Europejskiej. Unia zajmowała
czołową pozycję od samego początku kryzysu: jako pierwsza nałożyła sankcje, jako
pierwsza objęła zakazem podróżowania przedstawicieli reżimu, jako pierwsza zamroziła
aktywa libijskie i jako pierwsza uznała, na wniosek Parlamentu, Tymczasową Przejściową
Radę Narodową za pełnoprawnego partnera rozmów. Ponadto Unia koordynowała akcję
ratowania obywateli UE oraz zapewniła i wciąż zapewnia znaczącą pomoc humanitarną.

Cele polityczne, jakie przyjęliśmy 11 marca, pozostają niezmienione. Kadafi musi odejść.
Chcemy przekształceń politycznych, którymi kierowaliby sami Libijczycy w oparciu o
szeroko zakrojony dialog polityczny. Jesteśmy gotowi pomóc nowej Libii zarówno pod
względem gospodarczym, jak i przy tworzeniu nowych instytucji.

Uważnie śledzimy również wydarzenia w pozostałej części regionu. Zdając sobie sprawę
z różnic pomiędzy poszczególnymi krajami, wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją
w Syrii, Jemenie i Bahrajnie. Zdecydowanie potępiamy eskalację przemocy oraz popieramy
reformy polityczne i społeczne w krajach leżących na południe od naszych granic. Musimy
ponadto zmienić naszą politykę, o czym będę rozmawiał jeszcze dziś z posłami
odpowiedzialnymi za ten region w ramach Komisji Spraw Zagranicznych. Z pozytywnych
spraw odnotowaliśmy spokojny przebieg referendum konstytucyjnego w Egipcie dwa
tygodnie temu.

Pozwolę sobie również powiedzieć kilka słów na temat Wybrzeża Kości Słoniowej, które
wprawdzie nie znalazło się w porządku obrad ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej,
ale w grudniu przyjęliśmy konkluzje i od tamtego czasu uważnie śledzimy rozwój wydarzeń
w tym kraju. Przede wszystkim zdecydowanie potępiamy przemoc, zwłaszcza wobec
ludności cywilnej. Należy położyć jej kres – po każdej stronie. Po drugie, obecna sytuacja
jawnie wynika z braku poszanowania demokracji. W demokracji nie chodzi tylko o wybory,
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ale również o respektowanie wyników wyborów. Społeczność międzynarodowa przyjęła
jasne stanowisko w sprawie wyników zeszłorocznych wyborów prezydenckich na
Wybrzeżu Kości Słoniowej. Musimy konsekwentnie trwać na obranym stanowisku.

Jeśli chodzi zaś o Japonię, my jako Rada Europejska w obliczu wszystkich nieszczęść, jakie
dotknęły ten kraj, wyraziliśmy współczucie i solidarność z tamtejszą ludnością oraz
kondolencje dla tysięcy ofiar. Nie możemy o nich zapominać, nawet gdy inne aspekty
tragedii w Japonii pochłaniają naszą uwagę. My jako Unia jesteśmy gotowi nieść wszelką
możliwą pomoc. W tych tragicznych dniach, jako prawdziwi przyjaciele Japonii,
podkreślamy strategiczne znaczenie stosunków unijno-japońskich. Wiadomo, że skutki
tych wydarzeń sięgają poza granice Japonii, dlatego też Unia Europejska wyciąga w pełni
wnioski z zaistniałej sytuacji. Uważnie przyglądamy się skutkom dla gospodarki światowej
oraz kwestiom nuklearnym. Są to sprawy o najwyższym znaczeniu.

Mając to na uwadze, postanowiliśmy pilnie sprawdzić stan bezpieczeństwa wszystkich
naszych elektrowni jądrowych w ramach testów wytrzymałościowych – stress tests. Komisja
przedstawi Radzie Europejskiej wyniki tych testów pod koniec roku. Komisja dokona
przeglądu dotychczasowych przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa instalacji
nuklearnych oraz w miarę konieczności zaproponuje udoskonalenia. W Europie dążymy
do najwyższego standardu bezpieczeństwa jądrowego, jako że zapewnienie bezpiecznego
funkcjonowania elektrowni jądrowych nie może kończyć się na naszych granicach.
Zachęcamy sąsiednie kraje do przeprowadzenia podobnych testów wytrzymałościowych
oraz wspieramy je w tym zakresie. Najlepszym rozwiązaniem byłby ogólnoświatowy
przegląd elektrowni jądrowych.

Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Na tym chciałbym zakończyć
omówienie ustaleń podjętych podczas trzeciego w tym roku posiedzenia Rady Europejskiej.
Wiele z nich toruje drogę dalszym pracom w Parlamencie w ramach czy to procedur
ustawodawczych, czy też uprawnień kontrolnych Parlamentu w odniesieniu do wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Z niecierpliwością oczekuję na Państwa opinie.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji – (FR) Panie Przewodniczący, Panie
Przewodniczący Rady Europejskiej, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Przewodniczący
Rady Europejskiej zdał nam relację z wszystkich decyzji podjętych podczas
zeszłotygodniowego posiedzenia. Chciałbym podzielić się z Państwem moją interpretacją
tych decyzji, a w szczególności przedyskutować kolejne etapy.

Sądzę, że uprawnione jest stwierdzenie, iż podjęte zostały bardzo ważne decyzje
strukturalne w celu wprowadzenia większej stabilności finansowej w strefie euro oraz
większej koordynacji gospodarczej. Jest to prawdziwy punkt zwrotny w zarządzaniu
gospodarką europejską, zwłaszcza gdy spojrzymy na drogę, jaką musieliśmy przebyć, by
znaleźć się w tym punkcie.

Mamy wreszcie właściwe, solidne fundamenty komponentu gospodarczego naszej unii
gospodarczej i walutowej. Uważam, że zyskaliśmy stabilniejsze podstawy.

Dysponujemy ramami, które pozwolą nam wspólnie reagować na kryzysy. Co więcej,
oceniając wyniki Rady, nie możemy zapominać, że ramy te są zgodne z postanowieniami
Traktatu i podejściem wspólnotowym.

Wszyscy wiemy, że kwestia ta nie była z góry przesądzona. Komisja stanęła na czele
wspólnej reakcji na kryzys gospodarczy oraz wizji Europy w 2020 r. Parlament udzielił
jej zasadniczego wsparcia w tym względzie, za co raz jeszcze Państwu dziękuję. Wspólne
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stanowisko Parlamentu i Komisji, by bronić podejścia wspólnotowego, odegrało ważną
rolę w osiągnięciu tego rezultatu.

Nasza nowa architektura gospodarcza w dużej mierze już zatem istnieje. Sama w sobie
niczego jednak nie gwarantuje: przywódcy polityczni muszą teraz podjąć ważne decyzje,
by spełnić pokładane w niej nadzieje.

W ramach tych nowych struktur będziemy musieli zdecydowanie dążyć do niezwłocznego
przeprowadzenia koniecznej konsolidacji finansów publicznych oraz realizacji priorytetów
reform strukturalnych w zakresie wzrostu, jakie Rada Europejska potwierdziła w oparciu
o opracowaną przez Komisję roczną wizję wzrostu gospodarczego.

Jestem przekonany, że nasza determinacja w nadchodzących tygodniach i miesiącach
będzie równie silna – jeśli nie silniejsza – jak wtedy, gdy ustalaliśmy w spójny i
skoordynowany sposób poszczególne komponenty naszej wspólnej reakcji na kryzys:
europejski semestr, pakt euro plus, nowe wzmocnione ramy zarządzania gospodarczego
oraz kroki podjęte w duchu solidarności i odpowiedzialności w celu utrzymania stabilności
finansowej strefy euro.

Mogę Państwu zdradzić, że Komisja chciała posunąć się jeszcze dalej w kilku obszarach
zarządzania gospodarczego, zwłaszcza w odniesieniu do nowego mechanizmu stabilności
finansowej w strefie euro. Na przykład życzylibyśmy sobie większej elastyczności. Sądzę
jednak, że udało nam się zapewnić mechanizm zakotwiczony w Traktacie – z silną rolą
Komisji i nadzorem ze strony Parlamentu. Osiągnęliśmy znaczący rezultat, w czym udział
miało tak szerokie poparcie zmiany Traktatu ze strony Parlamentu.

Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Nowe struktury zarządzania należy teraz wprowadzić
w życie, by zaradzić obecnej sytuacji gospodarczej. Prawdą jest, że okoliczności wciąż są
trudne. Piłka jest obecnie bardziej po stronie państw członkowskich, które muszą
sfinalizować reformy krajowe oraz programy stabilności i konwergencji.

Komisja będzie czekała na konkretne, ambitne propozycje ze strony każdego państwa
członkowskiego, by wspólnie realizować główne cele strategii Europa 2020: więcej miejsc
pracy, więcej inwestycji w edukację, szkolenia, badania i innowacyjność oraz odważniejsze
podejście do zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Oczekujemy również, że państwa członkowskie przedstawią działania, jakie zamierzają
podjąć w celu skorygowania utrzymujących się zakłóceń równowagi makroekonomicznej
oraz poprawy konkurencyjności i wzrostu, by tworzyć miejsca pracy.

Gdy tylko otrzymamy te dokumenty, sporządzimy projekty opinii i rekomendacji dla
każdego kraju, by mogły zostać przyjęte przed czerwcowym posiedzeniem Rady
Europejskiej, które przypadnie na koniec pierwszego europejskiego semestru.

Pragnę podkreślić, że wszyscy ponosimy wspólną odpowiedzialność i każdy musi w pełni
poczuwać się do odpowiedzialności za strategię Europa 2020. Strategia ta wyznacza
podstawowe ramy reform europejskich na rzecz wzrostu i zatrudnienia. W kontekście
tym należy przywołać ustęp 6 konkluzji Rady Europejskiej. Stwierdza się w nim wyraźnie:
„Przy realizacji tych polityk, by zapewnić szeroki udział w tym procesie, utrzymana zostanie
ścisła współpraca z Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami UE oraz unijnymi
organami doradczymi (Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów),
przy pełnym zaangażowaniu parlamentów narodowych, partnerów społecznych, regionów
i innych zainteresowanych stron”. Pragnę uwypuklić ten punkt, bo jak Państwu wiadomo,
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jednym z najczęściej wysuwanych zarzutów wobec strategii lizbońskiej jest właśnie brak
odpowiedzialności za program reform gospodarki europejskiej. Mam nadzieję, że tym
razem skorzystamy z dotychczasowych doświadczeń i będziemy w istocie ciężko pracowali
na rzecz wzrostu sprzyjającego zatrudnieniu na szczeblu zarówno europejskim, jak i
krajowym.

Jeśli chodzi o reformę zarządzania gospodarczego, to obecnie w rękach Parlamentu leży
ostateczne zatwierdzenie sześciu wniosków w ramach pakietu ustawodawczego. Liczę na
to, że uda nam się jak najszybciej osiągnąć ambitny wynik w tym względzie. Ma to
zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego systemu zarządzania.

Uważam zatem, że mamy wiele powodów do zadowolenia z wyników ostatniej Rady
Europejskiej, ale i wiele powodów, by dalej ciężko pracować. Klimat gospodarczy jest
bowiem wciąż trudny i nieprzewidywalny, zwłaszcza pod względem społecznym, co nas
bardzo martwi.

W ciągu najbliższych kilku tygodni Komisja przedstawi również wnioski w sprawie Aktu
o jednolitym rynku. Cieszę się, że Rada poświęciła tak wiele czasu na omówienie przyszłości
jednolitego rynku i podkreśliła jego zasadniczą rolę w pobudzaniu wzrostu i zatrudnienia
oraz propagowaniu konkurencyjności, kładąc między innymi nacisk na znaczenie
zmniejszenia obciążeń regulacyjnych, zwłaszcza dla MŚP.

Chcemy uwolnić potencjał wzrostowy jednolitego rynku. W tym miejscu chciałbym
również zwrócić uwagę na to, że konsolidacja finansów publicznych nie jest celem samym
w sobie, lecz środkiem do pobudzenia sprawiedliwego, trwałego wzrostu oraz tworzenia
miejsc pracy.

Skoro mówimy o sprawiedliwym wzroście, należy podkreślić, że Rada Europejska
wypowiedziała się również w sprawie możliwości opodatkowania międzynarodowych
transakcji finansowych. Potwierdziłem, że Komisja ma zamiar przedstawić propozycje
opodatkowania sektora finansowego. W istocie rzeczy uważamy, że każdy powinien
wnieść wkład w zwalczanie skutków kryzysu.

Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Jak Państwu wiadomo, Rada zajęła się również sytuacją
w południowej części basenu Morza Śródziemnego, w szczególności w Libii.
Przewodniczący Rady zdał nam szczegółową relację w tej sprawie. Chciałbym jedynie
wspomnieć, że wczoraj spotkałem się z premierem Tunezji. Po raz kolejny powtórzyłem,
że popieramy rewolucję demokratyczną i jesteśmy gotowi nieść pomoc Tunezyjczykom
w dążeniu do wolności, sprawiedliwości i postępu społecznego. Poruszyłem również w
tym kontekście kwestię migracji, którą Tunezja i UE muszą zająć się wspólnie w duchu
konstruktywnej współpracy i prawdziwego partnerstwa, jako że nasza propozycja dotyczyła
właśnie partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu, co zostało bardzo dobrze
przyjęte przez Radę Europejską.

Rada Europejska zajęła się jeszcze jedną sprawą, a mianowicie kryzysem w Japonii, ze
szczególnym naciskiem na sytuację nuklearną.

Wczoraj odbyłem również owocną rozmowę telefoniczną z japońskim premierem, który
podziękował Unii Europejskiej za podjęte działania. Dałem ponownie wyraz naszej
solidarności i podkreśliłem, że wciąż stoimy u boku Japonii. Poruszyliśmy również kwestię
energetyki jądrowej. Premier Kan poinformował mnie o sytuacji w Japonii oraz o ostatnich
zmianach w zakresie bezpieczeństwa, a także zasygnalizował gotowość współpracy z
nami w odniesieniu do działań na rzecz bezpieczeństwa jądrowego w Europie i na świecie.
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Kwestia nuklearna coraz bardziej niepokoi opinię publiczną. Musimy uśmierzyć te
niepokoje, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo jądrowe. Nasze działania muszą być
ponadto całkowicie przejrzyste. Z tego względu przeprowadzone zostaną testy
wytrzymałościowe w elektrowniach jądrowych w Europie, a ich wyniki będą ogłoszone
publicznie. Rada zwróciła się do Komisji oraz Europejskiej Grupy Organów Regulacyjnych
ds. Bezpieczeństwa Jądrowego o podjęcie decyzji w sprawie zakresu i praktycznych
aspektów tych testów, które mają być prowadzone przez niezależne władze krajowe.
Komisja zbada również przepisy regulujące kwestię bezpieczeństwa w elektrowniach
jądrowych i zaproponuje do końca roku konieczne ulepszenia.

Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Nie możemy zawieść nadziei
pokładanych w naszej zdolności do wspólnego działania dla wspólnego dobra Europy.
Do tego właśnie dąży Komisja w swojej codziennej pracy, wiedząc, że może liczyć na
poparcie ze strony Parlamentu. Będziemy tak dalej czynili, w pełni realizując nasze nowe
obowiązki.

Joseph Daul,    w imieniu grupy PPE – (FR) Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący
Rady Europejskiej, Panie Przewodniczący Komisji, Panie i Panowie! Ostatnia Rada
Europejska skierowała nasze kraje na właściwy tor. Zwiększając możliwości Funduszu
Solidarności i decydując o nadaniu mu stałego charakteru, 27 państw członkowskich po
raz kolejny dało dowód swojego przywiązania do euro oraz znaczenia solidarności
pomiędzy krajami o większej stabilności finansowej i tymi doświadczającymi przejściowych
problemów.

Jednocześnie decyzja o zawarciu europaktu pomiędzy państwami należącymi i nie
należącymi do strefy euro wskazuje na wolę polityczną liderów europejskich, by wyciągnąć
wnioski z kryzysu finansowego.

Fakt, że posiadamy wspólną walutę, zmusza nas do większej konsekwencji w wyborach,
jakich dokonujemy w sprawach gospodarczych i społecznych. Dawno skończyły się czasy,
gdy kraje mogły przyjąć nietypową stawkę opodatkowania lub określone zasady społeczne
bez uprzedniego skonsultowania się z partnerami. Wytłumaczenie jest proste: wszystkie
kraje powinny czerpać korzyści z solidarności partnerów ze strefy euro.

Jednak nasi obywatele zaakceptują tę solidarność dopiero wtedy, gdy będą przekonani, że
wszyscy wnoszą jednakowy wysiłek w zarządzanie finansami publicznymi. W tym
względzie europakt jest ważnym krokiem w kierunku konwergencji naszych gospodarek.
Moja grupa zdecydowanie popiera europakt, ale jednocześnie postuluje – i ja osobiście
będę nadal postulował – by został wprowadzony w życie w kontekście metody
wspólnotowej, pod egidą Komisji. Podjęliście Państwo właściwe kroki, wykonaliście dobrą
robotę, ale trzeba zrobić jeszcze więcej w ramach metody wspólnotowej pod egidą Komisji.
W ten właśnie sposób zbudujemy Europę. Panie i Panowie! Dobrze wiecie, jaki potrafię
być uparty; będę to powtarzał tyle razy, ile będzie trzeba, by nikt nie zapomniał.

Europa wyróżnia się na świecie swoim modelem społecznej gospodarki rynkowej. Nasi
obywatele są słusznie dumni z tego opartego na zasadzie solidarności modelu, który jednak
jest trudny do utrzymania w warunkach globalizacji. Pytanie brzmi, jak zapewnić trwałą
przyszłość tego modelu w drodze kompromisu pomiędzy preferowanym przez socjalistów
państwem opiekuńczym, które niemal nas zrujnowało, a nadmiernym liberalizmem,
którego zagrożenia ujawnił kryzys finansowy.
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Trzy rzeczy są potrzebne, by osiągnąć ten cel. Wszystkie nasze kraje muszą po pierwsze
zmniejszyć deficyt, po drugie – przyjąć porównywalne zasady budżetowe, fiskalne i
społeczne, a po trzecie – wspólnie inwestować w innowacyjność, by pobudzić wzrost,
który na chwilę obecną jest wyraźnie niewystarczający. W istocie rzeczy utrzymanie i
wzmocnienie naszego modelu zależy od tego, czy będziemy inwestowali w sektory
wzrostowe: odnawialne źródła energii, nanotechnologie, biotechnologie itd. Z uwagi na
ograniczone możliwości finansowe najlepszym sposobem na realizację celów w zakresie
wzrostu i osiągnięcie efektu skali będzie zmobilizowanie zarówno naszych wspólnych
umiejętności, jak i kapitału. Bez potężnych inwestycji w innowacyjność, bez prawdziwie
europejskiego planu odbieramy sobie możliwość dotrzymania kroku naszym konkurentom.

Panie i Panowie! Gdy dziesięć dni temu spotykali się szefowie naszych państw lub rządów,
cały świat żył sprawą elektrowni jądrowej w Fukuszimie, a powstańcy libijscy czekali na
zdecydowane działania ze strony Europy. W tych dwóch kwestiach nasze kraje i Unia
Europejska wykazały się dużym poczuciem odpowiedzialności.

Zaoferowaliśmy Japonii fachową pomoc w zakresie energii jądrowej podczas tej niezwykle
trudnej i niepokojącej społeczność międzynarodową sytuacji. Historia będzie niewątpliwie
dzieliła się na czasy przed Fukuszimą i po Fukuszimie. Moja grupa chce, by czasy po
Fukuszimie – które niestety jeszcze nie nadeszły – były okresem refleksji i działania, by po
pierwsze zapewnić zaostrzenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa jądrowego, a po
drugie – zwiększyć nasze wysiłki w dziedzinie zielonej energii. Zgadzam się, Panie
Przewodniczący, z przedstawionym przez Pana podejściem do problematyki Wybrzeża
Kości Słoniowej.

Jeśli chodzi wreszcie o basen Morza Śródziemnego, to z zadowoleniem przyjmuję ponowny
apel Rady Europejskiej do pułkownika Kadafiego, by oddał władzę, co pozwoli otworzyć
nowy rozdział w historii jego kraju. Chcę, by wszystkie nasze kraje skupiły się na polityce
sąsiedztwa wobec południa, która byłaby równie ambitna i udana jak polityka sąsiedztwa
wobec wschodu w latach 90. XX wieku.

(Oklaski)

Martin Schulz,    w imieniu grupy S&D – (DE) Panie Przewodniczący! Gdy słucha się uważnie
wystąpień panów Van Rompuya i Barroso, przypominają się słowa słynnej niemieckiej
piosenki, które idą mniej więcej tak: „Wszystko mamy pod kontrolą, choć statek tonie”.
Nie ma żadnego problemu – wszystko idzie świetnie. Rozstrzygnęliśmy wszystkie trudności
ku pełnemu i powszechnemu zadowoleniu.

Ja w każdym bądź razie nie jestem w stanie pojąć Waszych sprawozdań dotyczących Rady
Europejskiej. Rozumiem, że nie chcieliście tu przychodzić ze złymi wieściami. Gdybym
ja był przewodniczącym Rady Europejskiej, zapewne też chciałbym przedstawić ten
nieustający kongres wiedeński w samych superlatywach.

Wspomnieliście Libię. Nie padło natomiast ani jedno słowo na temat poważnych
rozbieżności pomiędzy dwoma największymi europejskimi rządami w tej kwestii. Nie ma
zgody pomiędzy Francją i Niemcami w sprawie Libii. Różnice zdań w Unii Europejskiej
dotyczące jednej z podstawowych kwestii międzynarodowych wskazują, że nie wszystko
jest pod kontrolą. Panie Van Rompuy! Wyniki tego posiedzenia Rady byłyby bardziej
przydatne, gdyby były dostępne w 2010 roku. Jeśli chcielibyśmy zapobiec zeszłorocznej
spirali spadków, zwłaszcza w strefie euro, to kroki, które obecnie podejmujemy, należało
podjąć już wiosną 2010 roku.
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Musimy postawić sobie pytanie, dlaczego działania te nie zostały podjęte wiosną 2010
roku? Odpowiedź jest następująca: w Radzie Europejskiej, której Pan przewodniczy, o
doborze tematów dyskusji i uzgodnień nie decyduje metoda wspólnotowa, duch
wspólnotowy czy wspólne cele, lecz taktyczne interesy narodowe, które w ostatecznym
rozrachunku odgrywają większą rolę niż wspólne interesy europejskie. Jest to szczególny
problem Europy.

Chciałbym usłyszeć od Pana, Panie Barrosso, dlaczego na przykład partia, której jest Pan
członkiem i którą Pan niegdyś kierował i dzięki której wreszcie objął Pan tekę premiera
Portugalii, doprowadziła do upadku rządu portugalskiego, który realizował dokładnie to,
czego żąda Pan i siedzący obok Pana komisarz.

(Oklaski)

Nie możemy obarczać za to Pana odpowiedzialnością, skoro nie przewodniczy Pan już
tej partii. Oczekiwałbym jednak jasnego oświadczenia ze strony szefa Komisji na temat
przepychanek politycznych na szczeblu krajowym i ich wpływu na Unię Europejską – w
końcu rząd portugalski upadł w momencie, gdy postanowił zrobić to, czego wymaga
mechanizm stabilności. W ten sposób nie sprawimy, by Europa ruszyła do przodu.

Kwestią, która ogromnie mnie martwi, a której żaden z Panów nie poruszył, jest to, że ten
sam scenariusz powtarza się przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej. Szefowie
państw lub rządów ledwo co uzgodnią działania na rzecz stabilizacji euro lub kraju
należącego do strefy euro, a już jakaś agencja ratingowa z Londynu czy Nowego Jorku
obniża rating tego kraju, zawsze z tym samym skutkiem, czyli wywołując falę spekulacji
wobec euro. Kiedy wreszcie zdobędziemy się na odwagę, by powiedzieć: „Europa nie będzie
dłużej poddawać się dyktatowi spekulantów”?

(Oklaski)

Co mówimy bankom? Ucieszyłem się ogromnie, Panie Barroso, gdy usłyszałem o propozycji
opodatkowania transakcji finansowych. Obecnie Europejski Bank Centralny udziela
bankom pożyczek oprocentowanych w wysokości 1%, a te same banki następnie pożyczają
pieniądze państwom członkowskim strefy euro po stawce 10%. Nic się nie zmienia: ci,
którzy spowodowali kryzys, wciąż na nim się bogacą. Dlatego potrzebujemy podatku od
transakcji finansowych, by banki poniosły część kosztów kryzysu finansowego.

Panie Przewodniczący Barroso! Wspominał Pan o strategii Europa 2020. Więcej miejsc
pracy, więcej inwestycji, więcej badań i szkoleń, więcej ochrony środowiska – to świetnie
brzmiące postulaty, tyle że mają być realizowane przy coraz mniejszym udziale inwestycji
publicznych. W efekcie Europa 2020 i proces lizboński są niezwykle pozytywnym
zjawiskiem, ale skazanym na porażkę, jeśli będziemy jednostronnie obniżali budżet w
kontekście rozwoju gospodarczego Europy. Potrzebujemy odwagi, by przeprowadzać
inwestycje publiczne. Niech Pan spojrzy na poziom inwestycji w krajach wschodzących.
Niech Pan spojrzy na poziom inwestycji w Indiach. Niech Pan popatrzy na Brazylię. Niech
Pan popatrzy na inne kontynenty i ich inwestycje ze środków publicznych.

Wprowadzane oszczędności skazują Europę na śmierć, dlatego też powinniśmy ogłosić
sposób osiągnięcia naszych celów, czyli celów strategii Europa 2020, który stanowiłby
prawnie wiążącą podstawę realizacji „sześciopaku” zarządzania gospodarczego. Następnie
rządy zrobią wreszcie to, co tak głośno obiecywały, hamując rozwój przez cięcia budżetu
– ten sam efekt zostanie zresztą osiągnięty wskutek zmniejszenia samego budżetu UE. Z
tego względu oczekuję, Panie Barroso, że Pan, a zwłaszcza komisarz ds. budżetu, pan
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Lewandowski, opracujecie ambitny projekt budżetu UE, który faktycznie ułatwi realizację
postulowanych celów.

Guy Verhofstadt,    w imieniu grupy ALDE  – Panie Przewodniczący! Przede wszystkim
chciałbym podziękować panu przewodniczącemu Van Rompuyowi za sprawozdanie z
posiedzenia Rady. Uczciwie jednak mówiąc, wątpię, by kryzys się skończył i uważam, że
działania, jakie obecnie podejmujemy, nie doprowadzą do jego zakończenia. Nad naszymi
głowami zbierają się czarne chmury.

Nasze dotychczasowe działania w Unii Europejskiej sprowadzają się do tymczasowych
rozwiązań: środków, które mogą być konieczne, ale bynajmniej nie zakończą kryzysu.
Przyznaliśmy 110 miliardów euro Grecji i 67 miliardów euro Irlandii, nie uwzględniając
24 miliardów euro, jakie właśnie postanowiliśmy przeznaczyć dla banków irlandzkich.
Obecnie mamy 76 miliardów euro w obligacjach państwowych, jakie zakupił EBC. I nadal
będzie kupować, bo fundusz kryzysowy nie może działać na rynku wtórnym. Oznacza
to, że EBC będzie kontynuować te działania. Poza tym EBC przyjął zabezpieczenie w
wysokości 100 miliardów euro w celu zapewnienia płynności bankom w Europie. Ogółem
w ostatnich miesiącach zainwestowaliśmy zatem 400 miliardów euro w kryzys. To
trzykrotnie więcej niż budżet Unii Europejskiej! A najgorsze wciąż przed nami. W czwartek
najprawdopodobniej nastąpi podwyżka stóp procentowych w Europie – z 1 % do 1,25 %
– co może pogorszyć sytuację. Należy zwalczać inflację, ale z drugiej strony istnieje ryzyko,
że to jedynie pogorszy sytuację.

Sytuacja przedstawia się zatem następująco: zainwestowaliśmy 400 miliardów euro. I czy
rozwiązaliśmy kryzys? Nie, nie rozwiązaliśmy kryzysu. Potrzeba nam prawdziwie
odważnego, dogłębnego podejścia, a takim nie dysponujemy na chwilę obecną. Chciałbym
tu zacytować Nouta Wellinka, prezesa banku centralnego Holandii, który przedstawił parę
dni temu sprawozdanie roczne. Zawarł w nim trzy uwagi na temat skutków naszych
decyzji oraz tych podjętych przez Radę w ostatnich tygodniach: że przepisy budżetowe
nie są wystarczająco rygorystyczne, pakiet zarządzania gospodarczego jest zbyt mały, a
pakt na rzecz euro zbyt słaby, jako że nie ma mechanizmu jego egzekwowania. To nie są
moje słowa, lecz Nouta Wellinka, prezesa holenderskiego banku centralnego, który
powtarza dokładnie to, co powiedział pan Trichet w zeszłym tygodniu. Trzecia z
poruszonych przez niego kwestii dotyczy nadzoru finansowego, który jego zdaniem ma
nadmiernie krajowy charakter.

Uważam, że Nout Wellink ma rację. Możemy wręcz jeszcze dodać inne kwestie. Pierwszą
z nich jest Europejski Instrument Stabilności Finansowej oraz Europejski Mechanizm
Stabilności. Stałe i tymczasowe fundusze kryzysowe nie mogą się sprawdzić, bo funkcjonują
na zasadzie jednogłośności. Jeśli zachowamy tę zasadę, cała strefa euro będzie zdana na
niełaskę eurosceptycznych rządów i partii politycznych.

Musimy wreszcie – i jest to moje przesłanie na dzisiaj – oczyścić banki europejskie. Problem
nie został rozwiązany, a ożywienie gospodarcze w Europie nie nastąpi dopóty, dopóki
tego nie uczynimy. Banki mają w swoich portfelach nie tylko stare produkty z czasów
kryzysu finansowego, ale i obligacje krajów, których rating ulega obniżeniu każdego dnia,
a przynajmniej tygodnia.

Proszę o to, by pan Barroso i pan Trichet jak najszybciej przedstawili globalną reakcję,
czyli odważniejszy pakt stabilności – nad czym Parlament pracuje – i zarządzanie
gospodarcze. Czy zarządzanie gospodarcze realnie istnieje? Obecnie mamy do czynienia
z międzyrządowym podejściem bez mechanizmu nakładania sankcji; to nie może działać.
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Takie rozwiązanie nie sprawdziło się dotychczas i nie sprawdzi się w przyszłości. Musimy
zgłosić wniosek o zniesienie zasady jednogłośności w odniesieniu do funduszy
kryzysowych, bo tak być nie może. W istocie rzeczy oddajemy bowiem kontrolę krajom
i partiom, które odpowiadają się przeciwko systemowi.

Musimy wreszcie przedstawić plan dla europejskiego sektora bankowego. Ożywienie
gospodarcze nie nastąpi, zanim nie zaproponujemy europejskiego mechanizmu
oczyszczenia banków. Wszyscy wiemy, że potrzeba będzie na to pieniędzy. Rekapitalizacja
banków europejskich, sfinansowanie inwestycji w Europie – zgodnie z postulatem pana
posła Schulza – a jednocześnie niesienie pomocy państwom członkowskim, których
finanse publiczne znajdują się w złej sytuacji. Jak mamy to zrobić? Gdzie znaleźć pieniądze?
Jedynym sposobem pozyskania środków jest stworzenie prawdziwego rynku obligacji w
Europie. Wiemy, że jedynym sposobem wyjścia z kryzysu jest stworzenie europejskiego
rynku obligacji.

Chciałbym powiedzieć panu Barroso, że nadeszła pora, by wykazał się wynikami. Czas
ucieka, a pakt na rzecz euro nie wystarczy, by rozwiązać problemy.

Daniel Cohn-Bendit,    w imieniu grupy Verts/ALE – (FR) Panie Przewodniczący, Panie
Przewodniczący Rady Europejskiej, Panie Przewodniczący Komisji, Panie i Panowie
Posłowie! Pan poseł Schulz zacytował Panu, Panie Przewodniczący Van Rompuy, piosenkę
niemiecką. Bezpośredni odpowiednik w języku francuskim brzmi „Tout va très bien,
Madame la Marquise, il n'y a pas de problème”.

Muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony sposobem, w jaki przedstawione zostały tu sprawy.
Nie można nas traktować jak głupców. Nawet jeśli lubimy Was słuchać, zdarza się nam
czytać gazety, więc wiemy, co wydarzyło się podczas tego posiedzenia Rady. Nie
opowiadajcie nam historyjek. Wiemy, jakie są problemy. Nie jesteśmy tutaj, by marnować
czas.

Chciałbym powiedzieć jedną rzecz Panu i Panu Barroso. Ciągle mówicie o „stabilności,
wzroście, zatrudnieniu i konkurencyjności”. To wszystko prawda. Ale czy wiecie, jak
pojmują to nasi obywatele? W ich pojęciu sprowadza się to do „braku równości, poczucia
niesprawiedliwości i braku bezpieczeństwa”. Tak właśnie to pojmują. Jeśli Unia Europejska
nie zmieni swojego postępowania, nie podejmie próby zareagowania na to poczucie
niesprawiedliwości, poczucie, a może rzeczywistość braku równości, braku bezpieczeństwa,
wtedy ludzie, słysząc „konkurencyjność”, będą myśleli „znów nam dadzą popalić”.

W tym właśnie leży prawdziwy problem: że ludzie postrzegają mechanizmy – dodam:
konieczne mechanizmy – ratowania banków jako coś, co służy bankom. Spójrzmy na
zyski banków. Spójrzmy na potężne pakiety płacowe. Ludzie powiedzą: „To kompletne
szaleństwo! Wydaje się tyle pieniędzy, by najbardziej ucierpieli obywatele i budżety krajowe,
jako że pogłębią się nierówności”. Statystyki z ostatnich lat wskazują na wzrost nierówności.
Jeśli nie zajmiemy się tym problemem, obywatele odwrócą się od nas plecami, dając
pożywkę skrajnej antyeuropejskiej prawicy w całej Europie. I mieliby ku temu dobry
powód: nie potrafimy bowiem zareagować na to poczucie nierówności, niesprawiedliwości
i braku bezpieczeństwa. Brak reakcji oznaczać zatem będzie naszą porażkę.

Jeśli chodzi o euroobligacje, o czym wspomniał pan poseł Verhofstadt, musimy faktycznie
uruchomić fundusz obrony i poinformować o tym obywateli, ale jeśli nie mamy funduszu
inwestycyjnego, jeśli nie jesteśmy w stanie realnie udowodnić, że chcemy ponownego
uruchomienia całej tej machinerii – dlatego też potrzebujemy euroobligacji nie tylko do
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celów obrony, ale i inwestycji – jeśli nie podążymy tą drogą, obywatele nic z tego nie
zrozumieją, a zwłaszcza tej polityki.

Trzeba zatem wyraźnie powiedzieć pewne rzeczy. Jeśli chodzi o nierówności, dlaczego
nie można obecnie w Europie przeprowadzić działań społecznych, które byłyby zrozumiałe
dla obywateli? Na przykład wprowadzić minimalną pensję w całej Europie, niekoniecznie
na tym samym poziomie, ale przynajmniej samą koncepcję pensji minimalnej? Trudno w
to uwierzyć, ale w Niemczech, w których tyle mówi się o przywróceniu równowagi
gospodarczej, w ogóle nie wspomina się o tym problemie. To niewiarygodne, że ten jeden
z niewielu dobrze prosperujących krajów Europy nie potrafi wprowadzić pensji minimalnej
dla swoich obywateli. Jest to kwestia, którą należy poruszyć w kontekście zarządzania
gospodarczego i społecznego w Europie.

Przejdźmy teraz do Libii. To, co mówił pan poseł Schulz było słuszne, choć dramatyczne.
Kraj, taki jak Niemcy kryje głowę w piasek, podczas gdy inne kraje podejmują próby
znalezienia rozwiązania. Tylko w tej kwestii się zgadzam, i to ledwo. Gdy zajmiemy się
polityką sąsiedztwa, chciałbym, byśmy zrobili listę błędów, jakie popełniliśmy w przeszłości.
Jak wyglądały nasze stosunki z Kadafim przed bombardowaniami? Jakie stosunki łączyły
kraje europejskie z Kadafim, Ben Alim czy Mubarakiem? Oceńmy wreszcie, jakie znaczenie
mają dla nas postanowienia układów o stowarzyszeniu dotyczące praw człowieka? Zilch!
Żadne! Jeśli nie przeprowadzimy tej oceny, powinniśmy przestać samych siebie oszukiwać.
Czy Rada Europejska poświęciła choć pięć minut na zastanowienie się nad tym, co
zaniedbaliśmy w zakresie polityki dla basenu Morza Śródziemnego? Czy pomyśleliście
Państwo o tym? W dokumentach niczego takiego nie wyczytałem. Nie słyszałem, byście
Państwo wypowiadali się na ten temat. Gdyby tylko Rada Europejska zdobyła się na nieco
samokrytyki w odniesieniu do swoich przeszłych błędów.

I wreszcie słowo na temat Japonii. Problem polega na tym, że najlepszym sposobem
zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego jest pozbycie się energii jądrowej. W przypadku
energetyki jądrowej ryzyko nigdy nie jest zerowe. Celu tego nie da się zrealizować w jeden
dzień, ale nigdy nie będziemy bezpieczni, jeśli nie wycofamy się z energetyki jądrowej. Nie
chodzi o przeprowadzenie testów wytrzymałościowych dla pojedynczego incydentu. Jak
już wspomniał Claude Lacoste, prezes francuskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego,
problem polega na skumulowaniu się skutków kilku incydentów. Trudno w to uwierzyć,
ale dotychczas ten scenariusz nie był rozważany. A to przecież właśnie wydarzyło się w
Japonii. Nie pojedynczy incydent, lecz nałożenie się czterech lub pięciu incydentów oraz
błędów ludzkich doprowadziła do tej sytuacji.

Pod względem matematycznym nie da się zapewnić bezpieczeństwa jądrowego. Jeśli my,
Europejczycy, nie przemówimy … likwidacja nie nastąpi w ciągu jednego dnia, ale jeśli
nie wycofamy się z energii jądrowej, możemy równie dobrze przestać mówić o
bezpieczeństwie jądrowym. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo jądrowe.

Jan Zahradil,    w imieniu grupy ECR. – (CS) Panie Przewodniczący! Gospodarka i stabilność
strefy euro były najważniejszymi tematami ostatniej Rady Europejskiej. Mamy świadomość,
że większość posłów należących do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
pochodzi z krajów spoza strefy euro oraz krajów, które nawet nie przystąpiły do paktu
na rzecz euro. Nie oznacza to jednak, że chcemy, by strefa euro upadła. Wręcz przeciwnie,
chcemy stabilnej i dobrze prosperującej Unii Europejskiej, w tym strefy euro. Chcemy
odpowiedzialnych rządów krajowych, które położą kres zadłużeniu, zreformują strukturę
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wydatków publicznych i rozpoczną reformy budżetowe, tym samym przywracając
dyscyplinę finansową, co uważamy za rzecz właściwą.

Za rzecz niewłaściwą – i za przedmiot naszej troski – uważamy natomiast ukryty program
forsowany tu przez niektóre państwa członkowskie, a częściowo również przez Komisję
i pewne grupy posłów do PE. Chodzi o próbę wykorzystania kryzysu do dalszego
przenoszenia suwerenności. Jest to próba zwiększenia harmonizacji budżetowej i
podatkowej. Jest to próba wykonania kolejnego kroku w kierunku stworzenia unii fiskalnej,
a zatem i pełnej unii politycznej. Mówimy „nie” takiej unii. Nie popieramy takiej unii.

Zasiadam w Parlamencie od 2004 roku i za każdym razem, gdy pojawia się problem, słyszę
to samo: „potrzebujemy więcej Europy, potrzebujemy bardziej wspólnotowego podejścia”.
Twierdzę, że nie tego nam potrzeba. To właśnie próba rozwiązywania wszystkich
problemów na szczeblu europejskim jest przyczyną naszych obecnych kłopotów. A jak
je rozwiążemy? Również na szczeblu europejskim. Proszę, by Państwo wreszcie zrozumieli,
że obecny model integracji europejskiej wypalił się. Musimy przestać żyć marzeniem o
integracji powojennej Europy, które liczy 50 lat i sięga zeszłego wieku. Paradygmat
europejski uległ zmianie i im szybciej niektórzy z Państwa się z tym pogodzą, tym lepiej.

Lothar Bisky,    w imieniu grupy GUE/NGL – (DE) Panie Przewodniczący, Panie Urzędujący
Przewodniczący Rady, Panie Przewodniczący Komisji! Moja grupa uważa wyniki
posiedzenia Rady za niedostateczne.

Zacznijmy od polityki gospodarczej. Podczas zeszłotygodniowego przesłuchania
przedstawiliśmy nasze uwagi na temat uzgodnionych wytycznych w zakresie polityki
gospodarczej. Musimy przezwyciężyć neoliberalną praktykę ustawiania zysków i
konkurencji, która przejawia się w pojęciach takich jak flexicurity, dostosowywanie wieku
emerytalnego itd.

Uważamy, że istnieje potrzeba demokratycznego i kontrolowanego zarządzania polityką
gospodarczą, by zapobiegać praktykom dumpingowym w zakresie podatków, płac i
środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie odpowiednich minimalnych standardów,
które zapewnią skuteczne uregulowanie rynków finansowych oraz zapobiegną prywatyzacji
zysków przy jednoczesnym przeniesieniu ryzyka na ogół społeczeństwa.

Moja druga uwaga dotyczy naszego sąsiedztwa południowego, a w szczególności Libii.
Państwa członkowskie UE zaangażowały się w budzącą grozę sytuację w Afryce Północnej,
zwłaszcza w Libii. Wysłuchaliśmy tu już pewne krytyczne uwagi. Chciałbym podkreślić
tylko jedno: dyktator Kadafi stosuje przeciwko protestującym i buntownikom broń
zakupioną od nas. Ostrzeliwują go wojska NATO chroniące bojowników o wolność i
demokrację, którzy również posługują się bronią europejską i amerykańską.

Chciałbym dowiedzieć się, jaki jest sens obowiązującego kodeksu honorowego w zakresie
handlu bronią, skoro może dochodzić do takich sytuacji? Co się dzieje z poparciem
wolności, praw człowieka i walki z niesprawiedliwością społeczną w konkretnych
przypadkach, takich jak przypadek Lampedusy, na którą każdego dnia przybywają setki
uchodźców z Afryki Północnej? Obawiam się, że w skleconej na nowo koncepcji sąsiedztwa
chodzi bardziej o interesy europejskie, a nie o właściwe reagowanie na potrzeby krajów
partnerskich.

Moja trzecia uwaga dotyczy Japonii. Dziś popołudniu i jutro będziemy mieli czas, by
omówić sytuację w tym kraju. Również i w tym względzie nie dostrzegamy spójnego
podejścia europejskiego, przynajmniej jeśli chodzi o kontrolę bezpieczeństwa, czyli tzw.
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testy wytrzymałościowe. Nic dziwnego, że nasi obywatele pytają z uzasadnionym
sceptycyzmem, jakie dokładnie stanowisko zajmuje Unia Europejska w tej kwestii.

Godfrey Bloom,    w imieniu grupy EFD  – Panie Przewodniczący! Pozwolę sobie wrócić
do sprawy Libii.

Kiedy klasa polityczna i możni tego świata pojęli, że pułkownik Kadafi jest złym
człowiekiem? Kiedy, Panie Przewodniczący, po zrobieniu tego cudownego zdjęcia, na
którym tak miło się obejmujecie, zdał Pan sobie sprawę, że Kadafi to łajdak?

Mogę Panu powiedzieć, że ofiary z Lockerbie w Szkocji, ludzie dotknięci okrucieństwami
IRA w moim kraju dobrze wiedzieli, jaki jest z niego drań. Ale przecież miał ropę i pieniądze,
więc woleliście przymknąć oko, prawda?

Cóż, najwyższy czas wypić piwo, którego się nawarzyło. Najbardziej absurdalną postacią
w całej tej sprawie jest brytyjski premier, który – pozbywszy się Królewskiej Marynarki
Wojennej, Królewskich Sił Powietrznych – strzela ślepakami i miota groźbami z linii
bocznej, nie dysponując lotniskowcami, niczym, i nazywa się konserwatystą, podczas gdy
w rzeczywistości jest podstarzałym chłoptasiem dodającym sobie animuszu.

Tyle mówimy o przemocy wobec ludzi, o demokracji. Tymczasem w Zimbabwe od lat
panoszy się maniakalny pawian i nic z tym nie robimy. Mamy to gdzieś, bo w grę nie
wchodzą pieniądze czy ropa. To bardzo typowe dla tego miejsca, pogrążonego w hipokryzji
i bzdurach.

Barry Madlener (NI)   – (NL) Panie Przewodniczący Barroso! Będzie, jak Pan sobie życzy.
Będzie istniał stały fundusz wsparcia euro, służący pomocą państwom członkowskim,
które splądrowały kasę państwową, kosztem państw członkowskich pilnujących u siebie
porządku.

Większość ekonomistów zgadza się z nami, że fundusz nie okaże się większym sukcesem
niż ustalenia w ramach paktu stabilności i wzrostu, jeśli chodzi o ocalenie euro. Jest to
miękkie porozumienie, które nagradza słabe, oszukańcze państwa członkowskie,
zapewniając im łatwy kredyt. Skąd wezmą się pieniądze? W jaki sposób fundusz ma być
skonstruowany? Na papierze każde państwo członkowskie, w tym Irlandia, Grecja i
Portugalia, mają wnosić do niego wkład. Ale przecież kraje te nie mają pieniędzy.

Oznacza to, że koszt poniosą państwa członkowskie, które dbały u siebie o porządek.
Skończy się tym, że obywatele holenderscy będą musieli zapłacić rachunek za inne państwa
członkowskie, takie jak Grecja i Portugalia – Pański kraj, Panie Przewodniczący Barroso.
To jest niemożliwe do zaakceptowania. Nie jest to przejaw solidarności, lecz nagradzanie
nagannego zachowania szeregu słabych państw członkowskich kosztem ciężko pracujących
obywateli holenderskich, niemieckich i belgijskich.

W ten sposób nie da się ocalić euro. Kraje te należy raczej usunąć ze strefy euro. Niech
Grecja wprowadzi z powrotem drachmę, a Portugalia escudo. Niektóre kraje musza przyjąć
do wiadomości, że będą musiały opuścić strefę euro i same ponoszą winę za ten stan rzeczy.

Werner Langen (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Wyniki spotkania na szczycie były
ważnym doraźnym krokiem, ale czas prawdziwej próby dopiero nadejdzie. Jeśli wyniki
te zostaną potraktowane w taki sam sposób, jak wszystko inne, w tym pakt stabilności i
wzrostu, a państwa członkowskie nie będą się do nich stosowały, nie będą one warte
papieru, na którym zostały zapisane. Z tego względu nie podzielam optymizmu obu
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przewodniczących, gdy twierdzą, że kryzys się skończył. Uważam, że dopiero teraz czeka
nas prawdziwa próba.

Minęło ponad dwa i pół roku od upadku Lehmann Brothers i gdzie jesteśmy teraz?
Potrzebowaliśmy dwa i pół roku, by znaleźć się w tym punkcie. Zgłoszone wnioski
dotyczące opodatkowania transakcji rynku finansowego zostały odrzucone przez
odpowiedzialnego komisarza. Chcę widzieć wyniki. Pamiętam, że podczas zeszłej kadencji
Parlament przyjął 12 rezolucji dotyczących działań z zakresu rynku finansowych, a
komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny – którego na szczęście już nie ma – odrzucił
je wszystkie. Taka jest rzeczywistość. Komisja nie wykazała się przywództwem przy
rozwiązywaniu tego problemu.

Stwierdziliśmy jednak, że interesy narodowe należy również przezwyciężać na szczeblu
Rady i że Parlament musi wzmocnić rolę Komisji, dokonując zmiany konstytucji. Nie ma
powodu, by spocząć na laurach. Muszę zgodzić się z panem posłem Verhofstadtem:
konsolidacja budżetowa jest niedostateczna, zarządzanie niejednoznaczne, pakt euro zbyt
słaby, a interesy narodowe wciąż zbyt mocne. Jeśli nie mamy odwagi, by zażądać od władz
krajowych większego zaangażowania w sprawy Europy, nigdy nie osiągniemy trwałego,
istotnego rozwiązania.

Panie Przewodniczący Barroso! Wyraziłem krytykę, gdy greccy członkowie mojej grupy
głosowali przeciwko programowi dla Grecji. Z całą pewnością nie zgadzam się z panem
posłem Schulzem. Jeśli socjalistyczny szef rządu zostaje odsunięty od władzy, jest to prima
facie dobra rzecz. Jednak w przypadku Portugalii Pańska partia również głosowała przeciwko
programowi dla tego kraju. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w Europie.
Apelowałbym do wszystkich, by interesy krajowe nie dochodziły do głosu, gdy będziemy
pracowali nad rozwiązaniem przedmiotowego problemu.

PRZEWODNICZY: DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

Edite Estrela (S&D)   – (PT) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Van Rompuy,
Panie i Panowie Posłowie! Europejskie społeczeństwo zadaje pytanie: czy Rada Europejska
dokona koniecznych wyborów i czy pozwolą one na wyprowadzenie nas z kryzysu? Wielu
Europejczyków może uważać, że podejmowane decyzje są właściwe, ale niezbyt ambitne,
a ich realizacja powolna. Ci, którzy widzieli film dokumentalny „Inside Job”, odczują
wściekłość z powodu takiej chciwości i braku skrupułów oraz będą chcieli wiedzieć, co
robi się w Europie w celu ustanowienia niezależnych i wiarygodnych agencji ratingowych,
skoro te istniejące działają w taki sposób?

Pan przewodniczący Barroso powiedział niedawno, że państwo członkowskie, które może
poradzić sobie bez pomocy zewnętrznej, powinno unikać takiej pomocy, bo jest kosztowna.
Jest to również opinia rządu portugalskiego. Portugalia nie potrzebuje pomocy zewnętrznej,
a jedynie rozsądnie oprocentowanego finansowania dla jej gospodarki i jej rodzin. Agencje
ratingowe służą jednak interesom spekulantów i to do ich – spekulantów – kieszeni trafiają
bezpośrednio zyski z potężnych ofiar ponoszonych przez Portugalczyków. Czy to jest
sprawiedliwość europejska? Czy polityczni decydenci nie zdają sobie sprawy, że
doświadczamy kryzysu strefy euro – powtarzam: strefy euro. Że ataki na dług państwowy
niektórych krajów osłabiają euro, zagrażając jednej walucie i samemu projektowi
europejskiemu? Jest to problem europejski, który wymaga europejskiego rozwiązania.
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Jeśli mamy wyjść z kryzysu, potrzebujemy więcej, a nie mniej Europy. Musimy zmierzyć
się z przeszłością i wyzwaniami przyszłości. Musimy dać poczucie pewności i nadzieję
społeczeństwu europejskiemu, bez którego projekt europejski nie może istnieć.

Sylvie Goulard (ALDE)   – (FR) Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Rady
Europejskiej, Panie Przewodniczący Komisji! Przedstawiliście Panowie przebieg obrad w
różowych barwach. Pewne aspekty są faktycznie pozytywne, ale nie będę się nimi ponownie
zajmować. Martwi mnie natomiast jedna rzecz, która wykracza poza kwestie techniczne
i to, o czym Panowie mówili. Mam na myśli podział na północ i południe, jaki obecnie
uwidacznia się w Unii Europejskiej. Dopiero co wysłuchaliśmy wypowiedzi osób
twierdzących, że niektórzy mają rację, a inni nie; że niektórzy są dobrzy, a inni źli. Osoby
te zdają się zapominać o wzajemnych zależnościach. Jest to poważna sprawa.

Co więcej, wielu uważa, że kraje z północy, które tak bardzo pouczają kraje z południa,
nie chcą dostrzec własnej odpowiedzialności, gdy odmawiają zajęcia się sprawą banków,
o której wspominał pan poseł Verhofstadt. Uważam zatem, że Pan jako przewodniczący
Rady Europejskiej, jak również Pan, Panie Barroso, powinniście za wszelką cenę zapobiec
pogłębianiu się tych podziałów. Potrzebujemy rozwiązań, które są możliwe do
zaakceptowania przez wszystkich. Musimy zapewnić, by każdy wziął na swoje barki ciężar
odpowiedzialności.

I ostatnia uwaga: stwierdzam, że Rada Europejska działa niezwykle partykularnie. Cała
dyskusja odbyła się tak, jak gdyby euro nie było walutą o znaczeniu światowym. Nie mówi
się o zewnętrznej reprezentacji strefy euro w MFW. Francja, która obecnie przewodniczy
G20, chce propagować pomysł ogólnoświatowej reformy monetarnej, a brakuje propozycji
na wzór euroobligacji, które obecnie usiłujemy przeforsować, by uczynić euro prawdziwie
globalną walutą.

Philippe Lamberts (Verts/ALE)   – (FR) Panie Przewodniczący! Żywię wiele szacunku
wobec Pańskiej osoby i pracy, ale muszę stwierdzić, że nie przekonał mnie Pan.

Twierdzi Pan, że pracownicy nie powinni się martwić, że pracujemy dla nich. Gdy czytam
fragment tego co, Pan nazywa „paktem euro plus”, poświęcony konkurencyjności,
rozumiem, że chodzi w nim o obniżkę pensji, większą elastyczność i mniejsze poczucie
bezpieczeństwa. Nie mówi się w niej o produktywności czy naszych zasobach. Nie pada
słowo o produktywności energii.

Chcę powiedzieć jedno: nigdy nie prześcigniemy Chin, jeśli chodzi o tanią siłę roboczą.
Wręcz przeciwnie, Chiny są na dobrej drodze, by prześcignąć nas, jeśli chodzi o efektywność
energetyczną i efektywne wykorzystywanie zasobów. Co zatem stanie się z
konkurencyjnością Europy, jeśli nie będziemy w stanie konkurować w tych dziedzinach?

Mówi Pan, że osoby na zasiłkach nie mają się o co martwić. Jednak mówiąc o
zrównoważeniu finansów publicznych, co jest rozsądnym celem, twierdzi Pan, że konieczne
są cięcia. 40% wydatków publicznych przeznaczanych jest na świadczenia społeczne, a
Pan nam mówi, byśmy się nie martwili. Mówi nam Pan również, że zatroszczono się o
przychody. Pomówmy zatem o przychodach. Wspólna skonsolidowana podstawa
opodatkowania osób prawnych to jeden wielki żart. Mówi Pan o niej w trybie warunkowym,
twierdząc, że w każdym przypadku powinna być neutralna pod względem przychodów.
Nie będzie zatem źródłem dodatkowych środków, a co więcej, spółki i tak będą miały
wybór. Nie spotkałem się z przypadkiem, by ktokolwiek wybierał kosztowniejszy wariant
opodatkowania.
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Z drugiej strony, jeśli jest ktoś, kto nie powinien mieć powodu do zmartwień, są to
akcjonariusze i wierzyciele banków. Mówi nam Pan o testach warunków skrajnych. Te
zeszłoroczne były żartem. Nie wiem, czy w tym roku czeka nas powtórka tego
niesmacznego żartu. Nawet jeśli testy te byłyby poważne, jednego tylko możemy być
pewni: źródła pochodzenia funduszy dla banków. Czy tym źródłem będą ich akcjonariusze,
czy też my, podatnicy? Bądźmy poważni! Tak czy owak, banki mogą spać spokojnie.

Nie padło wreszcie ani słowo na temat całkowitej niemożności spłaty zadłużenia Grecji i
Irlandii. Bez względu na to, jak bardzo chce Pan uniknąć tego tematu, nie ma szans na to,
by kraje te były w stanie spłacić swój dług. Im później zaś nastąpi restrukturyzacja, tym
boleśniejszy będzie to proces. Takie przedsięwzięcie nigdy nie może być przyjemne, ale
zwłoka będzie nas drogo kosztować.

(Oklaski)

Martin Callanan (ECR) -   Pani Przewodnicząca! Stając w obliczu konkretnego problemu,
UE za każdym razem popada w pułapkę wymyślania skomplikowanego, biurokratycznego,
niezręcznego rozwiązania, które jest całkowicie niewspółmierne do powagi sytuacji. Jest
to błąd, jaki popełniamy również teraz w odniesieniu do trwającego kryzysu finansowego.
Owszem, kryzys jest poważny i wymaga działania, ale wiele z proponowanych rozwiązań
będzie miało daleko idące i, moim zdaniem, wysoce szkodliwe skutki dla przyszłości
Europy w dłuższym horyzoncie czasowym.

Wielu wykorzystuje zaistniałą sytuację, by wprowadzać w życie plany permanentnego
zarządzania gospodarką na zasadzie interwencji i kontroli. Rozwiązanie polega przede
wszystkim na naruszeniu obowiązujących przepisów, takich jak artykuł 22 Traktatu, który
nigdy nie miał służyć jako podstawa działań ratunkowych (mam jedynie nadzieję, że jakieś
państwo członkowskie zdobędzie się na odwagę i złoży skargę przed sądami europejskimi),
oraz nałożeniu jeszcze większej liczby ograniczeń na państwa członkowskie, co w
rzeczywistości oznacza ograniczenie demokratycznego wyboru dla wielu osób.

Weźmy przykład Irlandii: kraj ten zrobił wszystko, by ustabilizować swój system bankowy
– stabilizacji zaś rozpaczliwie potrzebują banki i instytucje w innych państwach
członkowskich, których słabości zostaną w przeciwnym razie obnażone – a nagrodą, jaka
go za to spotkała, są żądania ze strony innych państw członkowskich, by zwiększył
opodatkowanie osób prawnych, dopasowując się do nadmiernie rozrośniętych podatków
w innych krajach. Jest to niesprawiedliwe i niedemokratyczne.

Bairbre de Brún (GUE/NGL)   – (GA) Pani Przewodnicząca! Jaki rodzaj logiki każe Radzie
i Komisji wierzyć, że polityka narzucona Irlandii nie spowoduje zwiększenia zadłużenia
lub że nie stanie się tak wskutek realizacji tej lub innej podobnej polityki w całej UE?

Środki uzgodnione podczas szczytu zmuszą wszystkie państwa członkowskie do
zastosowania logiki gospodarczej szkodliwej dla ludzi – logiki, która przewiduje
konieczność cięć i pozbawia państwa członkowskie możliwości wspierania wzrostu.

Polityka narzucona Irlandii przez Unię Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy
oznacza gwałtowne cięcia, utratę miejsc pracy i znaczące ograniczenie świadczeń
publicznych. Dług Irlandii jest niemożliwy do spłacenia. O ile posiadacze obligacji nie
przejmą części ciężaru deficytu, Irlandia przestanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań
finansowych w przyszłości.
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Niki Tzavela (EFD) -   Pani Przewodnicząca! Pakt euro plus ma na celu wzmocnienie i
zwiększenie europejskiej konkurencyjności, ale w jaki sposób mamy osiągnąć wartość
dodaną europejskiej gospodarki, gdy naszemu rynkowi pracy szkodzi nielegalna imigracja,
a nasze produkty europejskie są zastępowane towarami przemycanymi z zatrudniających
dużą siłę roboczą krajów Wschodu?

Im szybciej określimy i obejmiemy ochroną produkty geograficzne i gospodarcze Unii
Europejskiej, tym lepiej. Proponuję zatem uwzględnić w pakcie euro określenie i chronienie
granic gospodarczych i geograficznych Europy, jako że w przeciwnym razie nie będziemy
mogli zrealizować postulatu konkurencyjnej Europy w obliczu agresywnej i konkurencyjnej
gospodarki światowej.

Frank Vanhecke (NI)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Jeżeli kryzys w Libii świadczy o
czymkolwiek, to moim zdaniem jest to przede wszystkim całkowity brak poważnej strategii
geopolitycznej w Europie, która służyłaby zabezpieczeniu interesów europejskich. Jest
przecież smutną prawdą, że nasza obecność w tym kraju wynika głównie z polityki
wewnętrznej prezydenta Sarkozy’ego, który zapragnął mieć swoje Falklandy.

Tak czy owak, nie przestaje dziwić, że ci, którzy unoszą się tak gwałtownym i szlachetnym
gniewem – a zaliczają się do nich również osoby zasiadające na tej sali – wobec uosobienia
absolutnego zła, jakim jest pułkownik Kadafi, jeszcze niedawno chętnie fotografowali się
z libijskim dyktatorem i przyjmowali go z honorami wojskowymi. Chcę przez to
powiedzieć, że łatwiej jest dziś oskarżać Kadafiego, niż znaleźć odpowiedź na poważne
pytania, jakie się pojawią.

Jedno z nich brzmi: czy będziemy nadal uzbrajali buntowników – a ten zbiorczy termin
obejmuje zróżnicowaną grupę ludzi, z których część wciąż mentalnie tkwi w średniowieczu
– a jeśli tak, to jaką gwarancję mamy, że broń nie zostanie wykorzystana do tego, by
pogrążyć kraj w jeszcze większym chaosie, jak miało to miejsce w Iranie po wygnaniu
szacha?

Osobiście chciałbym, by te wysiłki europejskie, ta potęga europejska przejawiały się bardziej
w chronieniu naszych granic zewnętrznych przez siły wojskowe. Obecnie również toczy
się cicha wojna, będąca przerażającym zwiastunem inwazji imigrantów, o której nikt nie
mówi. Potrzebujemy europejskiej potęgi, by poradzić sobie również i z tym problemem.

Corien Wortmann-Kool (PPE)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Podczas ostatniej Rady
Europejskiej podjęte zostały decyzje, które były nie do pomyślenia jeszcze rok temu, dlatego
chciałam szczerze podziękować panu przewodniczącemu Van Rompuyowi i panu
przewodniczącemu Barroso.

Jest to ważny krok, ale i krok na bardzo trudnej drodze, którą musimy podążyć, by
przywrócić zaufanie do euro i naszej gospodarki, a tym samym wyjść z kryzysu poprzez
wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Parlament – wedle Państwa słów – pełni
rolę współprawodawcy w odniesieniu do pakietu ustawodawczego na rzecz wzmocnienia
zarządzania gospodarczego. Chcemy, by pakiet ten był bardziej ambitny i oczekujemy,
że wkrótce podejmą Państwo dyskusję z Parlamentem w tej sprawie. Uważamy, że
potrzebujemy mocniejszego i ambitniejszego wsparcia finansowego w oparciu o propozycje
Komisji. Różni posłowie już stwierdzili, że chcielibyśmy mocniejszego paktu stabilności
i wzrostu w oparciu o mechanizm odwróconej większości.

Po drugie, potrzebna jest znacznie silniejsza koordynacja społeczno-gospodarcza. Oznacza
to coś więcej, niż „zobowiązania” paktu euro plus, jako że zasady naszej społecznej
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gospodarki rynkowej zakotwiczone są w strategii Europa 2020. Oznacza to konieczność
większego zaangażowania w rozwijanie tych zasad na rzecz wzrostu i zatrudnienia dla
naszych obywateli. Chcemy, by zasady te znalazły umocowanie w krajowych programach
reform i powinniśmy w tym celu przedstawić stosowne propozycje, o czym mówił pan
przewodniczący Barroso.

Mówił Pan o tym, a wręcz podkreślał, by sfinalizować te kwestie do czasu zawarcia
porozumienia w czerwcu. Jeśli o nas chodzi, może już Pan przystąpić do omawiania tych
spraw z Radą, co powinno pozwolić na zawarcie porozumienia w czerwcu.

Proinsias De Rossa (S&D) -   Pani Przewodnicząca! Mam kilka szczerych pytań do
europejskiego kwartetu – trojki i Rady. Czy poważnie Państwo myślicie o ocaleniu strefy
euro i projektu europejskiego?

Właśnie zostały zakończone testy warunków skrajnych w bankach w oparciu o najbardziej
pesymistyczne scenariusze w Irlandii. Nowy rząd irlandzki zamknął sprawę fiaska
irlandzkich banków. Ku zdziwieniu wszystkich w Irlandii postanowił, że nie zostanie
obniżona wartość należności posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa w Allied Irish
Bank i Bank of Ireland.

Jakie jest jednak europejskie quid pro quo? Dlaczego Europejski Bank Centralny milczy w
podstawowej sprawie, jaką jest średnioterminowe finansowanie banków irlandzkich?
Dlaczego prezydent Sarkozy i kanclerz Merkel nalegają na zniszczenie irlandzkiej bazy
przemysłowej w zamian za obniżenie oprocentowania pożyczek ratunkowych? Dlaczego
niektóre państwa członkowskie blokują prace nad europejskim podatkiem od transakcji
finansowych oraz euroobligacjami? Dlaczego obniżany jest budżet europejski?

Krótka odpowiedź brzmi: doraźne kalkulacje wyborcze i doktrynerstwo ekonomiczne.
Kryzys gospodarki irlandzkiej jest integralną częścią kryzysu europejskiego. Upadek
gospodarki Irlandii byłby nie tylko porażką Europy, ale i upadkiem Europy.

Spłacalność długu ma kluczowe znaczenie dla Irlandii i Europy. Kwartet musi naprawdę
zająć się tą kwestią. Oczekujemy od niego wyobraźni i wizji w negocjacjach z Irlandią.

Chciałbym, by Państwo zapamiętali moje słowa: Irlandia jest taką samą demokracją, jak
Francja, Niemczy czy Finlandia. Władzę sprawujemy z woli obywateli. Wyborcy irlandzcy
zaakceptowali drastyczne działania oszczędnościowe, zaciskając zęby i kipiąc gniewem.
Gra w Europie musi toczyć się według sprawiedliwych zasad, jako że w przeciwnym razie
okno tolerancji, jakie zostało otwarte przed rządem irlandzkim, wkrótce zamknie się z
hukiem.

Carl Haglund (ALDE)   – (SV) Pani Przewodnicząca! Pozwolę sobie zacząć od pozytywnej
kwestii. Mógłbym skupić się na problemach, jakie niewątpliwie spowodują decyzje podjęte
w łonie Rady, niemniej jednak za rzecz pozytywną należy uznać osiągnięte przez Państwu
postępy w zakresie zarządzania gospodarczego i makroekonomii. Mój kolega z Irlandii
właśnie wspomniał o obawach ludzi w jego kraju. Ich problemy powiązane są z tym, że
dotychczas nie zdawaliśmy sobie sprawy ze znaczenia aspektu makroekonomicznego. To
zmieni się w przyszłości dzięki pakietowi zarządzania gospodarczego. W tym względzie
uważam, że Rada obrała właściwy kierunek.

Martwi mniej jednak nieco fakt, że Radzie wydaje się brakować woli zmiany własnej kultury
decyzyjnej. Wciąż zależy jej na możliwości korzystania z różnych rodzajów uzgodnień
politycznych – być może powinniśmy określić to jako chęć targowania się. Jeśli jednak
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nie zmienicie swojej kultury decyzyjnej, obawiam się, że stojąc w przyszłości w obliczu
trudnych wyborów, nie będziecie w stanie podejmować koniecznych decyzji w oparciu o
rekomendacje, jakie Komisja – w co wierzę – będzie w stanie przedstawiać. Jest to wyzwanie,
które Komisja powinna poważnie potraktować. Dobrze ilustruje je również tendencja,
jaką zaobserwowaliśmy podczas posiedzenia Rady, gdy mój własny kraj, Finlandia,
zachowywał się dość niezręcznie w odniesieniu do innej kwestii – w tym przypadku
mechanizmów stabilizacji. Jako Fin ubolewam nad tym. Nie wszyscy Finowie myślą w ten
sposób, ale jest to dobra ilustracja tego, że kultura decyzyjna Rady wymaga zmiany.

Konrad Szymański (ECR) -    (PL) Nowa architektura finansów publicznych w Unii
Europejskiej oparła się o próbę wzmocnienia zdrowych reguł finansów i wydatków
publicznych oraz o całkiem niezdrową skłonność do ograniczania suwerenności
podatkowej państw członkowskich. Bardzo wątpię, by państwa grupy euro plus były w
stanie narzucić sobie rygoryzm w zakresie wydatków publicznych wspólnie, skoro nie
mogły tego uczynić w pojedynkę.

Nie mam natomiast wątpliwości, że ujednolicenie bazy podatkowej jest efektywnym
krokiem w kierunku unii podatkowej, która ma tylko jeden cel – likwidację konkurencji
podatkowej w Unii Europejskiej. Prawdziwe intencje zdradzili politycy francuscy, N.
Sarkozy, C. Lagarde, nalegając od tygodni na podniesienie stawek podatkowych w Irlandii
pod pretekstem walki z kryzysem. Podnoszenie stawek podatkowych w Unii Europejskiej
bez względu na państwo członkowskie jest jednak receptą na utrzymanie kryzysu, nie na
jego załagodzenie.

Przewodnicząca −   Dziękuję bardzo. Posłom, którzy chcieliby skorzystać z procedury
zabrania głosu bez wcześniejszego zgłoszenia, chciałam powiedzieć, że mieliśmy już około
20 wystąpień i wątpię, by starczyło nam czasu przed głosowaniem. Oczywiście proszę
jednak próbować.

Paul Murphy (GUE/NGL) -   Pani Przewodnicząca! Udzielając odpowiedzi panu posłowi
Higginsowi, pan przewodniczący Barroso oświadczył tu, na tej sali, 19 stycznia, że Europa
usiłuje wesprzeć Irlandię. Po nikczemnej kapitulacji rządu Partii Jedności Irlandzkiej i Partii
Pracy wobec interesów obligatariuszy jest rzeczą oczywistą, że wsparcia nie udziela Rada
czy Komisja, lecz klasa robotnicza w Irlandii i Europie, którą zmusza się do pomagania
europejskim bankom i spekulantom poprzez pokrycie ich strat.

Wnioski w sprawie zarządzania gospodarczego stanowią próbę umocnienia cięć wydatków
i pensji. Programy oszczędnościowe i propozycje kar w wysokości setek milionów euro
mają na celu zapewnienie, by bez względu na masowy sprzeciw pracownicy ponieśli koszty
kryzysu. Europejska doktryna szokowa będzie łatwiejsza do zrealizowania dzięki zmianie
Traktatów, co do której wpływowe kręgi w Europie i Irlandii robią wszystko, by nie została
poddana pod głosowanie w referendum. Partia Socjalistyczna i Lewica w Irlandii zażądają
referendum w sprawie przedmiotowej propozycji wprowadzenia permanentnego programu
oszczędnościowego.

Oreste Rossi (EFD)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie! Posiedzenie
Rady dotyczyło trzech niezwykle ważnych kwestii: katastrofy środowiskowej i nuklearnej
w Japonii, kryzysu finansowego w Europie oraz sytuacji w Maghrebie.

W tej pierwszej kwestii: choć wspieramy ludność, która została tak ciężko doświadczona,
nie możemy zgodzić się na zmiany układów handlowych ze szkodą dla naszych własnych
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przedsiębiorstw. Opowiadamy się natomiast za interwencją humanitarną, zapewnieniem
sprzętu, ludzi i pieniędzy.

Przekonanie, że kryzys finansowy się skończył, jest czystą fantazją. Należy przyjąć pakiet
pomocy, który umożliwi państwom członkowskim wyjście z obecnej sytuacji, tym samym
zapewniając stabilność całej strefy euro. Popieramy również zmniejszenie obciążeń
regulacyjnych i biurokratycznych, jak również rozszerzanie handlu z krajami trzecimi, o
ile oznacza to korzyści dla obu stron.

Uważamy, że Unia Europejska fatalnie zaprezentowała się w Maghrebie, jako że każde
państwo członkowskie działało na własną rękę, a baronessa Ashton, wysoka przedstawiciel
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, nie wiedziała, jak poradzić sobie
z kryzysem. W szczególności zaś Unia Europejska pozostawiła Włochy własnemu losowi
w obliczu niekontrolowanego napływu nielegalnych imigrantów.

Hans-Peter Martin (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Obywatele Europy są coraz bardziej
zaniepokojeni. Szczególny niepokój budzą dwie kwestie. Pierwsza dotyczy braku
konsekwencji w przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu i problemom dotykającym
euro. Jest również faktem, że Rada i Komisja nie nadążają za wydarzeniami.

Musimy być realistyczni: konieczne jest obniżenie wartości należności wierzycieli w Grecji,
a prawdopodobnie również w Portugalii. Od tego faktu nie ma ucieczki. Im dłużej będziemy
zwlekali, tym większe koszty poniesiemy – nie tylko w wymiarze finansowym, ale i w
odniesieniu do ogólnej wiarygodności projektu europejskiego. Wydarzenia w Grecji
doprowadzą do wzburzenia nastrojów. Byliśmy częścią specjalnej delegacji w tym kraju:
panuje tam ogólne przekonanie, że to Unia odpowiada za problemy w Grecji. Przyczyną
jest brak jasnej komunikacji oraz niepodjęcie koniecznych działań.

Druga kwestia dotyczy energii jądrowej. Tzw. testy wytrzymałościowe będą miały sens, a
zjednoczona Europa odzyska wiarygodność, jeśli zostaną przeprowadzone zgodnie z
surowymi kryteriami, a nie miękkimi kryteriami IAO, jeśli prowadzone będą konsultacje
z niezależnymi ekspertami i jeśli wreszcie poszczególne testy oraz cały proces zostaną
przedstawione opinii publicznej w odpowiedni i zrozumiały sposób.

Mario Mauro (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Rady, Panie
Przewodniczący Komisji, Panie i Panowie Posłowie! W mojej politycznej wizji świata idee
należy godzić z interesami. Być może mam nieco uproszczony i naiwny obraz instytucji
europejskich, ale wierzę, że uosabiają one nasze ideały, podczas gdy nasze rządy – z wielu
względów – wyrażają nasze interesy.

Należy zatem zagrać w pewną grę. Uderza mnie jedynie to, że zespół uosabiający ideały
wydaje się czasami mało chętny, by wziąć udział w tej grze. Parę tygodni temu, gdy
Parlament zaproponował – a raczej zaproponował, by Komisja zaleciła Radzie – uznanie
Narodowej Rady Tymczasowej w Libii, baronessa Ashton stwierdziła, że nie leży to w
zakresie jej uprawnień.

Gdy po wczorajszej wspaniałej prezentacji przyszło do zaproponowania Radzie strategii
czyniącej kryzys związany z przepływami migracyjnymi kwestią europejską, pani komisarz
Malmström oświadczyła, że odrzuca ten pomysł, bo jej zdaniem nie zdobędzie on poparcia
większości w Radzie.
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W jaki sposób zespół od ideałów chce wygrać, jeśli nasi gracze nie chcą strzelać, bo sądzą,
że bramkarz jest za dobry? Uważam, że jest to zasadnicza kwestia dla historycznego
zrozumienia zadania, do którego zostaliśmy powołani.

Chciałbym zatem zapytać: kim są nasi napastnicy? Są to instytucje europejskie: Parlament,
Komisja, a nawet Pan, Panie Przewodniczący Van Rompuy, jako że moim zdaniem nie
reprezentuje Pan Rady w tym sensie, że broni Pan jej interesów, lecz jest Pan osobą, która
może pomóc Radzie zrozumieć, na jakich ideałach powinna się skupić.

Dlatego zwyczajnie proszę: skoro jesteście naszymi napastnikami, rozgrywajcie piłkę,
atakujcie, strzelajcie gole i – jak mawiamy w tego typu rozgrywkach – pozwólcie nam
marzyć.

Roberto Gualtieri (S&D)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie! Nie ma
wątpliwości, że ustanowienie stałego mechanizmu stabilności jest ważnym osiągnięciem,
kładącym podwaliny pod polityczne zobowiązanie do bronienia euro za wszelką cenę. Z
tego względu, pomimo znacznych zastrzeżeń co do metod i międzynarodowego charakteru
funduszu, Parlament poparł ten przełomowy projekt, skupiając się na zapewnieniu trwałych
powiązań pomiędzy europejskim mechanizmem stabilności i instytucjami UE.

W kontekście tym ważne jest nawiązanie w konkluzjach Rady Europejskiej do
rozporządzenia ustanawiającego procedury mające na celu określenie wymagań
warunkowych; oczekujemy, że Komisja przedstawi stosowny wniosek w tym względzie.

Rezultat jest wprawdzie pozytywny, ale trudno go uznać za wystarczający. Problemem
jest podstawowy kierunek zarządzania gospodarczego europejską. Upieramy się, by leczyć
objawy, a nie przyczyny choroby. Deficyty są skutkiem, nie przyczyną kryzysu. Myślenie,
że możemy uleczyć chorobę, ograniczając się jedynie do zmniejszenia deficytów jedną
ręką i refinansowania banków drugą ręką, jest czystą iluzją. Ryzykujemy w ten sposób
pogłębienie kryzysu i unicestwienie skutków działania stałego mechanizmu stabilności.

Jeśli chcemy leczyć chorobę, a nie tylko objawy, musimy zająć się szeregiem kwestii
podstawowych. Mówimy o wzmocnieniu europejskiej konkurencyjności. Słusznie, ale
jaki model konkurencyjności przyjmujemy? Nie możemy wprowadzić modelu ożywienia
jedynie w oparciu o eksport do krajów trzecich, bo w ten sposób tylko uwypuklimy
zakłócenia równowagi. Aby zyskać większą konkurencyjność w handlu zewnętrznym,
musimy również pobudzić wysokiej jakości popyt wewnętrzny.

Musimy zatem zająć się sprawą banków i systemu kredytowania gospodarki, by
ukierunkować oszczędności europejskie na inwestycje długoterminowe. Musimy wyposażyć
się w instrumenty takie jak euroobligacje, podatek od transakcji finansowych oraz budżet
godny tej nazwy, by zapewnić wielkie inwestycje publiczne na szczeblu europejskim, które
mogą stanowić bodziec dla inwestycji prywatnych. Musimy wreszcie myśleć o europejskim
modelu społecznym jako o atucie, a nie ciężarze.

Sharon Bowles (ALDE) -   Pani Przewodnicząca! Pakt euro plus może być przydatny, ale
nie może służyć jako usprawiedliwienie słabości pakietu ustawodawczego. Zdecydowane
zaangażowanie w tworzenie jednolitego rynku jest kluczem do konkurencyjności UE, a
zatem i strefy euro. Jest to rzecz pożądana, przy czym inicjatywy z zakresu jednolitego
rynku wciąż pozostają objęte Traktatem i w gestii 27 państw członkowskich.

Obawiam się, że przy premii z tytułu ryzyka na poziomie 2,5-3% europejski mechanizm
stabilności jest niewystarczająco elastyczny, by sprzyjać ożywieniu. Rozumiem potrzebę
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dyscypliny i tworzenia rezerw z tytułu ryzyka, jednak te mechanizmy ratunkowe nie mają
służyć pomnażaniu pieniędzy, zwłaszcza gdy ma się własny interes w utrzymaniu
stabilności strefy euro, tak jak ma to miejsce we wspomnianym przypadku banków z kilku
państw członkowskich, które są wspierane przez irlandzkich podatników.

Nie rozwiązaliśmy i nie rozwiążemy kryzysu bankowego, jeśli będziemy działali tchórzliwie.
Nawet Niemcy nie przeprowadzili rekapitalizacji własnych banków, ani nie uznali aktywów
o obniżonej jakości, a ponadto korzystają z pobłażliwości wszystkich w UE i na całym
świecie, dopuszczając ciche udziały w kapitale podstawowym, jako że w przeciwnym razie
nie zaliczyliby testy warunków skrajnych.

Panie Przewodniczący Komisji, Panie Przewodniczący Rady! Miejmy zatem pewną wizję,
nieco pokory i uczciwej samooceny. Możecie Panowie przynajmniej zrobić tyle, by
potraktować premię z tytułu ryzyka jako zabezpieczenie, które zwrócicie, gdy ryzyko
minie. Małostkowość nie ocali euro i rynki to wiedzą.

Gerald Häfner (Verts/ALE)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie! Nie
do polityków należy w istocie rzeczy rozdysponowywanie pieniędzy podatnika na
ratowanie banków lub zapewnienie krajom sztucznej płynności. Prawdziwa funkcja polityki
polega na tworzeniu ram prawnych mających zapobiegać tego typu sytuacjom. Teraz
musicie robić źle, bo przez dziesiątki lat nie robiliście dobrze. Teraz chcecie dotrzeć do
sedna problemu, co przyjmujemy z zadowoleniem. Wydaje się jednak, że po raz kolejny
działacie na złym poziomie, w nieodpowiednich ramach i posługując się niewłaściwymi
środkami, jako że próbujecie rozwiązać problem w oderwaniu od traktatów.

Na szczęście udało nam się doprowadzić do objęcia części tych działań metodą
wspólnotową, przy czym wciąż brakuje klasycznej polityki odgórnej. W dziedzinie tej,
jak w żadnej innej, zachodzi potrzeba omówienia, usankcjonowania i skontrolowania
każdej polityki w oparciu o zasady demokracji. Posługujecie się niewłaściwymi
instrumentami, jako że wykorzystujecie pieniądze podatnika, by wesprzeć banki oraz
tych, którzy uczynili banki i inne produkty finansowe przedmiotem spekulacji. Wciąż nie
podjęliście odpowiednich kroków wobec tych, którzy od dawna czerpią korzyści z
zaistniałej sytuacji. Oznacza to, że Wasze działania sprzyjają utrzymywaniu się zakłóceń
równowagi w społeczeństwie europejskim, co osłabia, a nie wzmacnia poparcie dla tej
polityki. Jedną ręką obciążacie budżety publiczne, drugą zaś chronicie majątek prywatny.
Leczycie w ten sposób jedynie niektóre objawy, a nie rozwiązujecie prawdziwych
problemów.

Peter van Dalen (ECR)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Wiele państw członkowskich
prowadziło przez lata politykę budżetową, która wydawała się zbyt piękna, by mogła być
prawdziwa. Zadłużanie się nie było postrzegane jako problem, bowiem panowało
przekonanie, iż wzrost gospodarczy zniweluje długi, niczym słońce, które rozpuszcza
lód.

Wielu ludzi też tak myślało. Kupowali drogie domy, na które nie było ich stać. Wzrost
wartości nieruchomości miał ich uratować, ale domek z kart runął. Kryzys zadłużenia
leczy się, zaciągając nowe długi. Europejski Bank Centralny skupił warte miliardy obligacje
rządowe Portugalii, Irlandii i Grecji. Gospodarki tych krajów będą teraz musiały poddać
się dyscyplinie i konsekwentnie utrzymywać zawrotne tempo wzrostu przez wiele lat, by
wyjść z kryzysu. Pani Przewodnicząca! To nie może się udać. Gospodarki te kurczą się w
alarmującym tempie. Obrana droga prowadzi prosto do bankructwa.
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Najwyższa zatem pora na przyjęcie strategii kryzysowej w wersji 2.0. Musimy pozwolić
krajom-bankrutom powrócić do ich dawnych walut, czemu powinna towarzyszyć
zdecydowana dewaluacja i anulowanie części długów. Za rok lub dziesięć lat sytuacja
mogłaby zostać poddana ocenie.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL)   – (PT) Pani Przewodnicząca! Dziwi, ale i wiele mówi o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej to, że główni rzecznicy Rady i Komisji pominęli
milczeniem poważny kryzys społeczny, jakiego doświadcza szereg krajów Unii Europejskiej,
zwłaszcza w strefie euro. Gdzie są odpowiedzi dla prawie 100 milionów ludzi
doświadczających ubóstwa w Unii Europejskiej, w tym ponad 20 milionów pracowników
z niskimi pensjami i brakiem pewności zatrudnienia, co przyczynia się do skandalicznie
wysokich zysków wielkich przedsiębiorstw i sektora finansowego? Gdzie są odpowiedzi
dla prawie 25 milionów bezrobotnych, z których większość to kobiety i osoby młode, i
którym odmawia się godnej teraźniejszości oraz możliwości budowania przyszłości z
korzyścią da rozwoju naszych krajów?

Ale i w tym względzie decyzje Rady podyktowane są jedynie obroną interesów dużych
przedsiębiorstw i sektora finansowego, prowadząc do większej centralizacji władzy
politycznej, co sprzyja większej koncentracji i akumulacji władzy ekonomicznej. Wszystko
to służy jednemu: by w imię kryzysu kwestionować prawa społeczne i pracownicze,
zwiększać eksploatację pracowników i pogłębić uzależnienie krajów o bardziej delikatnej
gospodarce, takich jak Portugalia.

John Bufton (EFD) -   Pani Przewodnicząca! Rada wydaje się uważać scentralizowaną
regulację budżetów krajowych za rzecz o zasadniczym znaczeniu dla ożywienia
gospodarczego – tu w szczególności przychodzi na myśl propozycja dotycząca wieloletnich
planów konsolidacji, które obejmowałyby cele w zakresie deficytu, dochodów i wydatków,
jakie miałyby być realizowane w określonym horyzoncie czasowym, a brak wywiązania
się ze zobowiązań byłby karany.

Deficyt Wielkiej Brytanii ma charakter głównie strukturalny i problem ten powinien być
rozwiązany metodami wewnętrznymi. Biorąc pod uwagę bałagan w Grecji i Irlandii, które
to kraje będą prawdopodobnie wymagały dalszych działań ratunkowych, zdecydowanie
sprzeciwiam się ingerencji Brukseli w sprawy mojego kraju. Portugalia byłaby raczej
skłonna zwrócić się do Brazylii, co obrazuje niechęć Lizbony do przekształcenia się w
protektorat gospodarczy w oparciu o tłumiące wzrost działania oszczędnościowe.

Rada stwierdza, że konsolidacja powinna odbyć się w pierwszej kolejności w państwach
członkowskich o dużym deficycie. Co powstrzyma obywateli przed migrowaniem do
krajów o silniejszej gospodarce zgodnie z prawami będącymi dziełem samej UE?

Rada sugeruje zmniejszenie obciążeń regulacyjnych. Czy obejmuje to ustawodawstwo,
jakie Europa tworzy od dziesiątków lat, takie jak dyrektywa o czasie pracy czy przepisy o
wynagrodzeniu za wydłużony urlop macierzyński?

Zdecentralizowane i w mniejszym stopniu stłamszone rynki, a nie sankcje, mają zasadnicze
znaczenie dla dobrobytu gospodarczego.

Andreas Mölzer (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Wiemy, że podczas posiedzenia Rady
Europejskiej omawiane były trzy wybuchowe kwestie. Podjęte przez UE decyzje cechują
się moim zdaniem brakiem poprawności i zrozumienia rzeczywistości.
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Z jednej strony wkrótce wyczerpie się pakiet ratunkowy w wysokości 700 miliardów euro,
co może doprowadzić także unijnych płatników netto do ruiny. Zamiast przyznać w imię
sprawnego zarządzania kryzysem, że mechanizm stabilności nie sprawdził się, UE po
prostu pomnożyła ryzyko dla wszystkich.

Z drugiej strony pojawia się pytanie, czy opozycja stworzona przez byłych ministrów
Kadafiego jest faktycznie zainteresowana demokracją. Z równowagi wyprowadziła mnie
informacja, że dowódca wojskowy rebeliantów libijskich został zdemaskowany jako
długoletni agent CIA.

Jeśli wreszcie chodzi o testy wytrzymałościowe elektrowni jądrowych, jakie mają być
przeprowadzone na zasadzie dobrowolnego udziału, bez żadnych konsekwencji, jest to
kolejny dowód na oderwanie Brukseli od rzeczywistości. Prawdziwym jednak przykładem
indolencji była sytuacja, gdy Komisja nie skorygowała limitów dla żywności konserwowanej
promieniowaniem radioaktywnym przy okazji reaktywacji liczącego 20 lat rozporządzenia.

Alain Lamassoure (PPE)   – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Rady
Europejskiej, Panie Przewodniczący Komisji! Rada Europejska osiągnęła imponujący wynik
w sprawie Unii Gospodarczej i Walutowej. Świetna robota! Musimy jednak zrozumieć, że
będzie to oznaczało nowy, ogromny problem, jakim będzie zapewnienie politycznej
akceptacji decyzji podejmowanych w ten właśnie sposób: na dwóch szczeblach.

Pierwszy szczebel to poziom państw członkowskich. Pakiet euro plus od samego początku
funkcjonuje w oparciu o czysto międzyrządowy konsensus, osiągany z inicjatywy
największego państwa członkowskiego. To dobre rozwiązanie w sporadycznych sytuacjach.
Jeśli jednak będziemy podążali tą samą drogą polityczną przez szereg lat, ryzykujemy
nasilenie napięć między narodami. Niemiecka kanclerz już została wygwizdana na ulicach
Aten i Dublina. Ta procedura międzyrządowa musi zatem być stopniowo przekształcana
w prawdziwie europejską procedurę, nie tylko dla dobra UE, ale i całej Europy. Taki jest
główny zamysł zmian przyjętych przez Parlament. Powinniśmy podziękować oraz
pogratulować panom Junckerowi i Van Rompuyowi ich przyjęcia.

Drugi szczebel to akceptacja ze strony opinii publicznej w każdym państwie członkowskim.
Jak czułyby się partie opozycyjne w naszych krajach, gdyby były związane kierunkami
polityki, których nikt z nimi nie konsultował? Spójrzmy, co stało się wczoraj podczas
wyborów w Irlandii. Spójrzmy na dzisiejszą debatę wyborczą w Portugalii. Zapewnienie
udziału parlamentów krajowych od samego początku, w ramach procesu europejskiego
semestru, jest jedynym sposobem politycznego usankcjonowania tych rekomendacji.
Tymczasem w konkluzjach Rady jedynie przelotnie wspomina się o parlamentach
krajowych, stawiając je w jednym rzędzie z regionami, partnerami społecznymi i
organizacjami pozarządowymi. Gra toczy się o znacznie większą stawkę. Podjęte decyzje
oznaczają, że musimy obecnie zgłębić nowy wymiar demokracji europejskiej.

(Oklaski)

Udo Bullmann (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Rada i Komisja mają rację, sugerując
potrzebę skonsolidowania budżetów publicznych w Europie. Jeśli jednak spojrzymy, w
jaki sposób to działa i będzie działać w przyszłości, przekonamy się, że konsekwencje
dotykają niewłaściwych ludzi. Zamyka się szkoły, nauczyciele tracą pracę, badacze trafiają
na bruk, a inwestycje publiczne są zmniejszane lub tkwią w martwym punkcie.

Chciałbym zapytać panów Van Rompuya i Barroso: czy tego chcecie? Naturalnie
odpowiecie, że nie, bynajmniej, że cięcia zostaną przeprowadzone gdzie indziej. Moje
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pytanie zatem brzmi: gdzie mają być zatem przeprowadzone cięcia? I zasadnicze pytanie:
Jeśli uważacie, że cięć należy dokonać gdzie indziej, dlaczego w takim razie w
zaproponowanych przez Was zasadach dotyczących podejmowania decyzji w ramach
gospodarczego „sześciopaku” nie różnicuje się krajów w zależności od tego, czy kupują
czołgi lub broń, inwestują w kulejącą gospodarkę krajową, czy też inwestują w przyszłość?
Albo w nowoczesny system dostaw energii, edukację i szkolenie dzieci? Romano Prodi
wypowiedział kiedyś słynne słowa, że te zasady są głupie. I wciąż ma rację, bo nie ma
możliwości rozróżnienia pomiędzy dobrymi i złymi inwestycjami. Możemy jedynie
poprawić te zasady, jako że nie da się sensownie zarządzać Europą, jeśli nie potrafimy
dokonać takich rozróżnień.

Moje pytanie brzmi: skąd mamy uzyskać dochód, który pozwoli nam wyjść z kryzysu?
Przecież same oszczędności nie wystarczą, by pozbyć się problemu. Panie Przewodniczący
Barroso! Czekamy na Pańską propozycję w sprawie podatku od transakcji finansowych
w Europie. Kwestia ta ma poparcie zdecydowanej większości w Parlamencie. Proszę dać
Europie szansę i przestać marnować czas na pobożne życzenia.

Wolf Klinz (ALDE)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Barroso, Panie
Przewodniczący Van Rompuy! Słuchając Panów uważnie, można odnieść wrażenie, że
wszystko jest w najlepszym porządku: euro jest bezpieczne, mamy nowy pakt stabilności
i wzrostu, mamy europejski mechanizm stabilności, mamy pakt euro plus.

Powiem wprost: „Przesłanie słyszę, ale nie mam wiary”. Nie możemy zapominać o tym,
co zapoczątkowało wszystkie te rozważania i działania, czyli o potężnym zadłużeniu
niektórych państw członkowskich strefy euro, o utracie konkurencyjności, o problemach
gospodarczych i w efekcie narastającym deficycie obrotów bieżących, który trzeba
sfinansować.

Jest już oczywiste, że pomimo najlepszych chęci wiele państw członkowskich nie będzie
w stanie spełnić warunków nowego paktu stabilności i wzrostu. Europejski mechanizm
stabilności nie pomoże w przezwyciężeniu problemów gospodarczych, bo nikt poważnie
nie traktował możliwości, by państwo członkowskich strefy euro stało się niewypłacalne,
a perspektywa pomocy finansowej z EMS skutkować będzie dalszym poluzowaniem
dyscypliny.

Tzw. surowe przepisy okażą się mieć w praktyce małą siłę rażenia. Wymóg jednomyślności
przy przyjmowaniu rezolucji skutkuje targowaniem się – procederem tak dobrze znanym
z przeszłości. Pakt na rzecz euro ma wreszcie nadmiernie niezobowiązujący charakter, by
można było zmusić zubożałe kraje do przeprowadzenia daleko idących reform
gospodarczych.

Ogólnie rzecz biorąc, obawiam się więc, że nie uda nam się wyeliminować przyczyny
problemu. Będziemy mieli stały mechanizm debetowy, którego parametry kredytowe będą
musiały być regularnie podnoszone. Stanie się on z kolei workiem bez dna, a obywatele
krajów, które będą musiały za to wszystko zapłacić, po raz kolejny poczują się oszukani.
Zaufanie społeczne w Europie jeszcze bardziej przez to się obniży.

Derk Jan Eppink (ECR)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Mam osobiste pytanie do pana
przewodniczącego Van Rompuya. Wojna w Libii wciąż trwa. Swego czasu byliśmy
świadkami ciepłych stosunków pomiędzy libijskim przywódcą i liderami europejskimi,
którzy byli jak najlepsi koledzy na boisku.
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Ostatnim razem pokazałem wszystkim pewne zdjęcia, w tym przedstawiające Pana, Panie
Van Rompuy. Uważam Pana za człowieka uczciwego, nawet w polityce. Jest Pan
konsekwentny. Dlatego zrezygnowałem tym razem z pokazania tej fotografii. Setki ludzi,
w tym wielu Europejczyków, zginęło w Lockerbie, a my jesteśmy świadkami spotkania
europejskich przywódców z tym mordercą. Gdy zatem zobaczyłem Pana, poczułem się
zawiedziony, być może właśnie ze względu na Pana stanowisko, lokujące Pana pomiędzy
premierami, prezydentami i innymi wybranymi osobami. Radziłbym jednak Panu mocno
stać na ziemi.

Europa musi opowiedzieć się po stronie wolności. Istotą tego projektu jest wolność – coś
o czym Pan i pan przewodniczący Barroso, którego również łączyły przyjazne stosunki z
Kadafim, zapomnieli. To sprawia, że czuję się zawiedziony.

Gunnar Hökmark (PPE) -   Pani Przewodnicząca! Dotychczas zajmowaliśmy się kryzysem,
ale teraz musimy poświęcić uwagę problemom, które kryzys wywołały, czyli wysokim
deficytom i słabym finansom publicznym.

Z tego względu reforma paktu stabilności i wzrostu ma tak wielkie znaczenie – nie tylko
z uwagi na realizację celów, ale i zapewnienie wiarygodności gospodarkom europejskim.
Musimy również zająć się problemem braku konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.
Jest to główne zadanie, jakie musimy przeprowadzić, by nie tylko walczyć z ubóstwem i
tworzyć miejsca pracy, ale i zapewnić dobrobyt.

Państwa członkowskie ponoszą oczywiście zasadniczą odpowiedzialność za
restrukturyzowanie budżetów, nadanie pierwszorzędnego znaczenia sprawom
zabezpieczenia społecznego oraz inwestowania we wzrost, przy jednoczesnym obniżaniu
deficytów. Muszą przeprowadzić reformę rynków, w tym rynku pracy, oraz zapewnić
inne możliwości małym i średnim przedsiębiorstwom.

Tego właśnie – i znacznie więcej – muszą dokonać państwa członkowskie, ale i –
podkreślmy – sama Unia Europejska. Musimy być gotowi na restrukturyzację budżetu
Unii Europejskiej w takim samym stopniu, w jakim oczekujemy tego od państw
członkowskich, zapewniając priorytetowe traktowanie wzrostu, inwestycji, badań, nauki
i otwartych rynków.

Musimy również zapewnić reformę rynku europejskiego. 70% gospodarki europejskiej
skupia się w sektorze usług, jednak dyrektywa usługowa jest dość ograniczona w tym
zakresie. Przyszłość gospodarki europejskiej leży w sektorze usług i gospodarce opartej
na wiedzy. Istnieje silne zapotrzebowanie, by Komisja przedstawiła propozycje pozwalające
na zastosowanie zasad rynku wewnętrznego do całej gospodarki opartej na wiedzy. Ma
to kluczowe znaczenie dla uczynienia Europy wiodącą gospodarką światową, której
motorem jest wiedza.

Pervenche Berès (S&D)   – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Van Rompuy,
Panie Przewodniczący Barroso! Co w czasach po kryzysie jest najmocniejszą bronią Unii
Europejskiej, jeśli chodzi o konkurencję światową? Sami to Panowie stwierdzili: strategia
UE 2020.

Jeśli chodzi jednak o podejmowane przez Panów działania w zakresie zarządzania
gospodarczego, mam wrażenie, że zachodzi tu całkowita sprzeczność. W istocie rzeczy,
analiza paktu stabilności oraz zarządzania gospodarczego pokazuje, że odchodzicie od
strategii koordynacji w kierunku strategii nadzoru, w efekcie czego konsensus
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waszyngtoński staje się konsensusem brukselskim. Gdy mówicie o reformach
strukturalnych, macie na myśli cięcia płac i podniesienie wieku emerytalnego.

Chcę Panom powiedzieć o prawdziwych reformach strukturalnych, jakich nam potrzeba.
Potrzebujemy inwestycji publicznych, przede wszystkim w edukację. Czy wiedzieliście,
że podczas całego okresu obowiązywania strategii lizbońskiej połowa państw
członkowskich zmniejszyła wydatki na edukację? Czy ukaraliście ich za to? Czy zdajecie
sobie sprawę, że Unia Europejska nigdy nie zrealizuje strategii 2020, jeśli nie będziemy
inwestowali z myślą o przyszłości, jeśli – przy ocenie wydatków publicznych państw
członkowskich – będziecie inaczej traktowali tych, którzy wprowadzają reformy emerytur
kapitałowych, i tych, którzy chcą podjąć wysiłki w zakresie edukacji?

Gdy przyglądam się obecnej sytuacji w Irlandii, uderza mnie jedno. Dzień w dzień
podejmujecie decyzje o ratowaniu banków, a tymczasem Irlandia tonie. Nie takiej Unii
Europejskiej chcemy. Lepiej byłoby, gdybyśmy ratowali mieszkańców Irlandii, a nie banki.
Co więcej, w celu ratowania banków wymyśliliście stress tests. Odnoszę wrażenie, że za
każdym razem, gdy napotykamy problemy, wprowadzamy stress tests. Jest to nowy sposób
na prowadzenie jałowych dyskusji. Mamy stress test dla energii jądrowej, stress test dla
banków, może kiedyś będziemy również mieli stress test dla Komisji. Być może my to
zasugerujemy. Osobiście jednak wolałabym, by Komisja wykazała inicjatywę i znalazła
się tam, gdzie jej miejsce.

Wysłuchując opinii wygłaszanych dziś przez Europejski Bank Centralny, odnoszę wrażenie,
że bardziej obchodzą go sprawy, które nie należą do jego kompetencji, takie jak poziom
płac, gdy tymczasem powinien zająć się prawidłowym funkcjonowaniem naszego systemu
bankowego oraz jego skutecznością w pobudzaniu tak potrzebnych nam inwestycji
publicznych. Parlament przedstawił wnioski w sprawie opodatkowania transakcji
finansowych i euroobligacji, których Panowie nie chcecie wziąć pod uwagę.

Panie Van Rompuy, Panie Barroso! Najwyższy czas, by Panowie wysłuchali propozycji
Parlamentu, jeśli strategia, jaką sami przyjęliście, ma mieć szanse powodzenia.

Lena Ek (ALDE)   – (SV) Pani Przewodnicząca! Podczas swojego ostatniego posiedzenia
Rada debatowała również nad kwestią bezpieczeństwa elektrowni jądrowych oraz
reaktorów w Europie. Sprawa ta stanowi obecnie przedmiot negocjacji w Parlamencie.
Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie we czwartek.

Sądzę, że większość obywateli europejskich była przekonana, iż testy wytrzymałościowe
są rutynowo przeprowadzane od dziesiątków lat w ramach procedur bezpieczeństwa
jądrowego. Tak nie jest. Wniosek przyjęty przez Radę w ramach konkluzji jest zdecydowanie
niewystarczający. Testy muszą mieć nie tylko wymiar technologiczny i geograficzny, ale
również dotyczyć kultury bezpieczeństwa i wielokrotnego ryzyka. Musimy zapewnić
otwartość i przejrzystość. Sytuacja, w której rządy i organy krajowe kontrolują same siebie
w tej dziedzinie, jest niemożliwa do zaakceptowania. Istnieje wyraźna potrzeba
sprawowania niezależnej kontroli, publicznego ujawnienia faktów i zapewnienia pełnej
przejrzystości pod nadzorem Komisji. Tylko w ten sposób możemy sprawić, by technologia
ta była wiarygodna w przyszłości. Musimy również renegocjować strukturę instytucjonalną,
która liczy tyle samo lat, co Unia Europejska. Należy ją zaktualizować. Potrzebujemy
europejskich norm bezpieczeństwa i musimy wreszcie zapewnić, by Rada również
przedstawiała wnioski dotyczące efektywności energetycznej, alternatywnych źródeł
energii oraz harmonogramu ich realizacji.
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Vicky Ford (ECR) -   Pani Przewodnicząca! Najważniejszy wniosek z posiedzenia Rady z
trudem trafiłby na czołówki gazet. Dotyczy on stwierdzenia, że jednolity rynek musi
odegrać kluczową rolę w osiągnięciu wzrostu.

Ale czy to tylko gadanie? W sprawie zarządzania gospodarczego część kolegów wyrażała
chęć rozwodnienia paktu stabilności, a jesteśmy niewiele lepsi, jeśli chodzi o wspieranie
przedsiębiorstw.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego chętnie przyłączają się do kampanii na rzecz
rowerzystów czy dobrobytu koni, ale gdy chodziło o kampanię na rzecz zmniejszenia
obciążeń biurokratycznych dla małych przedsiębiorstw, wzięła w niej udział zaledwie
jedna trzecia posłów, w tym tylko jeden z brytyjskiej Partii Pracy. Komisja obiecuje
odblokować kapitał wysokiego ryzyka, co jest godne pochwały, ale i śmiechu warte, skoro
cały zeszły rok podejmowała ona próby uchwalenia prawa wykluczającego ten właśnie
kapitał z rynku.

Najwyższy czas potrzeć słowa czynami. Dziewięciu szefów państw podpisało list w sprawie
konkretnych działań na rzecz przedsiębiorstw, handlu, innowacyjności i inwestycji. Apelują
oni do nas, byśmy wybrali wzrost. Ja z całą pewnością za tym właśnie się opowiadam.

Jaime Mayor Oreja (PPE)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Rada Europejska przyjęła szereg
środków w zakresie zarządzania, racjonalizacji budżetu, konkurencyjności itd. Muszę
stwierdzić, że jest to właściwy wybór.

Obejmujące 16 punktów konkluzje Rady Europejskiej są głównie wynikiem pracy pana
przewodniczącego Van Rompuya i pana przewodniczącego Barroso, którym przede
wszystkim chciałbym pogratulować, jako że doceniam – niektórzy z nas potrafią docenić
– dokonania Panów jako liderów instytucji.

Problem polega jednak na tym, że doświadczamy nie tylko kryzysu finansowego, ale i
kryzysu zaufania oraz kryzysu politycznego w Europie i w krajach europejskich. Trudność
polega nie tylko na ocenie ustaleń gospodarczych i technicznych Rady Europejskiej. W
tym samym czasie, co posiedzenia Rady Europejskiej, odbywają się wybory na szczeblu
europejskim, krajowym i regionalnym. Nasze obawy potwierdzają się: podczas wyborów
do głosu dochodzą skrajne poglądy. Niekiedy przybierają one postać nacjonalizmu. Musimy
mieć zatem świadomość, że problem polega nie tylko na tym, by zmierzyć się z kryzysem,
ale i by stawić czoła jego skutkom gospodarczym i społecznym.

Nie jest to tylko czas, gdy – jak słusznie wskazała jedna z koleżanek – ujawnia się kryzys
pomiędzy północą i południem Unii Europejskiej. Są to nowe czasy, a ich charakterystyczną
cechą jest to, że kryzysy narastają, rozpowszechniają się i nie są rozwiązywane. Pojawiają
się nagle, zarówno wewnątrz Unii, jak i poza nią. Te nowe czasy wymagają ponadto nowego
sposobu myślenia w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i instytucjonalnym; jest to
główne wyzwanie polityczne, przed jakim stoimy.

Każda zmiana w indywidualnym sposobie myślenia zaczyna się od samej osoby. Jeśli osoba
ta jest posłem do Parlamentu Europejskiego, musi ona określić, w jaki sposób Parlament
może się zmienić, by sprostać wyzwaniom nowych czasów. To samo dotyczy członków
Komisji i Rady; każdy z nas musi być w stanie zmierzyć się z tym problemem.

W każdym bądź razie najważniejsze jest, by nie zejść z kursu, jako że zmierzamy we
właściwym kierunku.
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Antolín Sánchez Presedo (S&D)   – (ES) Pani Przewodnicząca, Panie Urzędujący
Przewodniczący Rady, Panie Komisarzu, Panie i Panowie Posłowie! Jest to pierwszy kryzys,
jaki dotknął strefę euro, a gdy pojawił się, stało się dla nas oczywiste, że Unia Europejska
nie jest przygotowana stawić mu czoła.

Popełnione zostały błędy projektowe, takie jak brak planowania w zakresie pomocy
finansowej dla krajów strefy euro, nieskuteczna realizacja zobowiązań w dziedzinie
finansów publicznych i konkurencyjności, wzrost zakłóceń równowagi
makroekonomicznej oraz pogłębianie się rozbieżności w strefie euro.

Widzieliśmy, że pomimo wymogów globalizacji krokom podejmowanym w dziedzinie
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie towarzyszyły działania w dziedzinie gospodarki.
Nasz potencjał gospodarczy nie mógł przełożyć się na przywództwo gospodarcze na
szczeblu światowym i coraz bardziej widoczny stawał się brak równowagi pomiędzy
filarem jednej waluty, a międzyrządowymi filarami gospodarczymi.

Jeśli chcemy odpowiednio reagować, musimy dokonać postępów w zakresie integracji. Z
kryzysu nie da się wyjść krajowymi sposobami, chyba że komuś pomyliły się wieki. Dlatego
też 24 i 25 marca Rada Europejska podjęła ważne, wręcz spektakularne, kroki we
właściwym kierunku. Wdrożenie europejskiego semestru, przyjęcie stałego mechanizmu
stabilizacji, a także zobowiązania, jakie zostały podjęte przed Parlamentem i które Parlament
będzie musiał teraz rozważyć, w tym dotyczące pakietu ustawodawczego, są krokami w
dobrym kierunku. Pakt euro plus niewątpliwie stanowi krok do przodu, choć wiele
pozostaje do zrobienia. Kryzys wciąż trwa, 23 miliony osób nie ma pracy, na horyzoncie
kłębią się chmury i czekają nas poważne wyzwania.

Z tego względu potrzebujemy trójwymiarowego paktu z obywatelami Europy, jako że są
granice polityki oszczędnościowej i musimy propagować politykę wzrostu i zatrudnienia
poprzez inwestycje, by móc przedefiniować nasz model gospodarczy oraz zrealizować
cele strategii Europa 2020.

Polityka stabilności budżetowej i finansowej wymaga również posiadania ram europejskich
w odniesieniu do długu państwowego, jak i rekapitalizacji instytucji finansowych.
Potrzebujemy też prawdziwie europejskiego paktu społecznego, by poprawić
produktywność w oparciu o normy społeczne, zapewnić postępy w zakresie opodatkowania
i zmodernizować państwo opiekuńcze.

Ivo Strejček (ECR)    – (CS) Pani Przewodnicząca! To, co wydarzyło się podczas posiedzenia
Rady Europejskiej 24 i 25 marca, jak również treść przyjętego dokumentu, jest opowieścią
o forsowaniu jedności budżetowej tylnymi drzwiami. Stworzenie i istnienie jednej waluty,
euro, jest historią nieznajomości praw gospodarczych, łamania zasad, kłamstw dotyczących
wysokości deficytu finansów publicznych oraz oszustw przy prowadzeniu statystyk
krajowych. Pakt stabilności i wzrostu, który został przyjęty na zasadzie ostatniej szansy
ujarzmienia krajów notorycznie nieprzestrzegających obowiązujących zasad, był od lat
przez wszystkich naruszany. Zastanawiam się, dlaczego miałoby być inaczej w przypadku
paktu euro plus, biorąc pod uwagę zróżnicowanie gospodarek krajowych, różnice w
poziomie inflacji oraz stopy bezrobocia? Proponowaną harmonizację podstaw
opodatkowania osób prawnych uważam za szczególnie niefortunny pomysł.

Paulo Rangel (PPE)   – (PT) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Rady, Panie
Przewodniczący Komisji! Przede wszystkich chciałbym oczywiście pogratulować wyników
posiedzenia Rady 24 i 25 marca, zwłaszcza w zakresie europejskiego semestru, a jeszcze
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w większym stopniu – instytucjonalizacji europejskiego mechanizmu stabilności oraz
paktu euro plus, będącego owocem szczytu strefy euro z 11 marca.

Uważam, że są to bardzo pozytywne wyniki dla Europy i jedynie można żałować, że proces
ten nie został doprowadzony do końca w dniach 24 i 25 marca. Sądzę, że gdybyśmy dali
ten sygnał, gdyby państwa członkowskie dały ten sygnał w Radzie, finalizując pakiet reform
finansowych, bylibyśmy obecnie w lepszej pozycji, jeśli chodzi o wyzwania czekające nas
w kolejnych 3-4 miesiącach, i częściowo złagodzilibyśmy skutki kryzysu doświadczanego
przez mój kraj, Portugalię, o którym chciałbym powiedzieć parę słów. Portugalska Partia
Socjaldemokratyczna (PSD), stanowiąca część Grupy Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańskich Demokratów), wyraża pełną wolę spełnienia wszystkich wymagań i
zobowiązań związanych z przynależnością do Europy. Zawsze staliśmy na tym stanowisku
– również i teraz, gdy pojawiły się problemy z finansowaniem krótkoterminowym. W
przeciwieństwie do rządu Partii Socjalistycznej PSD w pełni dąży do zapewnienia Europie
gwarancji koniecznych w kontekście obecnego kryzysu. Z tego względu, nie mieszając
polityki krajowej w sprawy Parlamentu Europejskiego, chciałbym zasygnalizować wolę
PSD, by zagwarantować przestrzeganie ścisłego harmonogramu, jaki Portugalia będzie
musiała realizować po wyborach 5 czerwca.

Edit Herczog (S&D)   – (HU) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Komisji, Panie
Przewodniczący Rady Europejskiej! Porozumienie osiągnięte na szczycie europejskim
było pierwszym poważnym sukcesem politycznym obecnej prezydencji węgierskiej. Jest
to w dużej mierze osiągnięcie konserwatystów. Jego realizacja zależy od jedności. Dlatego
należy ubolewać nad tym, że cztery kraje rządzone przez partie konserwatywne nie przyjęły
paktu euro plus; sprawa ta wymaga wyjaśnienia. Rekomendowanie innym czegoś, co my
jako prezydencja nie uznajemy za odpowiednie dla nas samych, jest pożałowania godnym
i zdradzieckim zachowaniem. Kto nie uczestniczy, ten traci. Kraj, który chce osiągnąć
przełom nie w oparciu o wiedzę i konkurencyjność, lecz w oparciu o niskie płace i wygraną
konkurencję podatkową, skazuje się na rolę przytułku dla ubogich w Unii Europejskiej
nawet w średniej perspektywie czasowej. Skoro wspomniałam o konkurencji podatkowej,
to czy pan przewodniczący Komisji i pan przewodniczący Rady mogą wyjaśnić, dlaczego
Rada nie zajęła się sprawą rajów podatkowych? Czy uważają Panowie, że nie jest to problem
dla obywateli europejskich? Mylicie się! Oczekujemy znacznie większych postępów ze
strony Rady i Komisji.

Pozwolę sobie również odnieść się do klęski żywiołowej w Japonii i będącą jej skutkiem
katastrofy przemysłowej. Dwanaście tysięcy ludzi poniosło śmierć, 17 tysięcy jest
zaginionych, setki tysięcy straciło dach nad głową, miliony są bez pracy. Unia Europejska,
która uznaje solidarność za swój atut, musi pośpieszyć z pomocą. Katastrofa wstrząsnęła
światowymi rynkami energii oraz surowców i przez długi okres czasu będzie wpływać na
otoczenie polityczne i gospodarcze. Poprawa bezpieczeństwa jądrowego na świecie jest
sprawą pierwszorzędnej wagi. Musimy opracować zasady, dzięki którym stanie się to
możliwe. Musimy pobudzić inwestycje w zakresie badań i rozwoju oraz w większym
stopniu zdywersyfikować europejską politykę energetyczną. Cele te, Panie Przewodniczący
Komisji i Panie Przewodniczący Rady, zostały już określone w ramach celów na rok 2020.
Zadaniem Rady i Komisji jest wytyczenie drogi i zapewnienie zasobów koniecznych do
ich realizacji. Życzymy Państwu sukcesów w tym względzie.

Anni Podimata (S&D)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Nie chcąc umniejszać znaczenia
ostatnich decyzji Rady Europy, należy stwierdzić, że decyzje europejskie podejmowane
w ostatnim roku charakteryzuje jedno: za mało i za późno. Dzieje się tak nie ze względu
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na brak podjęcia ważnych kroków do przodu, lecz dlatego, że nie przyjmujemy naszych
dotychczasowych doświadczeń – tego, co robiliśmy w przeszłości, by ustabilizować i
wzmocnić strefę euro – za nasz obecny punkt odniesienia. Skuteczność w radzeniu sobie
z kryzysem musi stanowić nasz punkt odniesienia. Niestety nie jesteśmy skuteczni, jeśli
chodzi o rynki. Wystarczy spojrzeć, jak bardzo w ostatnich dniach wzrosły koszty kredytu
dla krajów regionu, zwłaszcza Portugalii. Niestety nie jesteśmy też skuteczni czy
przekonywujący, jeśli chodzi o europejską opinię publiczną, która żywi coraz większe
przekonanie, że Europa jest częścią problemu, a nie kluczem do jego rozwiązania.

Parlament Europejski w swoich dwóch ostatnich rezolucjach, jak również ważne postacie
z całego spektrum politycznego w Europie wskazują, że jeśli chcemy zareagować na kryzys
zadłużenia w skuteczny i globalny sposób, musimy poważnie rozważyć możliwość
wprowadzenia euroobligacji. Jednocześnie większość w Radzie Europejskiej twierdzi, że
nie jest to możliwe, bo powstałaby pokusa nadużyć wobec krajów posiadających zdrowy
budżet. Powołując się na ryzyko nadużyć jako na argument przeciwko euroobligacjom,
powodują oni jednak powstanie ryzyka nadużyć wobec krajów doświadczających
problemów finansowych. Oficjalnie i bez wahania przedstawiają bowiem możliwość
kontrolowanej upadłości i udziału osób prywatnych w dzieleniu kosztów, co jedynie
pogłębia kryzys poprzez utrzymanie kosztów kredytu na niepotrzebnie wysokim poziomie.

Jeśli naprawdę chcemy zaangażować osoby prywatne i sprawiedliwiej dzielić koszty,
powinniśmy poważnie i na zasadzie priorytetu rozważyć opodatkowanie transakcji
finansowych, by móc przeznaczyć część pozyskanych w ten sposób środków na
sfinansowanie funkcjonowania stałego mechanizmu.

Andrey Kovatchev (PPE)   – (BG) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Barroso,
Panie Przewodniczący Van Rompuy! Kryzys, jakiego obecnie doświadczamy, potwierdza,
że Europie potrzebni są wizjonerzy, nie tylko wśród decydentów, ale i wśród zwykłych
obywateli.

Jest to smutna prawda. Zmarnowaliśmy mnóstwo czasu i szans w latach wzrostu.
Stworzenie jednej waluty było niewątpliwym sukcesem. Wygląda ona jednak jak piękny
dom z dziurawym dachem. Wprowadziliśmy się, gdy było sucho, ale teraz zaczął padać
deszcz, pogrążając strefę euro w deficycie, zadłużeniu i kosztując ją utratę zdolności
kredytowej.

Pakt euro plus oraz decyzje podjęte przez Radę stanowią krok we właściwym kierunku.
Semestr gospodarczy jest środkiem, który zapewni naszym gospodarkom i budżetom
większą koordynację i odporność w czasach kryzysów finansowych.

Cieszy mnie słuszna decyzja sześciu krajów spoza strefy euro, w tym mojego kraju, Bułgarii,
o przystąpieniu do paktu, by móc aktywnie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji
z zakresu polityki gospodarczej. Dzięki temu w Europie przestaną obowiązywać różne
standardy i zasady.

Jestem przekonany, że europejska polityka gospodarcza będzie musiała wcześniej lub
później zostać oparta na metodzie wspólnotowej zamiast dotychczas stosowanej metody
międzyrządowej. Stanie się tak zresztą być może przy okazji nowej konferencji
międzyrządowej lub wręcz konwencji dotyczącej zarządzania gospodarczego i politycznego
w Europie.

Z zadowoleniem przyjmuję konkluzje Rady w sprawie Libii. Unia Europejska musi aktywnie
angażować się w działania na rzecz ustanowienia demokracji po zakończeniu konfliktu
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oraz nieść pomoc Libijczykom w stworzeniu konstytucyjnego państwa i społeczeństwa
obywatelskiego. Będzie to również sygnał dla innych krajów regionu, że Europa wspiera
uprawnione postulaty obywateli.

Europa musi ponadto wyciągnąć wnioski z kryzysu w Libii i w całym świecie arabskim.
Co jeszcze możemy zrobić dla naszych bliskich sąsiadów z południa? Czy możemy
wykorzystać nasze doświadczenia z partnerstwa wschodniego w regionie
śródziemnomorskim?

Wreszcie, Panie Przewodniczący Van Rompuy i Panie Przewodniczący Barroso, Europa
potrzebuje sił szybkiego reagowania, które prowadziłyby misje pod flagą UE. W tym celu
wymagany jest wzrost potencjału i integracja pod względem bezpieczeństwa i obrony,
oczywiście bez powielania lub zastępowania sił NATO.

Frédéric Daerden (S&D)   – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie
Przewodniczący Van Rompuy! Jest jeden punkt konkluzji, z którym zdecydowanie się
zgadzamy: rygorystyczne zarządzanie. Nikt nie może się temu sprzeciwiać. Rygor nie
powinien jednak oznaczać zerowego deficytu czy oszczędzania, lecz raczej inteligentne
wydatki.

Niewątpliwie należy zwiększyć konkurencyjność Unii, przy czym obniżki pensji i wydatków
społecznych nie powinny być jedyną zmienną. Konkurencyjność zyskuje się poprzez
inwestowanie w kwalifikacje, badania, doskonałość i ważną infrastrukturę.

Każdy tu zgodzi się, że Unia i euro znajdują się w punkcie zwrotnym. Stoimy w obliczu
wyboru pomiędzy modelem zamykania się w sobie, w ramach którego każdy kraj
porównuje swoją konkurencyjność do sąsiedniego państwa członkowskiego, patrzy na
swój rating na rynkach finansowych i na swój najmniejszy możliwy wkład do budżetu
europejskiego, a modelem opartym na solidarności – jedynym możliwym do
zaakceptowania – w ramach którego standardy społeczne są podnoszone, zwłaszcza
poprzez utrzymanie znaczenia dialogu społecznego i związków zawodowych, obowiązują
minimalne wymagania socjalne w całej Europie, chronione są mechanizmy indeksacji
płac, a solidarność międzypokoleniowa jest zagwarantowana poprzez system emerytalny,
który pozwala na godne życie zgodnie z tym, co ostatnio stwierdził Parlament.

Rola Europejskiego Banku Centralnego powinna być wzmocniona, by uwolnić państwa
członkowskie od nacisków ze strony rynków finansowych. Agencje ratingowe powinny
być lepiej uregulowane i powinniśmy posiadać model oparty na solidarności, który
gwarantuje autentyczną spójność społeczną i terytorialną w Europie, zwłaszcza poprzez
zwiększenie budżetu europejskiego, gruntowną reformę zasobów własnych i wprowadzenie
wreszcie podatku od transakcji finansowych.

Państwa konkluzje opierają się wyraźnie na ideologii, która głosi, że dług i deficyt
odpowiadają za recesję, gdy tymczasem prawdziwą przyczyną jest brak odpowiedzialności
ze strony graczy finansowych. Nigdy nie wyjdziemy z recesji, ani nie odzyskamy zaufania
obywateli, jeśli nie zmienimy tej ideologicznej optyki. Dziś wyraźnie występuje deficyt
demokracji i jeśli Rada oraz Komisja nadal będą przedstawiały propozycje, które nie
uwzględniają opinii Parlamentu, obywatele w jeszcze większym stopniu odrzucą nasz
projekt.

Marianne Thyssen (PPE)   – (NL) Pani Przewodnicząca! W zeszłym roku wykonano
ogrom pracy i uruchomiono szereg reform w celu zapewnienia, by Unia Europejska
pozostała społeczeństwem, w którym dobrze i sprawiedliwie żyje się i pracuje. Chętnie
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zatem podpisuję się pod wygłoszonymi przez kolegów posłów słowami pochwały pod
adresem prezydencji Rady Europejskiej.

Z wypowiedzi innych posłów wynikają trzy kwestie, które chciałabym poruszyć. Pierwsza
dotyczy kosztów pracy jako jednego z czynników polityki konkurencyjności. Podczas
kryzysu finansowego często można było usłyszeć pochwałę automatycznych stabilizatorów
ze strony zarówno przewodniczącego Komisji, jak i przewodniczącego Rady Europejskiej.
Zamiast ostrych wahań amplitudy miały one nam zapewnić bardziej stabilną gospodarkę
przy utracie mniejszej liczby miejsc pracy, co idealnie pasuje do naszego postulatu
społecznej gospodarki rynkowej. Niektórzy jednak obecnie obawiają się, że zbyt duży
nacisk na koszty pracy w pakcie euro plus nadmiernie ograniczyłby pole do działania
automatycznym stabilizatorom. Chciałam dowiedzieć się, jaki jest Pana pogląd w tej
sprawie, Panie Przewodniczący Van Rompuy?

Mam jeszcze drugie zastrzeżenie dotyczące czynnika kosztów pracy. Często słyszę od
związków zawodowych, że autonomia państw członkowskich i ich partnerów społecznych
jest naruszana w odniesieniu do ustaleń płacowych, i że możemy zmierzać w kierunku
rażącego naruszenia przewidzianego w Traktacie podziału kompetencji. Moje pytanie
brzmi: czy faktycznie stąpamy tu po grząskim gruncie, czy też obawy te są nieuzasadnione?
Chciałabym również usłyszeć Pańską analizę, Panie Przewodniczący Van Rompuy, jako
że jeśli obawy te są nieuzasadnione, musimy koniecznie je rozwiać.

Mam wreszcie pytanie dotyczące wspólnych ram dla wyliczania podstawy opodatkowania
osób prawnych. W konkluzjach z wiosennego szczytu znajduje się tylko jedno zdanie na
ten temat, któremu na dodatek nie towarzyszy żadne zobowiązanie ze strony Rady
Europejskiej. Czy mam z tego wyciągnąć wniosek, że wciąż nie ma szansy na osiągnięcie
porozumienia w sprawie wprowadzenia wspólnych ram wyliczania podstawy
opodatkowania osób prawnych i możemy jedynie pomarzyć o zwiększeniu współpracy
w tej dziedzinie? Dziękuję z góry za Pańskie odpowiedzi.

Kriton Arsenis (S&D)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Pani poseł Podimata wypowiedziała
się już za mnie w kwestiach finansowych, dlatego poruszę inny ważny problem: energię
jądrową. Czego nauczyła nas Japonia? Dwóch rzeczy: po pierwsze, nikt nie jest w stanie
wystarczająco przygotować się na klęski żywiołowe lub połączenie klęsk żywiołowych,
a po drugie, energia jądrowa nigdy nie jest w pełni bezpieczna.

Co robimy? Oskarżamy Japonię o zaniedbania. Twierdzimy, że to Japonia, a nie energia
jądrowa, nie była bezpieczna. Twierdzimy, że przeprowadzimy własne kontrole elektrowni
jądrowych, by stwierdzić, które są bezpieczne, a które nie. Oznacza to, że Japonia niczego
nas nie nauczyła. Nie jesteśmy przygotowani na wystąpienie klęsk żywiołowych w takim
stopniu, jak Japonia; przecież ledwo mamy politykę ochrony cywilnej w przypadku
problemów o charakterze transgranicznym, takich jak wypadki jądrowe.

Musimy przestać apelować o budowę nowych elektrowni jądrowych. Nie możemy
inwestować w rozwój energetyki jądrowej, lecz w rozwijanie wydajności fotowoltaicznych
i innych odnawialnych źródeł energii. Wpływ energii jądrowej ma charakter transgraniczny
i Unia Europejska ponosi w tym względzie odpowiedzialność. Dlatego też, Panie
Przewodniczący Barroso i Panie Przewodniczący Van Rompuy, to będzie Wasza ogromna
odpowiedzialność, jeśli nie podejmiemy koniecznych środków w celu zapobiegnięcia
kolejnemu wypadkowi.
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Jacek Saryusz-Wolski (PPE) -   Pani Przewodnicząca! Chciałbym poruszyć trzy kwestie.
Po pierwsze, uważam, że posiedzenie Rady przyniosło bardzo ważne i pozytywne rezultaty,
biorąc pod uwagę trudną sytuację i kontekst. Z zadowoleniem przyjmuję pomysł otwarcia
paktu euro plus na kraje, które jeszcze nie należą do strefy euro, o czym wspomniał Pan
Przewodniczący Van Rompuy.

Jednocześnie tworzymy siatkę bezpieczeństwa w postacie europejskiego mechanizmu
stabilności. Czy nie moglibyśmy rozważyć tej możliwości zarówno w mechanizmach euro
plus, polegających na zobowiązaniu do przestrzegania określonych zasad zachowania w
wymiarze makroekonomicznym oraz makrofinansowym, jak również w europejskim
mechanizmie stabilności? Siatka bezpieczeństwa powinna mieć charakter otwarty, by
oparty na konwergencji i solidarności europejski mechanizm stabilności mógł być
inkluzyjny, a nie ekskluzywny.

Moja druga uwaga dotyczy polityki sąsiedztwa. Wydaje się, że przeprojektowujemy naszą
politykę sąsiedztwa. Impuls pochodzi z południa, ale zmiany te są ważne z punktu widzenia
naszej ogólnej polityki sąsiedztwa. Czytając dokumenty autorstwa baronessy Ashton i
komisarza Füle, mam nadzieję, że będzie to polityka w większym stopniu ukierunkowana
społecznie, bardziej hojna w stosunku do społeczeństw i wymagająca wobec władz i
rządów. Powinniśmy porzucić krótkowzroczne interesy gospodarcze i przyjąć podejście
oparte na prawach człowieka i demokracji, tym samym odchodząc od polityki status quo
w kierunku polityki transformacji. Gdy jednak stworzymy ten nowy paradygmat, powinien
on mieć również zastosowanie wobec wschodu. Powinniśmy w większym stopniu oprzeć
się na prawach człowieka i demokracji oraz być bardziej zorientowanymi na społeczeństwo,
a w mniejszym stopniu na władze, niż ma to miejsce obecnie.

Moja trzecia uwaga dotyczy stosunków UE-NATO. W Libii doświadczyliśmy nowej odsłony
współpracy UE z NATO, a jest to relacja, jakiej jeszcze w pełni nie rozumiemy. Mamy
również doświadczenie współpracy w Afganistanie, która nie zawsze była dobra.
Jednocześnie jest to ważna relacja. Starajmy się, by tym razem okazała się sukcesem.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE) -    (LV) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie!
Uważam, że powinniśmy wyraźnie oddzielić przeszłość od przyszłości. Jeśli chodzi o
przeszłość, sądzę, że należy znaleźć osobne rozwiązanie dla szczególnych przypadków
Grecji i Irlandii. Uważam, że powinniśmy zezwolić tym krajom na umorzenie strat w
oparciu o uporządkowany plan, by ich społeczeństwa mogły zacząć znów normalnie żyć.
Nie można wciąż karać podatników za błędy sektora prywatnego, zwłaszcza banków. Jeśli
chodzi zaś o przyszłość, musimy zająć się tym, co jest naszym celem dla Europy. Celem
tym jest zapewnienie stabilnego wzrostu. Do tego jednak potrzeba zapewnienia niskiego
poziomu długu publicznego, co jest również przedmiotem debaty w Radzie.

Co nam da niski poziom długu publicznego? Zapewni zaufanie rynków finansowych
wobec poszczególnych krajów, co z kolei przełoży się na niskie oprocentowanie, które
umożliwi przedsiębiorstwom krajowym odzyskanie równowagi i rozwój. W ślad za
rozwojem firm pojawiają się inwestycje. Wraz z inwestycjami pojawiają się miejsca pracy,
co ma zasadnicze znaczenie dla nas w Europie. Proces ten, polegający na zmniejszeniu
wydatków publicznych w celu zapewnienia niskiego poziomu długu, nie wyklucza ponadto
inwestycji.

Niektórzy posłowie wspomnieli, że inwestycje mają zasadnicze znaczenie, że samo
oszczędzanie nie pozwoli nam wyjść z kryzysu, że musimy inwestować. Mogę przywołać
przykład mojego kraju, Łotwy, który w ostatnich dwóch latach nie tylko podjął znaczące
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działania oszczędnościowe, ale w tym roku, 2011, przeznaczył również jedną trzecią
budżetu krajowego na inwestycje w sektorze publicznym. Jest to zatem możliwe. Musimy
w przyszłości podążyć tą drogą, by uniknąć sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy.
Dziękuję Państwu za uwagę.

Marian-Jean Marinescu (PPE)   – (RO) Pani Przewodnicząca! Rada Europejska wykonała
ważny krok w kierunku stworzenia europejskiego mechanizmu stabilności, podejmując
decyzję o zmianie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przyszły mechanizm zapewni stabilne i konsekwentne reagowanie w przypadku
destabilizacji strefy euro. To świetnie, że dysponujemy takim mechanizmem. Byłoby jednak
lepiej, gdyby takie sytuacje w ogóle się nie zdarzały, co oznacza konieczność
konsekwentnego stosowania środków dyscyplinarnych określonych w przepisach
dotyczących zarządzania gospodarczego. Wszystkie państwa członkowskie, bez względu
na to, czy należą do strefy euro, muszą pomóc w utrzymaniu stabilności. Z tego względu
tak ważny jest pakt euro plus, w którym uczestniczą kraje spoza strefy euro, w tym
Rumunia.

Wprowadzenie europejskiego semestru pomoże w koordynacji europejskiej polityki
gospodarczej poprzez poprawę konkurencyjności, zmniejszenie biurokracji, propagowanie
edukacji i wzmocnienie siły roboczej. Priorytety te należy jednak bardzo szybko przełożyć
na konkretne działania krajowe.

Sukces nowych reform strukturalnych w Europie jest ściśle powiązany ze wzmocnieniem
jednolitego rynku. Unia potrzebuje strategii, która pomoże w tworzeniu miejsc pracy i
likwidowaniu niedoborów na unijnym rynku pracy.

Z zadowoleniem przyjmuję zamiar przedstawienia przez Komisję Aktu o jednolitym
rynku, który powinien być przyjęty do końca 2012 r. Z przykrością jednak stwierdzam,
że działania priorytetowe, mające stanowić nowy bodziec do rozwoju jednolitego rynku
i konkurencyjności, nie obejmują żadnej wzmianki o potrzebie zapewnienia swobodnego
przepływu pracowników europejskich, skupiając się jedynie na swobodnym przepływie
usług.

Simon Busuttil (PPE) -    (MT) Pani Przewodnicząca! Uciekinierzy wojenni z Libii
przybywają obecnie do Europy, głównie na Lampedusę i Maltę. Ludzi w moim kraju
niepokoją dwie kwestie.

Po pierwsze, liczba uciekinierów jest nieznana. Jest to strach, którego nie da się uśmierzyć,
bo nie wiadomo, ile będzie tych osób. Po drugie, panuje poważna obawa, czy Europa
pośpieszy tym razem z pomocą. Jest to obawa, na którą możemy i powinniśmy
odpowiedzieć, jako że w naszym ustawodawstwie, a konkretnie w dyrektywie 2001/55/WE,
przewidziany jest mechanizm solidarności. Musimy go wykorzystać.

Wydaje się, że Komisja przytacza dwa argumenty, by nie musieć wykorzystywać tego
mechanizmu. Po pierwsze, powołuje się na brak większości w Radzie Ministrów. Apeluję
do pana przewodniczącego Barroso, by nie wysuwał tego argumentu. Komisja powinna
wykazać się przywództwem politycznym i podjąć inicjatywę polityczną, przedstawiając
wniosek w sprawie uruchomienia przedmiotowego mechanizmu.

Komisja twierdzi również, że skala nie jest jeszcze wystarczająco duża. Powinniśmy być
jednak ostrożni. Liczba może być niewielka w skali całej Europy, ale ogromna dla
pojedynczego kraju, który ma we własnym zakresie przyjąć tych wszystkich ludzi.
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Dlatego apeluję bezpośrednio do pana przewodniczącego Barroso o uruchomienie
mechanizmu solidarności oraz do pana przewodniczącego Van Rompuya, by zwrócił się
do Rady Ministrów o okazanie solidarności w konkretnym wymiarze.

Tunne Kelam (PPE) -   Pani Przewodnicząca! Wyniki Rady Europejskiej można postrzegać
jako satysfakcjonujące pod względem politycznym i instytucjonalnym, ale przesłanie
dzisiejszej debaty brzmi: kryzys jeszcze się nie skończył. Przewodniczący Barroso stwierdził,
że sytuacja gospodarcza pozostaje trudna i niepewna, pan poseł Verhofstadt potwierdził,
że wypełniamy luki, lecz kryzys nie został zażegnany, a przewodniczący Van Rompuy
oświadczył, że wciąż mamy zmagamy się z problemami.

Jest to skutek dawnych błędów i braku odpowiednich instrumentów. Musimy wyciągnąć
wnioski z tego, w jaki sposób błędy zostały popełnione i jak doszło do powstania tak
olbrzymiego zadłużenia i deficytu. Co było złego w polityce państw członkowskich i
instytucji UE? Bez gruntownej analizy i wyciągnięcia wniosków – w co powinni
zaangażować się wszyscy zainteresowani – nie unikniemy powtórki tych samych błędów.
Poprawa konkurencyjności pozostaje kwestią podstawową. Mam nadzieję, że nowy Akt
o jednolitym rynku autorstwa Komisji będzie prawdziwie ambitnym przedsięwzięciem.
Przełom dokonał się przynajmniej w przypadku jednolitego rynku cyfrowego, który stał
się jednym z priorytetów UE.

Na koniec chcę zauważyć, że w tym tygodniu zaprzysiężony zostanie nowy rząd estoński.
Podczas ostatnich wyborów wyborcy estońscy wykazali się antyeuropejskimi nastrojami,
dzięki czemu odchodzący rząd powrócił do władzy z jeszcze wyższym poparciem pomimo
poważnych cięć budżetu …

(Przewodnicząca wyłączyła mikrofon)

Mairead McGuinness (PPE) -   Pani Przewodnicząca! Konkluzje Rady są w dużej mierze
godne pochwały, jeśli chodzi o przyszłość, ale w mniejszej mierze, jeśli chodzi o
teraźniejszość i przeszłość.

Z zainteresowaniem wysłuchałam Catherine Day, wysokiego funkcjonariusza Komisji,
która oświadczyła w zeszłym tygodniu, że Irlandia straciła blask. Mam nadzieję, że nie
dotyczy to każdego z nas i że Irlandia odzyska blask, biorąc pod uwagę wyniki testów
warunków skrajnych i bardzo zdecydowane działania nowego rządu. Mam również
nadzieję, że nasi obywatele – przygnębieni i rozczarowani tym, że w ich odczuciu ponoszą
ogromny ciężar za całą Unię Europejską – odzyskają blask.

Chciałabym zwrócić się do tych, którzy gniewnie wypowiadają się na temat niewłaściwych
zachowań poszczególnych krajów i ich obywateli, by pamiętali, że w imprezie brali udział
też inni – mam tu na myśli banki europejskie, które usiłowały czerpać zyski z okresu
boomu nie tylko w Irlandii, ale i w innych krajach.

W irlandzkich mediach pojawił się jednak dziś promyk nadziei: światowi giganci finansowi
udzielają poparcia naszej gospodarce w następstwie testów warunków skrajnych. Mam
nadzieję, że zdają sobie oni sprawę, że Irlandczycy rozwiązali problem za całą Europę, i
że okażą nam tak bardzo potrzebną solidarność, jeśli chodzi o oprocentowanie.

Jörg Leichtfried (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Barroso,
Panie Przewodniczący Van Rompuy. Chciałbym zadać parę pytań. To dobrze, że udało się
zawrzeć porozumienie. To dobrze, że gospodarka europejska i waluta europejska będą
teraz lepiej chronione. Ale czy ta ochrona jest wystarczająca? Czy nie należy posunąć się
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dalej? Czy nie należy pobudzić wzrostu, by zachować to, co chronimy? Uważam, że
podejmowane działania są niewystarczające i realizowana jest niewłaściwa strategia.

Dlaczego Unia Europejska inwestuje w eksport ogórków, bananów i bydła, a nie
uniwersytetów, uczelni i szkół? Powinniśmy się nad tym zastanowić. Gdy twierdzicie
Państwo, że brakuje na to pieniędzy, być może potrzebna jest pewna reorganizacja.
Powinniśmy zastanowić się, czy potrzebujemy nowych źródeł dochodów; jeśli tak, nie
musimy szukać daleko, bo są ci, którzy zawsze bogacili się na tej trudnej do opisania
sytuacji.

Panie Przewodniczący Barroso! Jaki jest prawdziwy powód sprzeciwu Komisji wobec
podatku od transakcji finansowych? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Musi Pan wreszcie
zdecydować się, czy stoi Pan po stronie przemysłu finansowego, czy naszych obywateli.

Jean-Pierre Audy (PPE)   – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Van Rompuy,
Panie Przewodniczący Barroso! Chciałbym podziękować przewodniczącym grup
politycznych za odwołanie posiedzenia Konferencji Przewodniczących, by ta debata mogła
odbyć się w trybie plenarnym zgodnie z art. 15.

Jeśli chodzi o mechanizm stabilności, chciałbym nawiązać do słów pana posła Lamassoure’a,
podnosząc kwestię kontroli politycznej, a w szczególności uregulowania tego mechanizmu.
Chciałbym też wiedzieć, kto będzie udzielał absolutorium w przypadku tego instrumentu
finansowego.

Na zakończenie chciałbym zapytać, czy nie jest najwyższa pora, by Komisja przedstawiła
nam kompleksowe sprawozdanie z pomocy publicznej udzielonej instytucjom
kredytowym, z naciskiem na wszelkie przepływy finansowe i dług państwowy.

Na koniec sugeruję rozważanie możliwości powołania europejskiej publicznej agencji
ratingowej, która byłaby odpowiedzią na poważne problemy, jakich doświadczamy w
przypadku agencji prywatnych. Ocena kraju różni się przecież od oceny spółki.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Pani Przewodnicząca! Pan przewodniczący Van
Rompuy wskazał na początku swojego wystąpienia, że w przeciągu 49 dni odbyły się trzy
posiedzenia decyzyjne Rady Europejskiej oraz jeden szczyt. Innymi słowy, zdarzenie, które
dotychczas miało miejsce co trzy lub sześć miesięcy, stało się rutynowym sposobem
zarządzania Unią w celu zapewnienia natychmiastowej reakcji na nagłe wyzwania.

Jednak poza tymi nagłymi wyzwaniami leży przyszłość Unii, a przyszłość Unii zależy od
naszej zdolności do konkurowania. Jakimi dysponujemy obecnie zasobami, by generować
wiedzę? Mamy niewiele uczelni wyższych liczących się na świecie, przeznaczamy mniejszą
część dochodów na badania i rozwój niż kraje wschodzące i rozwinięte, a nasze
przedsiębiorstwa odgrywają mało znaczącą rolę w dziedzinie badań.

Musimy uzyskać wymiar europejski w oparciu o koordynację pomiędzy uczelniami
europejskimi oraz programy zapewniające doskonałość i współpracę.

Graham Watson (ALDE) -   Pani Przewodnicząca! Przewodniczący Rady i Komisji mówili
o pakcie euro plus oraz o jednolitym rynku. Mam do nich pytanie w obu tych kwestiach.

Czy zgadzają się Panowie z prezesem Europejskiego Banku Centralnego, że potrzebny
będzie znacznie większy europejski mechanizm stabilności? Jeśli nie, to czy powód jest
taki, że prawdziwi fachowcy rzadko przyznają publicznie to, co prywatnie uważają za
prawdę?
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Jedynym uczestnikiem jednolitego rynku, który w pełni przestrzega zasad, jest Norwegia.
Jako że prawdziwy stress test w obecnym kryzysie nie będzie dotyczył banku czy instalacji
nuklearnej, lecz solidarności państw członkowskich Unii Europejskiej, czy przewodniczący
Komisji i Rady uważają, że istnieje szansa na większą solidarność niż dotychczas?

Jaroslav Paška (EFD)    – (SK) Pani Przewodnicząca! Określenie nowego mechanizmu
kryzysowego strefy euro było jednym z tematów negocjacji w obrębie Rady Unii
Europejskiej. Szefowie rządów osiągnęli wprawdzie porozumienie w sprawie euroobligacji
o stałym oprocentowaniu, ale chyba będą musieli odbyć dalsze dyskusje ze swoimi
ekspertami krajowymi co do ich ostatecznej formy. Po powrocie do kraju z Brukseli
słowacka premier, pani Radičová, stwierdziła, że stanowisko, jakie zajęła w negocjacjach
z Radą, nie ma wystarczającego poparcia w parlamencie krajowym.

Bez właściwej i precyzyjnej finalizacji mechanizmu regulującego upadłość niewypłacalnych
państw, aktywowanego w ramach strefy euro, proponowany stały mechanizm stanie się
stałym instrumentem zadłużenia europejskiego. Z tego względu żaden odpowiedzialny
parlament krajowy nie może go przyjąć w obecnej postaci. Zwracam się zatem do Pana,
Panie Przewodniczący Rady Unii Europejskiej, o uwzględnienie w większym stopniu opinii
wykwalifikowanych ekspertów w zgłaszanych propozycjach politycznych.

Andrew Henry William Brons (NI) -   Pani Przewodnicząca! W ustępie 5 sprawozdania
z posiedzenia znajduje się stwierdzenie, że przedstawione zostaną środki polityczne służące
skorygowaniu szkodliwych i utrzymujących się zakłóceń równowagi makroekonomicznej
oraz zwiększeniu konkurencyjności, natomiast we wstępie pojawia się zmianka o
wspieraniu handlu z państwami trzecimi.

Import z państw trzecich, zwłaszcza tzw. gospodarek wschodzących, jest największą
przyczyną zakłóceń równowagi handlu i braku zdolności konkurencyjnej. Kraje rozwinięte
nie są w stanie konkurować z importem wyrobów gotowych z tych krajów, o ile nie obniżą
płac do ich poziomu.

Aluzja do tego stanu rzeczy znajduje się na stronie 16, w części poświęconej wspieraniu
konkurencyjności. Można w niej przeczytać, że przeprowadzane będą oceny „rozwoju
sytuacji w dziedzinie wynagrodzeń i wydajności oraz potrzeb w zakresie dostosowania
konkurencyjności”. Co to ma oznaczać?

To może oznaczać tylko jedno: wynagrodzenia będą korygowane w dół, by towary mogły
być konkurencyjne w stosunku do tych oferowanych przez gospodarki wschodzące.
Zasady takie jak wolny handel są święte, tymczasem interesy gospodarcze europejskich
pracowników wydają się być traktowane jako zbędne.

Seán Kelly (PPE) -   Pani Przewodnicząca! Podobnie jak naród irlandzki – dumny ze swej
niezależności – nie chcę być zdanym na niczyją łaskę, nie chcę być zobligowany wobec
kogokolwiek. Z tego właśnie względu Irlandczycy byli bardzo poruszeni niedawną akcją
ratunkową UE i MFW. Nie podzielam jednak poglądu, że winę ponosi Europa. Wina leży
w dużej mierze po stronie irlandzkich banków, irlandzkiego organu regulacyjnego i rządu,
a nie obywateli irlandzkich, ale to właśnie oni są obecnie zmuszani do ponoszenia kosztów.
Obciążenie jest jednak zbyt wielkie.

Dlatego proszę o dwie rzeczy. Po pierwsze, należy obniżyć stopy procentowe; tu chciałbym
podziękować panu komisarzowi Rehnowi i panu przewodniczącemu Barroso za ich
zaangażowanie w tym względzie. Po drugie, uważam, że posiadacze obligacji muszą
zapłacić cenę – nie chodzi o to, by ich oskubać do cna, ale przyda im się małe strzyżenie.
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Osobom prywatnym nie oferuje się gwarantowanych inwestycji bez ryzyka i tak samo
powinno być w przypadku posiadaczy obligacji. Załatwienie tych dwóch kwestii
umożliwiłoby nam osiągnięcie postępów.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Van Rompuy,
Panie Przewodniczący Barroso, Panie i Panowie! Konkluzje Rady w sprawie polityki
gospodarczej oraz paktu euro plus otwierają prawdziwą puszkę Pandory, będąc zarzewiem
problemów, z którymi będą musieli zmierzyć się obywatele europejscy. Zakwestionowanie
ochrony socjalnej oraz indeksacji płac, połączenie wydajności z płacami, zmniejszona siła
nabywcza i wzrost wieku emerytalnego to jedynie niektóre przykłady skutków kryzysu
oszczędnościowego. Z przerażeniem stwierdzam, że Rada nie wyciągnęła żadnych
wniosków z kryzysu.

Naturalnie potrzebujemy polityki opartej na odpowiedzialności za budżet, na rygorze
budżetowym. Nikt tego nie kwestionuje, ale nie możemy żądać od obywateli, by ponieśli
cały ciężar, bo to oni są naszą jedyną szansą na wyjście z kryzysu zwycięską ręką. Zbyt
szybko zapomnieliście Państwo o sektorze finansowym i bankowym, który również
powinien wnieść wkład w te decydujące wysiłki, a przede wszystkim powinien postępować
w bardziej odpowiedzialny sposób.

Kiedy wreszcie zobaczymy podatek od transakcji finansowych? W czasie, gdy 16 milionów
Europejczyków nie ma pracy, gwałtownie rosną ceny, a skutki spekulacji wstrząsają
kontynentem, Rada nakłada ciężar poświęceń na pracowników zamiast na kapitał. Tego
nie można zaakceptować.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D)   – (HU) Pani Przewodnicząca! Pan przewodniczący Van
Rompuy ocenił pakt euro plus jako nowy etap przyszłej koordynacji gospodarczej. Jest to
istotnie nowy rozdział koordynacji makroekonomicznej. Premier Viktor Orbán, urzędujący
przewodniczący Rady Unii Europejskiej, wyraził podobną opinię, określając pakt jako filar
przyszłego systemu gospodarczego Europy. Jednocześnie szkoda, że Węgry nie znalazły
się wśród krajów wymienionych przez przewodniczącego Van Rompuya jako uczestników
paktu euro plus. Wielu węgierskich obywateli i ekonomistów nie rozumie, dlaczego rząd
węgierski podjął decyzję o nieprzystąpieniu do paktu. Węgry są przecież małym krajem
z otwartą gospodarką, a argument, że udział w pakcie zaszkodziłby konkurencji podatkowej
nie ma sensu, jako że dotyczy on jedynie harmonizacji podstawy opodatkowania osób
prawnych. Należy ubolewać, że Węgry zaprzepaściły taką okazję.

Franz Obermayr (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Unia Europejska jest mistrzem
kunktatorstwa. Przez dziesiątki lat Kadafi był traktowany jako ważny partner, przez
dziesiątki lat zagrożenia związane z energetyką jądrową były ukrywane, a obecnie
pompujemy pieniądze w siatkę bezpieczeństwa, która ewidentnie nie sprawdza się.
Dlaczego ludzie nie dostrzegają, że kryzysu euro nie da się rozwiązać za pomocą siatki
bezpieczeństwa? Amerykańskie agencje ratingowe obniżyły oceny najpierw Grecji, a
następnie Portugalii, a obecny pakiet ratunkowy służy jedynie bankom i spekulantom,
którzy grają na bankructwo państw członkowskich strefy euro.

Uważam zatem, że najwyższy czas skończyć z siatką bezpieczeństwa i porzucić plany
wprowadzenia euroobligacji. Jeśli państwa będące w stanie upadłości pozostaną w strefie
euro, będzie to początek końca wspólnej waluty. Dlatego też miliardy przeznaczone na
pakiety ratunkowe powinniśmy wydać na zatamowanie fali uchodźców z Afryki Północnej
w oparciu o trwałe projekty lokalne lub zapewnienie prawdziwej niezależności od energii
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jądrowej. Z całą pewnością byłaby to znacznie lepsza inwestycja niż trwonienie pieniędzy
w kasynach międzynarodowych agencji ratingowych.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Pani Przewodnicząca! Ci, którzy popychają Portugalię ku
rzekomej pomocy, nie chcą tak naprawdę pomóc, lecz zarobić, pogrążając nas i pogrążając
euro. Dzieje się tak dlatego, że w Europie, w której solidarność, spójność i metoda
wspólnotowa stały się pustymi frazesami, owa rzekoma pomoc ma na celu wyłącznie
spłacenie należności banków, z winy których pogrążyliśmy się w spirali zadłużenia.
Wszystko to odbywa się za publiczne pieniądze w oparciu o neoliberalne działania
przewidziane w pakcie euro plus, bez inwestycji w celu ponownego pobudzenia wzrostu
i zatrudnienia, bez euroobligacji, bez podatku od transakcji finansowych i bez działań na
rzecz zwalczania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które niszczą euro.

W tej Europie, gdzie banki są zbyt duże, by mogły upaść, ale państwom i narodom pozwala
się pójść na dno, jedynie ślepota lub własny interes może tłumaczyć, dlaczego Komisja i
Rada zrezygnowały z podjęcia działań wobec rajów podatkowych. Czy będzie można
uporządkować, uregulować i nadzorować system finansowy, jeśli pozwoli się na dalsze
istnienie czarnych dziur, które walnie przyczyniają się do korupcji, oszustw podatkowych,
unikania podatku i zorganizowanej przestępczości?

Monika Flašíková Beňová (S&D)    – (SK) Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim
chciałabym zwrócić uwagę na niewłaściwy temat konkluzji z posiedzenia Rady, który
brzmi: mamy wzrost gospodarczy, ale jednocześnie musimy dokonywać oszczędności.
Obsesja na punkcie konsolidacji fiskalnej w czasach kryzysu może okazać się dla nas
zabójcza. Jednym zdecydowanym priorytetem powinno być przywrócenie zatrudnienia
i trwałego wzrostu gospodarczego.

Panie i Panowie! To obywatele najbardziej odczuwają skutki kryzysu. Jednocześnie tracą
miejsca pracy, dotykają ich cięcia kosztów przeprowadzane przez rząd, a na dodatek
istnieje zagrożenie, że pieniądze potrzebne na wzmocnienie euroobligacji będą pochodziły
wyłącznie z ich podatków. Tymczasem główną rolę we wzmacnianiu euroobligacji powinni
pełnić uczestnicy sektora finansowego.

Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący Komisji! Unia potrzebuje obecnie koordynacji
polityki gospodarczej i społecznej w celu pobudzenia zatrudnienia oraz znalezienia drogi
wyjścia z kryzysu. Potrzebujemy również wyraźnego konsensusu w sprawie ochrony euro,
w czym udział powinien mieć prywatny sektor finansowy.

Angelika Werthmann (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Zmiana Traktatu doprowadziła
do powstania europejskiego mechanizmu stabilności. Ponownie apeluję do wszystkich o
przestrzeganie odpowiednich kryteriów. Przecież postawienie innego państwa
członkowskiego i jego obywateli pod ostrzał krytyki jest działaniem nieodpowiedzialnym
w obliczu utrzymującego się kryzysu strukturalnego. Europejski mechanizm stabilności
uzasadniony jest jedynie wtedy, gdy wszystkie kraje wywiązują się ze zobowiązań
budżetowych i zgadzają się na przeprowadzenie działań oszczędnościowych.

Kryzys w Japonii pokazał nam, jak „bezpieczna” może być energia jądrowa. Natura posiada
siłę, jakiej człowiek nie potrafi ujarzmić. Mając na uwadze historię Czarnobyla, możemy
jedynie mieć nadzieję, że testy wytrzymałościowe będą przeprowadzone z większą
ostrożnością, niż wskazują na to nałożone w zeszłym tygodniu limity. Najwyższy czas
położyć kres energii jądrowej. Skupmy się wreszcie na odnawialnych źródłach energii. Na
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przykład projekt NorGer, przewidujący położenie podmorskiego kabla elektrycznego,
mógłby pozwolić na zastąpienie 60 elektrowni jądrowych.

Zigmantas Balčytis (S&D) -    (LT) Pani Przewodnicząca! Cieszę się, że Radzie Europejskiej
udało się osiągnąć porozumienie w kwestiach o szczególnym znaczeniu dla Europy.
Chciałbym w szczególności wskazać na europejski semestr i jego znaczenie jako jednego
z priorytetów. Uważam, że przywrócenie wiarygodności budżetowej państw europejskich,
sprawiedliwości społecznej oraz stabilności budżetowej powinno być traktowane na
zasadzie priorytetu, jako że w ten sposób zostałyby stworzone warunki dla stabilności
oraz szybszego ożywienia gospodarek państw członkowskich. Wysiłki w zakresie
konsolidacji powinny koniecznie stanowić uzupełnienie reform strukturalnych, w
szczególności poprzez realizację priorytetów Unii Europejskiej ujętych w strategii Europa
2020. Komisja powinna odegrać szczególnie ważną rolę, odpowiedzialnie monitorując
działania państw członkowskich oraz śledząc realizację konkretnych działań zgodnie z
krajowymi programami na rzecz stabilności i konwergencji. Ponadto niepokój wciąż budzi
stanowisko Europejskiego Banku Centralnego, Rady i Komisji Europejskiej w odniesieniu
do sytuacji banków komercyjnych, jak również działań zagranicznych agencji ratingowych.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji − (FR) Pani Przewodnicząca, Szanowne
Panie i Panowie Posłowie! Jeśli chodzi o ocenę ostatniej Rady Europejskiej, uważam, że
analiza, jaką przedstawiłem, jest dość wyważona i rozsądna.

Sądzę, że należało odnotować ważne postępy, jakie poczyniliśmy w sensie strukturalnym.
Gdy porównamy to, co mamy obecnie, z tym, czego dotychczas nie mieliśmy, niewątpliwie
stwierdzimy, że zrobiliśmy ważny krok do przodu. Na przykład powstał stały mechanizm
stabilności, którego w ogóle nie przewidywał Traktat. Ponadto Parlament poparł
zdecydowaną większością głosów częściową reformę Traktatu w celu stworzenia nowego
instrumentu – instrumentu, jakiego dotychczas nie było.

Zachowajmy zatem intelektualną szczerość w naszej ocenie. Uważam, że dokonał się
znaczący postęp, jeśli chodzi o reakcję na kryzys i wnioski, jakie wyciągnęliśmy z
dotychczasowych niedociągnięć – czy to w odniesieniu do instrumentów, czy też polityki.
Jednocześnie jednak stwierdziłem – bardzo wyraźnie – że może się to okazać
niewystarczające. Jedną rzeczą jest mieć strukturę, architekturę, drugą – dającą się
zastosować politykę. W istocie rzeczy prawdziwą próbą będzie to, co rządy, ale i nasze
instytucje, będą w stanie osiągnąć pod względem merytorycznym. Treść jest ważniejsza
od samego instrumentu.

Jednocześnie jednak powiedziałem Państwu – w bardzo, jak sądzę, przejrzysty sposób –
że jeśli chodzi o ambicję, Komisja wolałaby posunąć się dalej w niektórych obszarach. Na
przykład podkreśliliśmy, że opowiadaliśmy się za większą elastycznością w odniesieniu
do stałego mechanizmu stabilności. Niestety nie udało się osiągnąć konsensusu, jeśli chodzi
o wyższy poziom ambicji w tym względzie. Sądzę niemniej, że błędem byłoby podważać
to, co udało się osiągnąć.

Pozostając w tematyce ambicji, chciałbym podkreślić ten ważny aspekt, jako że niektórzy
sugerowali, iż Komisja powinna przedstawić inne propozycje. Komisja zgłosiła wnioski
praktycznie we wszystkich sprawach, jakie Państwo poruszyliście. 9 maja 2010 r. Komisja
– w postaci mojej osoby i komisarza Rehna – przedstawiła wniosek ustawodawczy
dotyczący w pełni wspólnotowego podejścia do mechanizmu stabilności.
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Na przykład zaproponowaliśmy konsolidację zarządzania zadłużeniem w ramach tak
zwanych gwarancji solidarnych. Propozycja została odrzucona przez państwa
członkowskie. Nie przez Państwa, niemniej jednak uzyskanie zgody państw członkowskich
ma zasadnicze znaczenie, panie pośle Verhofstadt. Przedstawiliśmy ten tekst na szczycie
strefy euro. Został on odrzucony dużą większością głosów państw członkowskich. Taka
jest rzeczywistość.

Jeśli chodzi o konkretną kwestię zasady jednogłośności lub większości głosów w odniesieniu
do stałego mechanizmu stabilności, ja sam sugerowałem to drugie rozwiązanie. W
obecności przewodniczącego Rady Europejskiej oraz niektórych szefów państw lub rządów
nalegałem na przyjęcie zasady większości kwalifikowanej. Propozycja ta została jednak
odrzucona.

A zatem owszem, zawsze można nalegać, ale warunki muszą być jasne i trzeba wiedzieć
dokładnie, do kogo należy kierować prośby. Komisja przedstawiła ambitne wnioski, na
przykład w sprawie testów warunków skrajnych. To właśnie Komisja Europejska i
Europejski Bank Centralny zaproponowali wiarygodne i przejrzyste testy dla banków
europejskich.

Jeśli chodzi o euroobligacje, to Komisja porusza ten temat od co najmniej 30 lat.
Rozwiązanie to zostało odrzucone przez niektóre państwa członkowskie. Sam tu
sugerowałem – i mogę Państwu powiedzieć, że uczynię to samo w odniesieniu do
perspektywy finansowej – że póki co moglibyśmy przynajmniej mieć w ramach projektu
budżetu europejskiego obligacje projektowe w celu finansowania inwestycji. Zobaczymy
wtedy, kto opowiada się za podejściem na rzecz inwestycji europejskich. Niektórzy z
Państwa mogliby wówczas, wraz ze swoimi partiami europejskimi, przekonać nas, byśmy
poparli bardziej ambitne podejście z zakresu perspektywy finansowej. Może to być okazja,
byśmy jeszcze ściślej ze sobą pracowali. To tyle, jeśli chodzi o kwestię ambicji na szczeblu
europejskim.

(Oklaski)

Jeśli chodzi zaś o kwestię społeczną, jaką chciałbym teraz poruszyć, Komisja zadała sobie
wiele trudu, by zapewnić położenie w strategii 2020 większego nacisku na aspekty
społeczne, jak również edukację. Nie było to jednak łatwe. Niektóre rządy twierdziły, że
zgodnie z zasadą pomocniczości podejmowanie bezpośrednich działań z zakresu spraw
społecznych i edukacji nie leży w gestii Europy lub Unii Europejskiej.

Spróbujmy teraz w ramach strategii 2020 – która umożliwiała osiągnięcie pewnego
konsensusu, na przykład w sprawie uwzględnienia walki z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym – opracować tę politykę, jak również stworzyć zachęty do inwestowania,
zwłaszcza w edukację i innowacyjność.

W tym względzie pozwolę sobie jednak powiedzieć coś, czego Państwo możecie nie być
świadomi. Komisja sugerowała pewien czas temu – chyba dwa lata temu – zapewnienie
pomocy żywnościowej dla niektórych Europejczyków, bo również w Europie są ludzie,
którzy głodują. Ostatnio wraz z Josephem Daulem, przewodniczącym Grupy Europejskiej
Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), odwiedziłem bank żywności w
departamencie Dolnego Renu. W Europie występują problemy związane z ubóstwem.
Czy wiedzieli Państwo, że rządy dwóch krajów postawiły Komisję przez Trybunałem
Sprawiedliwości za to, że uruchomiła mechanizm pomocy najuboższym w Europie? Tak
właśnie wygląda sytuacja.
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Miejmy absolutną jasność. Komisja opowiada się za Europą, która wykazuje większą
ambicję, jeśli chodzi o zarządzanie, opowiada się za sprawiedliwym wzrostem i większą
sprawiedliwością społeczną na szczeblu europejskim. Jednocześnie jednak potrzebujemy
poparcia ze strony Parlamentu i państw członkowskich. I musimy o to walczyć. Uważam
zatem, że krytyka Komisji byłaby nietrafiona, jako że to właśnie Komisja zainicjowała
walkę o bardziej prospołeczną i sprawiedliwą Europę, o znacznie bardziej wiarygodne
zarządzanie.

Jednocześnie jednak trzeba jasno powiedzieć jedną rzecz. Nie uważam, by pomagało
Europie stwierdzenie, że obecny problem jest problemem Europy, jak gdyby
odpowiedzialność nie spoczywała na rządach określonych państw, które dopuściły do
sytuacji, by dług osiągnął poziom niemożliwy do spłaty, a banki rosły w tempie kilkakrotnie
wyższym niż produkt krajowy brutto. Rządy też ponoszą część winy. Odpowiedzialność
w tym względzie ma zasadnicze znaczenie. Dlatego też musimy obecnie znaleźć
rozwiązania oparte na solidarności, ale i musimy postępować odpowiedzialnie. Z tego
względu na przykład jestem dumny, że Komisja i ja osobiście poparliśmy wniosek mający
na celu obniżenie oprocentowania płaconego przez Grecję. To samo obecnie robimy w
przypadku Irlandii. Uważamy, że jest to słuszne działanie nie tylko w celu uniknięcia
sytuacji, w której nasi greccy i irlandzcy współobywatele byliby obciążeni ogromnymi
kosztami, ale i w celu zapewnienia, by dług był spłacalny. W tym właśnie duchu solidarności
i odpowiedzialności możemy zatem znaleźć wspólne odpowiedzi, które – mam nadzieję
– pozwolą nam uniknąć problemu, o którym wspomnieli niektórzy z Państwa i który
napawa mnie troską, a mianowicie problemu istnienia pewnych podziałów w Europie, w
szczególności pomiędzy północą i południem, pomiędzy centrum i peryferiami. Sądzę,
że Europa, jaką pragniemy zbudować, nie jest Europą pierwszej i drugiej klasy, lecz Europą
solidarności, z którą wszyscy Europejczycy mogą się identyfikować.

Podatku od transakcji finansowych broniłem słowem i czynem na forum G20 w imieniu
Unii Europejskiej. Pomysł ten został odrzucony przed dużą liczbę naszych partnerów z
G20.

Obecnie zajmujemy się zagadnieniem, czy możemy – lub czy powinniśmy – wprowadzić
podatek od transakcji finansowych na szczeblu europejskim. Bądźmy raz jeszcze uczciwi.
Wiele państw członkowskich jest z zasady przeciwnych. Nie wyrażą one zgody. Podczas
ostatniej Rady Europejskiej powiedziałem, że Komisja przygotowuje obecnie oceny skutków
różnych wariantów dla sektora finansowego i wkrótce przedstawi płynące z tego wnioski.
To bardzo ważne, że Komisja dokonała takiego oświadczenia przed Radą Europejską, jako
że przynajmniej w konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej znalazło się zobowiązanie
do przeprowadzenia analizy zgłoszonych przez Komisję wniosków w sprawie
opodatkowania transakcji finansowych. Uważam, że w imię sprawiedliwości sektor
finansowy – bo przecież w dużej mierze to właśnie niektóre zachowania sektora
finansowego zapoczątkowały kryzys – powinien również mieć udział w zwalczaniu
skutków kryzysu. Sądzę, że ma to podstawowe znaczenie dla poczucia sprawiedliwości.
Takie jest moje stanowisko, a nie wątpię, że również stanowisko Komisji. Przedstawię
odpowiednie wnioski w tej sprawie.

To samo można powiedzieć o wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób
prawnych (CCCTB). Pewni członkowie Rady są przeciwni, niemniej jednak Komisja
przedstawiła wniosek i będzie o niego walczyć, jako że wierzymy, iż CCCTB ma znaczenie
dla urzeczywistnienia jednolitego rynku. Tego właśnie podejścia bronimy.
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Od dawna zajmujemy się omawianiem procesu i instrumentów. Najwyższa pora, by proces
i instrumenty zaczęły służyć treści. Proces i instrumenty są ważne, ale służą treści i nie
mogą jej zastępować. Wyzwaniem, z jakim musimy się zmierzyć, jest odnowa gospodarcza.
Prawdę mówiąc, by móc inwestować, potrzebujemy zaufania. Zaufanie zależy od naszej
zdolności do modernizacji, tworzenia innowacji, zyskiwania na trwałości i
konkurencyjności. Nie mylmy przyczyny ze skutkiem. Przyciągniemy inwestycje, jeśli
szybko i zdecydowanie wdrożymy strategię Europa 2020, jeśli będziemy realizowali cel,
jakim jest trwała i konkurencyjna Europa funkcjonująca w duchu solidarności, w tym
solidarności z wszystkimi państwami członkowskimi, również Portugalią.

(FR) Panie Pośle Schulz! Doskonale zdaje sobie Pan sprawę z tego, że jako przewodniczący
Komisji nie mogę ingerować z wewnętrzną politykę Portugalii. Jeśli pewnego dnia przestanie
Pan przewodniczyć Grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie
Europejskim i przyjmie Pan inne obowiązki, jestem pewien, że będzie je Pan realizował w
sposób całkowicie niezależny i nie będzie Pan ingerował w wewnętrzne sprawy Pańskiego
ugrupowania.

Jednocześnie muszę Panu powiedzieć, że kryzys polityczny w Portugalii nie poprawił
obrazu sytuacji, jako że kraj ten już znajdował się w dość poważnych kłopotach. Pomimo
tego my, instytucje europejskie, również musimy respektować zasady demokracji krajowej
i decyzje parlamentów krajowych, i żywimy obecnie nadzieję, że Portugalia znajdzie
najlepszą możliwą drogę wyjścia z tej sytuacji.

Bez względu na wszystko Komisja trwa przy Portugalii, pomagając jej znajdować najlepsze
możliwe rozwiązania, oczywiście w zgodzie z podjętymi przez ten kraj zobowiązaniami
oraz odpowiedzialnością wobec partnerów europejskich. Uważam, że właśnie w tym
duchu aktywnej solidarności i odpowiedzialności poradzimy sobie z kryzysem.

Prawdą jest, że wyrażane dziś tu były dość pesymistyczne poglądy. Ponadto jako wybrani
przedstawiciele Europejczyków jesteście wyrazicielami dominujących nastrojów w Europie.
To naturalne, że odczuwamy niepokój, niemniej jednak sądzę, że powinniśmy wykazać
się polityczną odwagą i wnikliwością, by dać wyraz zaufaniu do naszego projektu
europejskiego, jako że wątpię, by udało nam się przywrócić zaufanie w Europie, jeśli
będziemy pesymistyczni. Komisja jest gotowa na to, by dalej z entuzjazmem pracować z
Państwem, z Radą Europejską, z Radą, z wszystkimi instytucjami na rzecz silniejszej,
trwalszej, sprawiedliwszej i bardziej konkurencyjnej Europy.

(Oklaski)

Herman Van Rompuy,    przewodniczący Rady Europejskiej – (FR) Pani Przewodnicząca,
Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Cieszę się, że mogę przemawiać przed tak pełną salą
– frekwencja nigdy nie była tak duża od czasu, gdy objąłem funkcję przewodniczącego
Rady,

(Oklaski)

choć mam wrażenie, że nie przybyliście tu Państwo tylko po to, by mnie słuchać.

Przede wszystkim chciałbym podziękować Państwu za uwagi – zarówno pozytywne, jak
i negatywne. Uderzyło mnie to tym bardziej, że w Radzie Europejskiej wymagana jest
jednogłośność i staramy się uzyskać poparcie ze strony wszystkich kolegów, wszystkich
partii, premierów i szefów rządów. Są to socjaliści, chrześcijańscy demokraci, konserwatyści,
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liberałowie, wszyscy oni należą do Waszych rodzin politycznych i za każdym razem
staramy się doprowadzić do porozumienia między nimi.

Ktoś powiedział wcześniej, że muszę być idealistą, marzycielem. Nie sądzę, by taka była
moja rola, ale gdy tylko jest to możliwe, staram się – a przewodniczący Komisji może to
poświadczyć – działać w taki sposób, by w większości przypadków udało nam się
doprowadzić do zbieżności pomiędzy wnioskami Komisji i wynikami posiedzeń Rady
Europejskiej. Przytoczę przykład grupy zadaniowej – tu wnioski Komisji były zaczynem
powstania grupy zadaniowej ds. zarządzania gospodarczego, a wynik był bardzo zbliżony
do propozycji Komisji. Postaramy się też, we współpracy z Parlamentem, jeszcze bardziej
udoskonalić te propozycje. Moja rola polega zatem na dążeniu do konsensusu, ale opartego
również w największym możliwym stopniu na Wspólnocie. Sądzę, że w niektórych
kluczowych obszarach odniosłem sukces w tym względzie.

Jeśli chodzi o „pakt euro plus” – wiecie Państwo, ten krótki dokument, który był punktem
wyjścia naszych dyskusji, jak również ostateczny dokument dotyczący paktu euro plus –
to wielu z Państwa, nawet tych należących do sceptycznie nastawionych ugrupowań
politycznych, twierdziło, że Wasz kraj powinien przystąpić do tego paktu. Powód jest
zapewne taki, że nie jest on wcale taki zły. Udało nam się doprowadzić do kompromisu
pomiędzy ambitnymi celami, by gospodarki mogły pozostać konkurencyjne, finanse
publiczne stabilne, a ich realizacja odbywała się na poziomie krajowym, bo w większości
przypadków konieczne decyzje muszą być decyzjami krajowymi.

Moja druga uwaga, jeśli Państwo pozwolą, dotyczy metodologii. W wielu przypadkach
krytyka Europy jest uzasadniona merytorycznie, ale niezgodna z Traktatem. Na przykład
cała polityka nuklearna, cały koszyk energetyczny podlegają przepisom krajowym i nic
na to nie mogę poradzić. Nawet bezpieczeństwo instalacji jądrowych objęte jest w
większości przepisami krajowymi. Są kompetencje wspólnotowe, kompetencje europejskie;
w konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej staraliśmy się je wspierać w największym
możliwym stopniu. Wątpię, by Komisja pełniła kiedykolwiek ważniejszą rolę w zakresie
bezpieczeństwa jądrowego, niż ta powierzona jej podczas ostatniego posiedzenia Rady
Europejskiej sprzed kilku dni. Wciąż niemniej musimy działać w ramach Traktatu.

Mówiono o minimalnych pensjach w niektórych krajach, ale kwestia ta wkracza w zakres
kompetencji krajowych. Mówiono o braku równości, braku bezpieczeństwa zatrudnienia,
niesprawiedliwości, jednak w większości przypadków są to kwestie krajowe. Chciałbym
niemniej dodać, że wiele z działań, jakie należy obecnie podjąć, jeśli chodzi o
konkurencyjność i finanse publiczne, są działaniami, jakie w istocie rzeczy powinny były
być podjęte przez rządy krajowe, nawet bez presji ze strony Europy. Europa wywiera
dodatkowy nacisk, jako że w co najmniej 17 krajach waluta wspólnotowa musi być
broniona. Jednak w większości krajów konieczne działania muszą być podejmowane w
interesie samego kraju, w interesie własnych obywateli, by chronić własną przyszłość.
Europa wywiera zaś dodatkową presję.

Nie wysuwajmy zatem nieuzasadnionych oskarżeń wobec Unii Europejskiej. Czy nasze
działania z zakresu zarządzania są za słabe? Cóż, Rada będzie współpracowała z
Parlamentem Europejskim nad poprawą zarządzania gospodarczego i, podobnie jak w
innych przypadkach, jestem przekonany, że uda się znaleźć kompromis. Może zdarzyć
się, że prezes banku centralnego jednego z 17 krajów może mieć zastrzeżenia co do
zarządzania gospodarczego, ale mogę przytoczyć słowa prezesów lub dyrektorów banków
w krajach leżących blisko Holandii, którzy wyrażają zgoła inne opinie. W razie potrzeby
mogę podać Państwu nazwiska i cytaty: tak będzie najłatwiej.
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Jeśli chodzi o obecny kryzys, to w grę wchodzi, Szanowne Panie i Panowie Posłowie,
przyszłość, instrumenty, w sprawie których podjęte zostały ważne decyzje, ale i oczywiście
przeszłość. Jak już wspomniałem, trzeba poradzić sobie z przeszłością. Nawet jeśli będziemy
mieli do dyspozycji najlepsze instrumenty, jakie uda nam się wymyślić – mechanizm
stabilności, zmiany Traktatu, zarządzanie gospodarcze, pakt – nie rozwiążemy problemów
krajów, które znalazły się w trudnej sytuacji, nie rozwiążemy problemów banków, które
wciąż są pod presją. Jest zatem przyszłość, ale i przeszłość.

W przeszłości występowały niedostatki polityki w niektórych państwach członkowskich
i na szczeblu europejskim. Musimy w tym względzie zdobyć się na samokrytykę. Musimy
jednak zapewnić – a już podjęliśmy konieczne kroki w tym kierunku – by taki kryzys nigdy
więcej się nie powtórzył. W międzyczasie, jak już wspomniałem, musimy zmierzyć się ze
spuścizną przeszłości, zarówno w odniesieniu do pewnych krajów objętych programem
– takich jak Grecja czy Irlandia – jak i innych krajów, w których podejmujemy działania,
by zapobiec objęcia ich programem. Czy mogliśmy podjąć te środki rok temu? Nie! Czy
w przeszłości wystąpiły poważne błędy? Siedem lub osiem lat temu osłabiliśmy pakt
stabilności i wzrostu. Gdybyśmy tego nie uczynili, dysponowalibyśmy znacznie
skuteczniejszymi instrumentami i moglibyśmy zapobiec wielu kryzysom.

Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, to wyniósł on, Panie i Panowie Posłowie, średnio 2%
od 2010 r., co równa się średniej z dekady 1999-2008. Mieliśmy wzrost gospodarczy w
2010 r., a w 2011 r. wynosi on średnio 2%. Czy powinniśmy zrobić więcej? Oczywiście,
że tak. Czy inwestycje publiczne są jedynym instrumentem? Bynajmniej! Rynek
wewnętrzny, jednolity rynek ma ogromne znaczenie i należy go dalej rozwijać. Komisja
zgłosiła wnioski w tym względzie, które będą ponownie omawiane za kilka tygodni podczas
czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Wrócimy więc do tej sprawy jesienią.

I wreszcie kwestia Libii. Można zgłaszać wiele krytycznych uwag pod naszym adresem.
Jednak gdyby nie Europa, gdyby nie przywództwo europejskie, w Libii nastąpiły rozlew
krwi. Bez Europy doszłoby do rzezi. Niektórzy z Państwa wyrażali się bardzo krytycznie
o Unii Europejskiej. A przecież zadziałaliśmy na czas! Bez Europy nic by się też nie dokonało
na szczeblu światowym, na szczeblu ONZ. Po tych wszystkich krytycznych ocenach sądzę,
że przysługuje nam również prawo do usłyszenia słowa prawdy. Czy w przeszłości
popełnialiśmy błędy? Czy przyjęliśmy właściwą politykę? Nie! Czy poprawiliśmy nasze
błędy? Tak! I Unia Europejska zasługuje na pochwałę za korygowanie błędów.

(Oklaski)

I ostatnia kwestia, którą chciałbym wygłosić w moim ojczystym języku.

(NL) Wysłuchałem wystąpienia pana posła Eppinka, który oświadczył, że czuje się
zawiedziony. Ja również czuję się zawiedzony takim brakiem intelektualnej uczciwości.
Nie będę wgłębiał się w szczegóły, ale muszę powiedzieć, że pan poseł Eppink bardzo mnie
zawiódł, gdy stał tu, wymachując fotografią, choć doskonale wiedział, że moja obecność
była podyktowana obowiązkami służbowymi, a nie osobistymi przekonaniami.

PRZEWODNICZY: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Martin Schulz (S&D)   – (DE) Panie Przewodniczący! Na zakończenie tej debaty chciałbym
podzielić się osobistą uwagą. Nie mówię tylko we własnym imieniu, ale i w imieniu wielu
moich kolegów, którzy byli tu przez cały czas, śledząc przebieg debaty. Podczas całej mojej
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kadencji w Parlamencie Europejskim rzadko kiedy czułem się równie źle potraktowany
jak dziś, gdy Pan i pan Barroso prowadzili wzajemne gierki. Chciałbym jasno się wyrazić.
Panie Barroso! Powiedział Pan nam: „Moje inicjatywy, cieszące się poparciem zdecydowanej
większości w Parlamencie, upadają, bo są odrzucane przez państwa członkowskie”. Dam
Panu radę: proszę przedstawiać swoje inicjatywy w postaci projektów ustawodawczych.
W ten sposób uzyska Pan poparcie większości w Parlamencie i Rada nie będzie miała pola
do manewru.

(Oklaski)

Prosiłbym, by przestał Pan kryć się za Radą.

Panu Van Rompuyowi chciałbym zaś powiedzieć następującą rzecz: chwali się Pan
doprowadzeniem do kompromisu pomiędzy socjalistami, liberałami, konserwatystami i
chrześcijańskimi demokratami na szczeblu Rady. Rada składa się z niezależnych ministrów
państw i premierów. Tu zaś jesteśmy świadkami, jak przewodniczący Rady usiłuje wywrócić
traktat lizboński do góry nogami. W oparciu o traktat rada szefów państw i rządów zagarnia
dla siebie coraz większą władzę, jednocześnie twierdząc: „decyzje podejmujemy
jednogłośnie”. Nie na tym miał polegać traktat lizboński. Miał on sprawić, by podejmowanie
decyzji większością głosów stało się normą w UE. Źle go Pan interpretuje.

(Oklaski)

Dlatego też najwyższy czas, by Parlament Europejski wziął sprawy w swoje ręce i bronił
metody wspólnotowej.

(Oklaski)

Przewodniczący −   Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Ivo Belet (PPE),    na piśmie – (NL) UE wykonała w ostatnich tygodniach olbrzymi skok,
jeśli chodzi o integrację gospodarczą. Pakiet euro plus kieruje nas na drogę wzmożonej
współpracy opartej na poszanowaniu tradycji konsultacji społecznych, jakie wciąż istnieją
w państwach członkowskich. Oczywiście to nie koniec pracy w tej dziedzinie. Teraz
musimy przejść do drugiego etapu, torując drogę inwestycjom europejskim, które pozwolą
nam urzeczywistnić program Europa 2020.

Przewodniczący Komisji, pan Barroso, obiecał przedstawienie wniosku w sprawie
wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Musimy przeznaczyć pozyskane w
ten sposób fundusze na niezbędnie konieczne inwestycje transgraniczne, zwłaszcza w
zakresie infrastruktury energetycznej, w oparciu o europejskie obligacje projektowe oraz
środki na rzecz partnerstw publiczno-prywatnych. Jest to jedyny sposób, by przekonać
obywateli, że Europa bardziej niż kiedykolwiek przedtem daje im gwarancję pomyślnej
przyszłości.

Carlos Coelho (PPE),    na piśmie – (PT) Ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej, które
odbyło się 24 i 25 marca, poświęcone było głównym wyzwaniom gospodarczym i
dyplomatycznym, przed jakimi obecnie stoi Europa, a mianowicie sprawie Libii i Japonii.
Pomimo oznak ożywienia gospodarczego sytuacja pozostaje trudna, a końca kryzysu nie
widać. Pokazuje to przykład Portugalii, która niestety musiała dołączyć do grona państw
ubiegających się o pomoc gospodarczą i finansową, takich jak Irlandia i Grecja. Należy
zatem przyjąć konieczne środki gospodarcze i finansowe w celu zwalczania kryzysu,
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zapobiegania przypadkom zadłużania, jakie miały miejsce w Grecji, Irlandii i Portugalii,
wzmocnienia zarządzania gospodarczego w UE oraz zapewnienia tworzenia miejsc pracy.
Przyjęty został pakiet sześciu środków, który od samego początku robi na mnie wrażenie
pozytywnego i ambitnego przedsięwzięcia, obejmującego utworzenie europejskiego
mechanizmu stabilności, paktu euro plus itd. Mam nadzieję, że środki te zostaną jak
najszybciej wdrożone, by móc zacząć przynosić efekty, które są tak bardzo potrzebne i
pożądane.

George Sabin Cutaş (S&D),    na piśmie – (RO) Pakt euro plus oraz europejski mechanizm
stabilności zapewnią państwom członkowskim potrzebną pomoc finansową w zamian
za ściślejszą koordynację ich polityki gospodarczej. Obie propozycje stanowią zatem parę
konstruktywnych rozwiązań, zwłaszcza biorąc pod uwagę postulat koordynacji polityki
podatkowej, co stanowi zasadniczą reformę w unii państw chcących posiadać tę samą
walutę. Ponadto europejski mechanizm stabilności, dzięki funduszowi interwencyjnemu
w wysokości 500 miliardów euro, działa na zasadzie europejskiego funduszu walutowego,
uprawnionego do udzielania pożyczek i nabywania obligacji bezpośrednio od państw, a
jednocześnie zapobiegającego spekulacji finansowej.

Niektóre z propozycji zawartych w pakcie są jednak niemożliwe do zrealizowania. Działania
oszczędnościowe i skrajne uelastycznienie rynku pracy spowodują opóźnienie wzrostu
gospodarczego, utrzymanie wysokiego poziomu bezrobocia i brak stabilności zatrudnienia.
Uważam, że potrzeba stopniowej konsolidacji fiskalnej i zabezpieczenia europejskiego
modelu społecznego, by móc stworzyć fundamenty solidnego wzrostu gospodarczego.

Diane Dodds (NI),    na piśmie  – Wiele powiedziano podczas tej sesji plenarnej na temat
skutków pakietu ratunkowego dla Irlandii. Należy jednak stwierdzić, że kryzys odbił się
również efektem domina na moim kraju, Irlandii Północnej, która dzieli granicę lądową
z Irlandią. Pomiędzy oboma krajami odbywa się duży przepływ finansów, usług i ludzi
podróżujących w celach zarobkowych. Instytucje bankowe z Irlandii mają również duże
udziały w Irlandii Północnej. Problem płynności, jakiego obecnie doświadczają te banki,
ma zatem bezpośredni wpływ na firmy w Irlandii Północnej, zwłaszcza małe i średnie
przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o dostęp do źródeł finansowania. W czasie, gdy MŚP walczą
o przetrwanie w już i tak trudnym klimacie gospodarczym, fakt ten jedynie pogarsza
sytuację. Obecnie 30% wszystkich towarów produkowanych lub wytwarzanych w Irlandii
Północnej trafia bezpośrednio na rynek Irlandii. Słabość tamtejszego rynku ma zatem
bezpośrednie i poważne skutki dla firm i zatrudnienia w moim kraju. Z tego względu
apeluję do pana przewodniczącego Barroso o uznanie powagi sytuacji i zlecenie grupie
zadaniowej opracowania sposobów jej poprawy.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Rada Europejska na swoim ostatnim
posiedzeniu podjęła szereg decyzji, które – o ile zostaną wdrożone – będą przejawem
niespotykanego, groźnego i agresywnego ataku na pracowników i ludzi w Europie, biorąc
pod uwagę zawartość projektu pod zmienioną nazwą „paktu euro plus”. Zmiana nazwy
została zapewne podyktowana chęcią zatajenia tożsamości prawdziwych autorów –
Niemiec i Francji – jako że poprzednia nazwa, „pakt konkurencyjności”, od razu by ich
zdradziła. Obok tzw. „zarządzania gospodarczego” jest to atak na państwa członkowskie,
które znajdują się w trudniejszej sytuacji z gospodarczego i społecznego punktu widzenia,
a w ten sposób są skazywane na zależność gospodarczą i zacofanie.

Oba instrumenty powiązane są z zapowiadaną zmianą traktatu lizbońskiego, która ma
być przeprowadzona w oparciu o uproszczoną procedurę, bez referendum, w celu
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wprowadzenia tzw. „warunkowości” związanej z europejskim mechanizmem stabilności.
Z konkluzji Rady wynika, że chodzi o „rygorystyczne warunki polityczne na mocy
makroekonomicznego programu dostosowawczego”, który to proces ma być opracowany
i realizowany wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i
Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Doświadczamy w gruncie rzeczy procesu skupienia władzy politycznej i gospodarczej w
rękach nie tylko instytucji władzy chodzących na pasku dużego biznesu i finansów, ale i
samych instytucji kapitału międzynarodowego.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    na piśmie – (HU) To, że w trudnym okresie życia całej Europy
dokonujemy oceny stojących przed nami celów oraz pozytywnych zmian mających służyć
ich realizacji, ma duże znaczenie. Obecna prezydencja węgierska po raz drugi odnotowała
sukces w dziedzinie zarządzania gospodarczego, mechanizmu stabilności i europejskiego
semestru. Podczas szeregu rozmów, jakie odbyły się w kontekście ostatniego posiedzenia
pod koniec marca, Rada Europejska zdołała również osiągnąć porozumienie w sprawie
ograniczonej zmiany Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, której celem jest
wzmocnienie stabilności strefy euro i samego euro. Podczas posiedzenia Rady prezydencja
węgierska głosowała za racjonalną, odpowiedzialną i możliwą do przestrzegania polityką
gospodarczą, która poza instytucjonalizacją europejskiego semestru wzmocniła również
mechanizm stabilności. Musimy jednak wskazać, że elementów zarządzania gospodarczego
nie wolno w żaden sposób mylić z paktem euro plus, który w obecnej postaci jest
porozumieniem międzyrządowym. Pakt może i jest dobry, ale jednolitego rynku
wewnętrznego nie mogą regulować pozaumowne porozumienia międzyrządowe. Z uwagi
na niejasności dotyczące ujętej w pakcie kwestii harmonizacji podatkowej Węgry nie chcą
na chwilę obecną stosować w całości przedmiotowego porozumienia, jako że zależy nam
na zwiększaniu naszej przewagi konkurencyjnej, a tym samym na realnym tworzeniu
miejsc pracy w perspektywie długoterminowej oraz na wzroście gospodarczym.

Sandra Kalniete (PPE)  , na piśmie – (LV) Szczególną radością napawa mnie fakt, że 23
państwa członkowskie UE zdołały porozumieć się w sprawie pakietu środków mających
na celu zabezpieczenie stabilności finansowej i propagowanie wzrostu, czyli paktu euro
plus. Równie ważne jest porozumienie w sprawie reformy strukturalnej i konsolidacji
fiskalnej, jak również ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie zmian traktatu lizbońskiego
dotyczących utworzenia europejskiego mechanizmu stabilności. Wszystkie kraje muszą
przeprowadzić działania w zakresie konsolidacji fiskalnej, jak również działania mające
na celu zapobieganie zakłóceniom równowagi makroekonomicznej. Należy również
wdrożyć reformy strukturalne w celu wspierania zatrudnienia i włączenia społecznego.
Reformy te powinny zostać opracowane z uwzględnieniem konkretnej sytuacji każdego
kraju. Udział 23 krajów europejskich w pakcie każe nam mieć nadzieję, że przedmiotowe
działania pobudzą wzrost gospodarczy. Jest to krok we właściwym kierunku, stanowiący
sensowną reakcję na wyzwania gospodarcze. Przedmiotowy pakt doskonale wpisuje się
w wysiłki Parlamentu i Komisji na rzecz ulepszania jednolitego rynku, w tym również trzy
sprawozdania, jakie będziemy przyjmowali w Parlamencie w tym tygodniu. Musimy
podejmować jeszcze odważniejsze decyzje. Rządy państw członkowskich nie mogą używać
cyklu wyborczego jako pretekstu do odkładania ważnych, lecz niepopularnych decyzji.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    na piśmie – (ET) Podczas posiedzenia 24 i 25 marca
Rada Europejska podjęła szereg decyzji, które moim zdaniem są ważne i nie mogły być
dłużej odkładane. Sądzę, że najważniejszą decyzją z zakresu europejskiej polityki
gospodarczej jest pakt euro plus, który zapewnia wspólny program i wspólne cele. Czterema
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głównymi celami są: wspieranie konkurencyjności, wspieranie zatrudnienia, zwiększenie
stabilności finansów publicznych i przywrócenie stabilności finansowej. Dzięki paktowi
kilka innych państw członkowskich dołączyło do państw strefy euro, na przykład Łotwa,
Litwa, Polska, Dania, Rumunia i Bułgaria. Uważam, że w obecnych czasach szczególnie
ważne jest osiągnięcie porozumienia w sprawie stosowania równych zasad oraz wspólnych
mechanizmów realizacji pożądanych celów. W szczególności chciałabym wyróżnić
państwa członkowskie, które przystąpiły do paktu, choć nie należą do strefy euro. Należy
mieć nadzieję, że stosowaniu wspólnych zasad towarzyszyć będzie harmonizacja myślenia
krajowego, co w szczególności dotyczy to stabilności finansów publicznych, by zapobiec
powtórce sytuacji, w jakiej znalazła się Grecja i Irlandia. Jednocześnie nie możemy
poprzestać na tych decyzjach, jako że ich skutki będą krótkoterminowe. Należy opracować
rozwiązania na rzecz przyszłych inwestycji, czy to w oparciu o euroobligacje, czy też inne
pomysły. Dziękuję Państwu!

Czesław Adam Siekierski (PPE),   na piśmie –  (PL) Ostatni szczyt Rady Europejskiej
otwiera nowy etap - etap większej koordynacji i konwergencji gospodarczej w UE oraz w
strefie euro. Przyjęty przez szefów państw i rządów tzw. pakt euro plus z udziałem państw
strefy euro oraz Bułgarii, Danii, Litwy, Łotwy, Polski i Rumunii daje realną szansę osiągnięcia
zakładanych w nim celów, tj. wspierania konkurencyjności, zatrudnienia, stabilności
finansów publicznych oraz ogólnej stabilności finansowej. Warto podkreślić, że nie
wskazuje on konkretnych działań politycznych czy gospodarczych w celu osiągnięcia tych
celów, pozostawiając w gestii poszczególnych państw wybór stosownych środków. Nie
ulega wątpliwości, że o sukcesie czy porażce paktu zdecyduje realne zaangażowanie państw
członkowskich oraz efektywność monitoringu ich postępów. W kwestii koordynacji
gospodarczej UE nie może już sobie pozwolić na porażkę, jaką było m.in. niepowodzenie
Paktu Stabilności i Wzrostu. Na szczycie wyrażono również zgodę na włączenie do traktatu
przepisu o utworzeniu stałego europejskiego mechanizmu stabilności uruchamianego za
wspólnym porozumieniem państw członkowskich w przypadku, gdy konieczne byłoby
zapewnienie stabilności strefy euro jako całości. Jest to bardzo ważna decyzja, szczególnie
w świetle ostatnich kłopotów państw strefy euro. Stały, umocowany w traktacie mechanizm
stanowi solidne zabezpieczenie na wypadek podobnych problemów w przyszłości,
zmniejszając również ryzyko ataków spekulacyjnych na europejską walutę. Cieszy również
fakt, że mechanizm został otwarty na państwa członkowskie spoza strefy euro.

Rafał Trzaskowski (PPE),   na piśmie –  (PL) Skutecznie walczyć z kryzysem możemy
tylko razem, bez podziału na członków strefy euro i państwa pozostające poza nią. Trudno
sobie wyobrazić budowę coraz bardziej konkurencyjnej Unii bez udziału państw takich
jak Wielka Brytania, Szwecja, czy Polska, dlatego z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość
o przyjęciu paktu euro plus. Początkowo mieliśmy wrażenie, że strefa euro planuje nie
tylko reformować się sama, ale w dodatku wprowadzać reformy poza strukturami
wspólnotowymi, co zaniepokoiło europarlamentarzystów. Udało się jednak rozwiać te
obawy i w imieniu Parlamentu zająć pryncypialne stanowisko. Żałować nam jedynie
pozostaje, że nie do końca przejęły je państwa członkowskie, szczególnie w odniesieniu
do European Stability Mechanism, który naszym zdaniem powinien być od początku
otwarty na kraje spoza strefy euro.

4. Głosowanie

Przewodniczący −   Kolejnym punktem porządku dziennego jest głosowanie.

( Wyniki głosowania i inne szczegółowe informacje: patrz protokół )
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4.1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Polska
- Podkarpackie – Produkcja maszyn i urządzeń (A7-0059/2011, Barbara Matera)
(głosowanie)

4.2. Ruchy migracyjne wynikające z braku stabilności: zakres i rola polityki
zagranicznej UE (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (głosowanie)

4.3. Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (A7-0016/2011, Elisabeth
Jeggle) (głosowanie)

4.4. Efektywność i skuteczność finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni
jądrowych w nowych państwach członkowskich (A7-0054/2011, Marian-Jean
Marinescu) (głosowanie)

4.5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji:
Republika Czeska - UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (głosowanie)

4.6. Produkty i technologia podwójnego zastosowania (A7-0028/2011, Jörg
Leichtfried) (głosowanie)

– Przed głosowaniem końcowym:

Jörg Leichtfried,    sprawozdawca – (DE) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Głosowanie
dało wynik, który może być przedmiotem debaty, teraz jednak zbliżyliśmy się bardzo do
stanowiska Rady i za zgodą kontrsprawozdawców chciałbym prosić o odroczenie
końcowego głosowania, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że powinniśmy osiągnąć
porozumienie z Radą.

(Głosowanie końcowe zostało odroczone)

4.7. Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe (A7-0364/2010, Yannick Jadot)
(głosowanie)

– Przed głosowaniem w sprawie poprawki 10:

Helmut Scholz,    w imieniu grupy GUE/NGL  – Panie Przewodniczący! Chciałbym ogłosić,
że grupa GUE/NGL chce wycofać się z głosowania imiennego dotyczącego obu części
poprawki 10.

– Przed głosowaniem końcowym:

Yannick Jadot,    sprawozdawca – (FR) Panie Przewodniczący! Podobnie jak w poprzednim
głosowaniu kontrsprawozdawcy i ja podjęliśmy decyzję o niepoddawaniu rezolucji
prawodawczej pod głosowanie w Parlamencie po to, aby kontynuować negocjacje z Radą
w nadziei, że uprawomocnią one dzisiejsze głosowanie w Parlamencie.

(Głosowanie końcowe zostało odroczone)

4.8. Zarys ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet
(A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (głosowanie)

Przewodniczący −   Głosowanie zostało zakończone.
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5. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Sprawozdanie: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Jens Rohde (ALDE)   – (DA) Panie Przewodniczący! Ostatnie wewnętrzne napięcia i
niepokoje w Tunezji, Egipcie, Libii i pozostałych krajach arabskich spowodowały ogromne
ruchy migracyjne i doprowadziły do tego, że Europa musi stawić czoła związanym z nimi
wyzwaniom. Oczywiście musimy być gotowi, żeby poradzić sobie z tymi sytuacjami i z
napływem ludzi. Musimy znaleźć sposób, by robić to razem, w duchu wzajemnej
solidarności, dbając o to, by sprostać wyzwaniom pojawiającym się wówczas, gdy nasz
wspólny system jest poddawany naciskom zewnętrznym.

Dlatego cieszę się, że Parlament uchwalił dziś politykę dotyczącą rozwiązywania problemu
ruchów migracyjnych wynikających z braku stabilności. Szczególnie cieszy mnie to, że w
rezolucji Parlamentu kładzie się nacisk na wzmocnienie roli agencji granicznej Frontex.
To coś, o co my, Duńska Partia Liberalna walczyliśmy od długiego czasu. Podczas obecnego
kryzysu w Afryce Północnej Frontex okazał się być szczególnie istotnym instrumentem
rozwiązywania problemu ruchów migracyjnych w regionie. Teraz potrzebujemy tylko
tego, aby Frontex mógł szybciej zacząć działać, gdy jest taka potrzeba.

Pino Arlacchi (S&D) -   Panie Przewodniczący! Głosowałem za tym sprawozdaniem,
ponieważ jest to pierwszy krok ku polityce UE w sprawie ruchów migracyjnych
wynikających z niestabilności. W tym względzie ważne jest, że Parlament opowiada się
przeciwko tej histerycznej wizji grożącej nam inwazji imigrantów i osób ubiegających się
o azyl napływających z Południa.

Nie zaleją nas miliony ludzi uciekających przed zepsuciem politycznym i tyranią. Wiele
osób obawia się napływu większej liczby przybyszów ubiegających się o azyl, obciążających
nasze nadszarpnięte systemy opieki socjalnej. Takie twierdzenie jest dobre, jeśli chce się
zdobyć głosy i budować poparcie dla surowej polityki imigracyjnej, ale nie jest oparte na
faktach. Według danych opublikowanych niedawno przez ONZ w ostatnim dziesięcioleciu
liczba osób ubiegających się o azyl spadła o ponad 40 %.

Salvatore Iacolino (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Ja także
głosowałem za sprawozdaniem pana posła Provery ponieważ uważam, że proponuje się
w nim praktyczny, asertywny krok ku celowi solidarności, przewidziany także w art. 80
w sprawie solidarności między europejskimi państwami członkowskimi. Zwraca się też
wyraźną uwagę na tych, którzy znaleźli się w bardzo trudnym położeniu, tak jak to ma
teraz miejsce w Afryce Północnej.

Najważniejsze jest poszanowanie praw człowieka, współpraca międzynarodowa i stosunki
dwustronne, ale równie ważne są organizacje regionalne, na przykład Liga Arabska i Unia
Afrykańska, które mogą przynieść wartość dodaną w stabilnym, długotrwałym procesie
pokojowym. Ufamy, że dalsze kroki będą się również charakteryzować działaniami w
podobnych obszarach, promującymi pod względem gospodarczym podmioty, które trzeba
wesprzeć i którym trzeba pomóc na drodze do zrównoważonego i ciągłego wzrostu.

Mitro Repo (S&D) -    (FI) Panie Przewodniczący! Chciałbym powiedzieć, że ruchy
migracyjne wynikające z niestabilności to prawdziwe wyzwanie dla Unii Europejskiej.
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Wiąże się z ono z losem człowieka, bo każdy ma inną historię. Ludzie ruszają w drogę z
desperacji, ale łączy ich wszystkich nadzieja na coś lepszego.

Europa musi okazać współczucie i chęć pomocy. Integracja europejska to efektywny,
wspólny projekt, dzięki któremu zbudowaliśmy dobrobyt, stabilność i bezpieczeństwo –
pewnego rodzaju niszę dobrostanu. Zareagowanie na tę falę migracji po tym, jak podpłynie
ona pod drzwi Europy będzie trudne i kosztowne.

Przykład wyspy Lampedusa pokazuje, jak kwestie bezpieczeństwa polityki zagranicznej
mogą się w jednej chwili przekształcić w kwestię polityki wewnętrznej i dlatego sama
współpraca na rzecz rozwoju już nie wystarczy. Europa potrzebuje kompleksowego planu
przeciwdziałania obejmującego aspekty bezpieczeństwa, współpracy regionalnej, polityki
handlowej, zmiany klimatu, ochrony praw człowieka i rozwoju demokracji. Musimy do
tego doprowadzić.

Carlo Fidanza (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Podczas europejskiej
debaty w sprawie ruchów migracyjnych często słyszymy: „Jakie problemy może mieć
niemal 60-milionowe państwo, na przykład Włochy, z pomieszczeniem kilkudziesięciu
tysięcy migrantów?”.

Takie pytanie pomija dwie istotne okoliczności, najczęściej z ukrytych powodów. Po
pierwsze, wielu z tych imigrantów chce ostatecznie osiedlić się w innych państwach UE.
Po drugie, dzięki umowom dwustronnym z Libią i Tunezją do wybrzeży Włoch dotarło
mniej niż 4 tysiące osób. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy po kryzysie politycznym
trafiło tam już 22 tysiące osób.

Włochy to teraz kocioł. Z jednej strony nie ustaje napływ migrantów z Afryki Północnej,
przede wszystkim migrantów ekonomicznych z Tunezji. Z drugiej strony, Francja odprawia
migrantów w Ventimiglii, ponieważ nie mają oni pozwolenia na pobyt.

Jeżeli solidarność europejska istnieje, to teraz jest czas, aby ją okazać podejmując współpracę
na szczeblu UE w celu podjęcia decyzji, jak poradzić sobie z tymi napływami, zarówno w
obecnej sytuacji kryzysowej, jak i w perspektywie długoterminowej, a także o tym, jakie
instrumenty wykorzystać w radzeniu sobie z migrantami napływającymi do Europy oraz
jakie środki przyjąć w krajach ich pochodzenia. Tekst ten to pierwszy krok w tym kierunku
i dlatego głosowałem za.

Nicole Sinclaire (NI) -   Panie Przewodniczący! Ja w kwestii formalnej: zasiadamy w
Parlamencie, którego celem jest prowadzenie dyskursu i oczywiście musimy okazywać
sobie wzajemnie szacunek. Gdy przewodniczący dwóch grup prowadzą prywatne rozmowy
w czasie wystąpień innych posłów, to jak ich koledzy mają się czuć?

Przewodniczący −   Panie Pośle Daul i Panie Pośle Schulz! Poproszono mnie o upomnienie
Panów, więc proszę, byście dali Panowie dobry przykład zachowania na tej sali.

Giommaria Uggias (ALDE)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Środek, nad
którym dziś głosowaliśmy może nieco pomóc w wytłumaczeniu zjawiska ruchów
migracyjnych i jest wyrazem pochwały dla prac Fronteksu. Uważam, że należy go
postrzegać pozytywnie i taki powinien być także wynik głosowania.

Uważam jednak, że w tym przypadku powinniśmy zadbać również o identyczną
przejrzystość po stronie państw członkowskich, bo to wyzwanie dotyczy nie tylko instytucji
europejskich, ale także polityki państw członkowskich.
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Muszę jednak powiedzieć, że jak dotąd nie wszystkie państwa członkowskie wdrożyły i
przestrzegały tej przejrzystości, dobrym przykładem będzie tu polityka włoskiego rządu
dotycząca rozwiązania problemów na wyspie Lampedusa w sposób bezwzględnie
niewłaściwy i budzący wątpliwości. Tysiące migrantów pozostawiono samym sobie
podczas gdy ludzka solidarność – nie wspominając nawet o solidarności prawnej – powinna
spowodować niezwłoczne otoczenie ich opieką, a na pewno okazanie większego szacunku,
nie mówiąc już o tym, że problem prawny powinien być rozwiązany w taki sposób, w jaki
uczyniliśmy to na tej sali.

Cristiana Muscardini (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Chociaż to
prawda, że wiele ruchów migracyjnych wynika z niestabilności, dość niechętnie
posługujemy się tym terminem, ponieważ niestabilność tak naprawdę oznacza wojnę,
ludobójstwo, niekontrolowaną przemoc, rewolucje i nieszczęście ludzi, którzy zostali na
to skazani podczas gdy Unia Europejska milczy. Jest też pragnienie wolności. W rezolucji,
nad którą głosowaliśmy wzywa się do tego, by polityka Unii wobec Wschodu oraz
większość jej najbardziej odpowiednich instrumentów odnosiły się do różnych czynników
wywołujących niestabilność.

Zastanawiam się, na ile wiarygodna może być taka polityka, biorąc pod uwagę fakt, że
wydarzenia w Libii i Afryce Północnej potwierdziły brak polityki zagranicznej UE. Każdy
rząd państwa członkowskiego działał we własnym imieniu, oferując światu i ludziom,
którym powinien był pomagać, żałosne widowisko. Jedyna strategia polityczna dotycząca
przyjmowania uchodźców jaką Unia mogła zaoferować okazała się zdecydowanie
niewystarczająca wobec potrzeb. Wyspę Lampedusa i Włochy pozostawiono bez
jakichkolwiek odpowiedzi. Dlatego głosujemy zdecydowanie za tym środkiem, ale
wzywamy Unię, aby wreszcie zaczęła prowadzić politykę zagraniczną z prawdziwego
zdarzenia.

Frank Vanhecke (NI)   – (NL) Panie Przewodniczący! Wstrzymałem się od głosowania
nad sprawozdaniem pana posła Provery przede wszystkim dlatego, że uważam iż brak
mu przejrzystości. W sprawozdaniu tym poruszono i wspomniano wiele zagadnień –
niektóre z nich są nawet sensowne, a to niezwykłe dla tego Parlamentu. Niestety, jest to
przede wszystkim sprawozdanie całkowicie poprawne politycznie, w którym nigdzie – w
ani jednym miejscu, w ani jednym ustępie czy klauzuli – nie odważono się poruszyć
problemu nowych mas imigrantów napływających na już i tak przeludniony kontynent
europejski, a problem ten dotyka przede wszystkim państw, które stanowiły trzon tego,
co nazywaliśmy Europą Zachodnią.

Mój kraj, Flandria, to najbardziej zaludniony kraj w całej Unii Europejskiej. Przytłaczająca
większość Flandryjczyków nie życzy sobie nowych imigrantów, a już z pewnością nie z
krajów, których kultura i religia promują wartości całkowicie sprzeczne z naszymi.
Najwyższy czas, aby Parlament Europejski chociaż raz wysłuchał obywateli Europy.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE) -   Panie Przewodniczący! Zgadzam się, że powinniśmy
przyjąć krótkoterminowe środki dotyczące kryzysu humanitarnego w regionie Morza
Śródziemnego, chroniące godność zainteresowanych osób podczas stosowania takich
instrumentów, jak Frontex. Potrzebujemy też długofalowej wizji rozwiązywania problemów
związanych z ruchami migracyjnymi, wspierającej tworzenie miejsc pracy w krajach
pochodzenia tych osób.

Jednym z kluczowych narzędzi Unii Europejskiej jest polityka handlowa. Nadszedł czas
na większą otwartość naszych rynków, poczynając od takich krajów jak Egipt i Tunezja.
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Musimy też nawiązać dialog umożliwiające wzmocnienie regionalnych stosunków
handlowych.

Mamy przykład Turcji oraz jej sukcesu w zakresie unii celnej oraz wprowadzania
koniecznych reform demokratycznych. Musimy zacząć rozmawiać o uniach celnych i
układach o wolnym handlu z państwami regionu Morza Śródziemnego, które zmierzają
ku demokracji i reformom.

Na koniec chciałabym zaapelować do Rady o przyjęcie bez dalszej zwłoki konwencji
regionalnej o preferencyjnych paneurośródziemnomorskich regułach pochodzenia.

Daniel Hannan (ECR) -   Panie Przewodniczący! Podstawa tego sprawozdania nie jest
właściwa. Koncepcja, że emigracja jest skutkiem ubóstwa i desperacji, chociaż na pierwszy
rzut oka może wydawać się wiarygodna, tylko z pozoru jest słuszna. Z historii wiemy, że
coraz częściej emigracja jest skutkiem rosnącego dobrobytu i aspiracji. Bardzo niedawno
przekonaliśmy się, że wielkie ruchy migracyjne z Tunezji nastąpiły po odnowieniu
demokracji i pod koniec dyktatury.

Prawdziwym powodem, dla którego ludzie opuszczają swoje miejsce zamieszkania i
przemieszczają się o setki mil w poszukiwaniu lepszego życia, jest okazja. Prawda jest taka,
że w Unii Europejskiej doprowadziliśmy do sytuacji, w której mamy duże bezrobocie
strukturalne, a jednak w dalszym ciągu musimy importować siłę roboczą. W naszym
państwie, w Wielkiej Brytanii, mamy ponad 4 miliony obywateli, którzy są albo bezrobotni,
albo pobierają świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, a mimo to co miesiąc z całego
świata sprowadzamy ludzi, aby wykonywali pracę, której nie chcą obywatele urodzeni w
Wielkiej Brytanii. Uwięziliśmy miliony w pułapce zależności. Postawiliśmy ich w sytuacji,
w której praca nie jest już częścią ich światopoglądu. Jeżeli chcemy wyrwać ludzi z tego
stanu, to potrzebujemy nie polityki zagranicznej, ale reformy opieki socjalnej, dzięki której
nasi obywatele odzyskają godność i niezależność.

Syed Kamall (ECR) -   Panie Przewodniczący! Jednym z czynników często pomijanych
w debacie na temat migracji jest fakt, że niejednokrotnie tym, którzy przemieszczają się
z jednego kraju do innego jest bardzo trudno i robią to tylko w najtrudniejszych
okolicznościach. Proszę pomyśleć, jak to jest kiedy się żyje z dala od rodziny, swojej wioski,
miasta, wszystkich więzi społecznych, przyjaciół, może nawet nie wiedząc, czy i kiedy
znowu się ich zobaczy. Co zmusza tych ludzi do opuszczenia własnego kraju i poszukiwania
szansy, jak to nazwał mój przedmówca, na Zachodzie? Cóż, dość często dzieje się tak
dlatego, że uciekają od warunków życia i rządów, które nie potrafią zdobyć ich zaufania.

Możemy im jakoś pomóc. Przyjrzyjmy się niektórym strategiom politycznym, którymi
dysponujemy: naszej polityce rybołówstwa, która zachęca duże kutry rybackie do
pustoszenia mórz ubogich narodów afrykańskich pozostawiając lokalnych rybaków w
rozpaczy i bez pracy. Co wtedy robią? Migrują. Mamy politykę pomocową, która daje
władze skorumpowanym rządom, co sprawia, że pozostanie we własnym państwie jest
dla obywateli mniej przyjemne. To sprawia, że obywatele poszukują możliwości wyjazdu
za granicę i przyjeżdżają tutaj.

Musimy to zrozumieć. Musimy zrozumieć, że ludziom trudno jest opuścić własny kraj.
Powinniśmy zadbać, by nasze strategie polityczne pomagały ludziom pozostać w ich
własnych krajach.
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Sprawozdanie: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Panie Przewodniczący! Zagwarantowanie nie tylko kobietom,
ale także mężczyznom z obszarów wiejskich takich samych praw i możliwości, jak te, z
których korzystają mieszkańcy miast jest zdecydowanie najważniejsze dla grupy
Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Jeżeli chcemy utrzymać silniejszy
sektor rolnictwa europejskiego, który jest w stanie dostarczać żywność całej Europie, to
musimy zadbać, by sektor ten był atrakcyjny zarówno dla pracowników, jak i dla rodzin.
Aby było to możliwe musimy dać obszarom wiejskim szanse na wzrost, innowacje,
zatrudnienie i rozwój. Nie musimy nakładać kontyngentów i wprowadzać nienaturalny
rozkład płci w sektorze. Dlatego też dobrze się stało, że Parlament przyjął dziś sprawozdanie
w sprawie roli kobiet w rolnictwie i obszarach wiejskich, przekazując w ten sposób bardzo
ważny komunikat, że tutaj także kobiety odgrywają ważną rolę.

Mario Pirillo (S&D)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Kobiety zawsze
odgrywały ważną rolę w sektorze wsi i rolnictwa. Kobiety stanowią 42 % siły roboczej
wśród około 27 milionów pracowników.

Pomimo tak dużego udziału kobiety nie są odpowiednio reprezentowane w organizacjach
sektorowych i spotykają się z dyskryminacją w procesie podejmowania decyzji. Jest wiele
obszarów, w których można poprawić sytuację kobiet, również poprzez zapewnienie
właściwej ochrony socjalnej.

Dlatego instytucje europejskie powinny działań na rzecz zlikwidowania tych nierówności,
być może poprzez monitorowanie sektora za pośrednictwem obserwatorium
przedsiębiorczości kobiet w rolnictwie, które już uruchomiono w Kalabrii i innych
regionach Włoch.

W sprawozdaniu, nad którym dziś głosowaliśmy – i które poparłem – uwzględniono także
bardzo mocno problem eksodusu z obszarów wiejskich. Aby pomóc w utrzymaniu
stabilnych poziomów zatrudnienia potrzebujemy polityki i strategii wsparcia,
ukierunkowanych na tworzenie infrastruktury oraz usług dostosowanych do wymogów
nowoczesnego życia, które można realizować na obszarach wiejskich.

Peter Jahr (PPE)   – (DE) Panie Przewodniczący! Życie i praca na obszarach wiejskich
uległy radykalnej zmianie z powodu transformacji społecznych, zmian w strukturze
społecznej i dramatycznych przemian demograficznych.

Jeżeli naszym celem ma być zatrzymanie kobiet wszystkich pokoleń na wsi lub zachęcenie
ich, by wybrały wiejski styl życia, to podczas formułowania polityki powinniśmy w
większym stopniu uwzględnić ich potrzeby i wymagania. Powinniśmy pamiętać, że sytuacja
kobiet na obszarach wiejskich w ostatnich latach uległa zmianie i jest bardzo zróżnicowana.
Kobiety miały swój udział w inicjowaniu i kształtowaniu tej zmiany, zarówno
indywidualnie, jak i jako członkinie ugrupowań politycznych.

Sądzę, że nasza sprawozdawczyni, pani poseł Jeggle odpowiednio nakreśliła ten fakt i
dlatego uważam, że sprawozdanie to jest niezwykle istotne. Przecież jeśli pragniemy
rozwoju obszarów wiejskich, to nie można skupiać się jedynie na tworzeniu infrastruktury
i otoczenia sprzyjającego turystyce, ale musimy też zadbać, by rodziny ponownie się tam
osiedlały, a to dotyczy w równej mierze kobiet i mężczyzn.

Janusz Wojciechowski (ECR) -   Poparłem sprawozdanie pani Jeggle z tego między
innymi powodu, że wskazuje ono na to, żeby zapewnić odpowiednie środki finansowe
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na politykę rolną Unii Europejskiej. Słuszna skądinąd skłonność do oszczędzania środków
europejskich nie może być realizowana kosztem wspólnej polityki rolnej. Jeśli wieś,
rolnictwo w Unii Europejskiej nie otrzyma odpowiedniej pomocy, to trudno będzie
poprawić rolę kobiet na obszarach wiejskich, trudno będzie zachęcić kobiety, żeby chciały
tam żyć w trudnych warunkach, trudno będzie realizować cele tej ważnej polityki, jakimi
są bezpieczeństwo żywnościowe, ochrona środowiska i równowaga terytorialna.
Powinniśmy o tym pamiętać i przy okazji tego ważnego sprawozdania pani Jeggle raz
jeszcze apeluję, żeby skłonności do oszczędzania w Unii Europejskiej nie realizować
kosztem wspólnej polityki rolnej.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)   – (ES) Panie Przewodniczący! Głosowałam za tym
sprawozdaniem ponieważ pomaga ono zwalczać kwestię niewidoczności, która do tej
pory cechowała pracę i rolę odgrywaną przez kobiety na obszarach wiejskich.

Bez ich wkładu utrzymanie ludności i miejsc pracy poza obszarami miejskimi nie byłoby
możliwe ani w przeszłości, ani dziś. Ujawnienie tego problemu powinno doprowadzić
nie tylko do uznania społecznego, ale także gwarancji. Programy pomocowe wspólnej
polityki rolnej muszą się odnosić do kwestii płci, konieczne jest też wprowadzenie
specjalnych inicjatyw dotyczących przedsiębiorczości kobiet. Ponadto, wspólna polityka
rolna musi pomagać w finansowaniu usług i promowania takich aspektów, jak dostęp do
internetu na obszarach wiejskich, sprzyjających zrównoważeniu warunków życia na
obszarach miejskich i wiejskich.

Z kolei systemy ochrony socjalnej państw członkowskich muszą doceniać pracę kobiet
w tej sferze zarówno pod względem wyników, jak i opieki, przede wszystkim opieki nad
osobami pozostającymi na utrzymaniu i nad dziećmi.

Cristiana Muscardini (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Mimo że
kobiety stanowią około 42 % z 26-27 milionów pracowników oraz mimo że 29 %
działalności rolniczej prowadzą kobiety, to ich reprezentacja na szczeblu sektorowym,
niewspółmiernie do ich znaczenia, jest niemal żadna.

To nie jest ani właściwe ani normalne i dlatego Unia musi nadać kobietom większą rolę w
sektorze rolnym oraz znaleźć stosowne rozwiązania dotyczące działalności gospodarczej,
którą prowadzą. Konieczna jest równość płci, równe traktowanie, ochrona socjalna matek
i uznanie szczególnej roli, jaką kobiety odgrywają w rolnictwie.

Dlatego ciągłe szkolenie jest jednym z podstawowych zagadnień, co do których nie możemy
dłużej iść na kompromis. Popieramy wnioski sprawozdawczyni, pani poseł Jeggle, dotyczące
lepszej reprezentacji kobiet we wszystkich organach politycznych, gospodarczych i
społecznych w sektorze rolnictwa oraz wsparcia inicjatyw w zakresie ochrony socjalnej
kobiet prowadzących małe gospodarstwa rolne, pracownic gospodarstw rolnych i
sezonowych opiekunów zwierząt.

Kobietom należy zapewnić specjalne traktowanie w ramach wspólnej polityki rolnej, bo
w przeciwnym przypadku reforma ta będzie bezużyteczna, i jest niemal pewne, że nie
może być mowy o bezproblemowej przyszłości przy nowych cięciach w rolnictwie.

Daniel Hannan (ECR) -   Panie Przewodniczący! Nie wiem czy przypomina Pan sobie
wyświetlany w naszym kraju popularny serial telewizyjny pt. Life on Mars, w którym główny
bohater, policjant, cofa się w czasie do początku lat 70.
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Kiedy przeglądałem dziś listę posłów biorących udział w głosowaniu czułem się trochę
jak on. Oto UE proponuje strategie polityczne dotyczące kobiet w rolnictwie, kredyty
eksportowe dla spółek uprzywilejowanych, specjalne dotacje dla Unilever w Republice
Czeskiej oraz na produkcję maszyn i urządzeń w Polsce.

Lata 70. były strasznym okresem dla całej Europy, zwłaszcza dla Wielkiej Brytanii: okresem
stagflacji, bezrobocia, krajowego bankructwa. Ale te zjawiska nie zaistniały wskutek
oddziaływania jakichś tajemniczych ruchów tektonicznych leżących poza naszą kontrolą.
Były wynikiem niewłaściwej polityki, a przede wszystkim pomysłu, że rządy mogą wyłaniać
zwycięzców i że rządy powinny kontrolować gospodarkę oraz zajmować się relokacją
zasobów.

27 państw członkowskich poszło naprzód, ale Unia Europejska nie. Ciągle żyjemy w
świecie opartym na zabieraniu pieniędzy naszym podatnikom i oddawaniu ich
uprzywilejowanym grupom.

Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy tego nie zrobili, to jaki sens miałaby Unia Europejska?
Jak powiedział Upton Sinclair „trudno jest przekonać człowieka, aby coś zrozumiał, jeśli
jego wypłata zależy od tego, aby nie rozumiał”.

Anna Záborská (PPE)    – (SK) Panie Przewodniczący! To słuszne i właściwe, że
przedłożone sprawozdanie odnosi się do poprawy sytuacji kobiet na obszarach wiejskich.
Niestety jednak postrzega się w nim kobiety tylko jako pracowników czy przedsiębiorców.
Nie widzi się kobiet w roli matek, nie zauważa się też nieformalnej a tym samym
nieodpłatnej pracy kobiet. A jednak praca wykonywana przez kobiety w domu oraz opieka
nad członkami rodzin pozostającymi na ich utrzymaniu również stanowi istotny wkład
w dobrostan społeczeństwa.

Praca ta stanowi około jedną trzecią PKB w państwach europejskich, a mimo to zawsze
udajemy, że nie istnieje. Zamiast jasno to potwierdzić wywieramy na kobiety presję, aby
podejmowały zatrudnienie i zajmowały się działalnością gospodarczą. Jednocześnie to
właśnie w rolnictwie i na obszarach wiejskich odpowiednia wycena pracy kobiet
poprawiłaby jakość życia rodzin i społeczności.

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

Jens Rohde (ALDE)   – (DA) Panie Przewodniczący! Decydowanie o własnym pakiecie
energetycznym powinno zawsze leżeć w gestii każdego państwa członkowskiego. Wobec
tego faktu jasne jest też, że każde państwo członkowskie powinno pokryć koszty, jeżeli
chce stopniowo wyeliminować jeden z elementów tego pakietu. Jednak na Litwie, na
Słowacji, a przede wszystkim w Bułgarii było wiele elektrowni jądrowych z epoki
socjalizmu, które zdecydowanie nie spełniały naszych wymogów bezpieczeństwa. Dlatego
poparcie likwidacji tych elektrowni było konieczne i rozsądne.

Problem polega na tym, że przeprowadzone tam planowanie, a dokładniej brak planowania,
po prostu nie może się powtórzyć. Wiemy, że do końca 2013 roku będziemy musieli
wydać kwotę łączną 3 miliardy euro, a ciągle jeszcze nie udało nam się zlikwidować tych
elektrowni. To oznaka niewłaściwego planowania. Komisja musi przygotować analizę
efektywności finansowej, bo wszelkie przyszłe wsparcie musi zależeć od tego, czy państwa
będą w stanie wykazać, że odpowiednio zarządzały dotychczas posiadanymi funduszami.

Sergej Kozlík (ALDE)    – (SK) Panie Przewodniczący! W przedłożonym sprawozdaniu
w sprawie stanu finansowania w obszarze likwidacji elektrowni jądrowych nakreślono
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pozytywny obraz aktualnej sytuacji. W pełni zgadzam się z jednym z kluczowych wniosków
sprawozdania, że likwidacja tych obiektów w zainteresowanych państwach będzie
wymagała również europejskich środków po 2013 roku. Zainteresowane państwa nie
będą w stanie sfinansować tej likwidacji wyłącznie z własnych zasobów.

Na przykład Słowacja, pod presją UE, zlikwidowała w 2006 roku i 2008 roku dwa
całkowicie przebudowane bloki elektrowni jądrowej Jaslovské Bohunice. Zgodnie z
wnioskami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej bloki te spełniały wszystkie
kryteria bezpieczeństwa. Skutki gospodarcze tego kroku są znaczące, zostaną jeszcze
zwiększone przez wysokie długofalowe koszty pełnej likwidacji tych obiektów. Unia
Europejska będzie musiała także ustanowić rezerwę na sfinansowanie wsparcia dla likwidacji
elektrowni w perspektywie finansowej na lata 2013-2020.

Jarosław Kalinowski (PPE) -   W obliczu ostatnich wydarzeń w Japonii polityka
energetyczna, a głównie szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne, to temat
wywołujący gorące dyskusje we wszystkich zakątkach naszego globu. Katastrofa elektrowni
Fukuszima pokazała, jak wiele pracy musimy włożyć w tworzenie wydajnej i przyjaznej
środowisku, ale przede wszystkim bezpiecznej sieci energetycznej. Problem ten dotyczy
nie tylko Azji, ale wszystkich państw na wszystkich kontynentach. Jeśli istnieją elektrownie,
które ze względów bezpieczeństwa powinny zostać zamknięte, zróbmy wszystko, aby
proces ten przebiegał szybko i efektywnie. Wspomagajmy wszelkie działania prowadzące
do powstania nowych, bezpiecznych źródeł energii, a w podejmowaniu wszelkich decyzji
niech nadrzędnym argumentem zawsze będzie bezpieczeństwo człowieka. Dziękuję
bardzo.

Salvatore Iacolino (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Nie ma
wątpliwości, że takie sprawozdanie jak sprawozdanie pana posła Marinescu nie mogło
spotkać się z innym odzewem, jak tylko z poparciem i zrozumieniem nawet w obliczu
silnych emocji wywołanych wydarzeniami w Fukuszimie. Zdecydowanie wyważone i
ostrożnościowe podejście pana posła Marinescu przyjęte w dokumencie spowodowało,
że je poparłem.

Ponadto, nie ma wątpliwości, że zobowiązania podjęte wobec Litwy, Słowacji i Bułgarii
należy podtrzymać i wypełnić, ale jednocześnie szereg innych działań – zarówno tych,
które określa się po prostu „testami warunków skrajnych”, jak i wszystkich innych testów
stworzonych z myślą o bezpieczeństwie – powinien zagwarantować bezpieczeństwo w
sektorze jądrowym. Z przyczyn zbyt dobrze nam znanych nie ma tu miejsca na błąd.

Już od jakiegoś czasu istnieją programy finansowania i są one gwarantowane. Wierzymy
w pozytywny i konkretny wynik całej operacji, która wyznacza krok naprzód w kierunku
przez nas wszystkich pożądanym.

Paolo Bartolozzi (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Problem
zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania na zagwarantowanie likwidacji elektrowni
jądrowych został już rozwiązany przez prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące
bezpieczeństwa sektora jądrowego. Dziś, w świetle ostatnich wydarzeń międzynarodowych
i związanych z nimi decyzji rządów państw członkowskich w tym względzie problem ten
nabiera ogromnego znaczenia.

Wyraziliśmy nasze poparcie dla sprawozdania pana posła Marinescu, dotyczącego
konkretnych przypadków kilku państw, które z chwilą przystąpienia powzięły konkretne
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zobowiązania dotyczące likwidacji elektrowni jądrowych i otrzymały od Unii Europejskiej
specjalne wsparcie na to działanie.

Pomijając konkretne przypadki, w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do ustanowienia
skutecznego systemu monitorowania umożliwiającego kontrolę i testowanie elektrowni
jądrowych na terytorium UE. Rzeczywiście, liczba reaktorów na terytorium UE, których
likwidację w najbliższej przyszłości uznano za konieczną jest stosunkowo wysoka.

Dlatego najważniejsze będzie – przede wszystkim w takich przypadkach – stworzenie
mechanizmów gwarancji umożliwiających przeznaczenie odpowiednich środków
finansowych na spełnienie zwyczajnych i nadzwyczajnych wymogów.

Giommaria Uggias (ALDE)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Jako gorący
zwolennik rozbrojenia jądrowego poparłem przedmiotowe sprawozdanie nie tylko dlatego,
że uważam, iż likwidacja tych elektrowni będzie z korzyścią dla nas wszystkich, ale także
dlatego, że mam nadzieję, iż nie uda się zbudować ich więcej.

Dziś stanęliśmy w obliczu bomby tykającej w całej Europie. Działanie elektrowni jądrowych
dla celów cywilnych opiera się na praktykach inżynieryjnych, które są dziś nieaktualne i
przestarzałe. Można powiedzieć, że ich bezpieczeństwo jest jeszcze bardziej teoretyczne:
wszystko będzie dobrze tak długo, jak nic się nie wydarzy. Tak naprawdę mamy do
czynienia z protokołami sprzed 50 lat, które w rzeczywistości nie są zabezpieczone przed
zdarzeniami, które coraz częściej mogą być nieprzewidywalne. Nie da się przewidzieć
ataków terrorystycznych, ani katastrof naturalnych i kataklizmów – nie tylko trzęsień
ziemi – które niestety stają się coraz częstsze w naszym targanym kataklizmami świecie.

Alajos Mészáros (PPE)   – (HU) Panie Przewodniczący! Poparłem sprawozdanie, które
bezpośrednio dotyczy także mojego państwa – Słowacji. W 2004 roku rządy Litwy,
Słowacji i Bułgarii podjęły w traktatach akcesyjnych zobowiązania do stopniowego
zamykania części swoich reaktorów jądrowych. Ich zamknięcie spowodowało
nadzwyczajne obciążenia gospodarcze i dlatego UE podjęła decyzję o zapewnieniu pomocy
finansowej na likwidację do końca 2013 roku. UE ma ograniczone doświadczenie w
dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych. Zamykanie może mieć bezpośredni wpływ
na dostawy energii w danym państwie oraz w sąsiednich państwach członkowskich.

Aby można było poradzić sobie z negatywnymi konsekwencjami takich działań, należy
promować tworzenie alternatywnych, niskoemisyjnych i konkurencyjnych źródeł energii.
Jednocześnie musimy zapewnić odpowiednie środki finansowe, aby zagwarantować, że
działania likwidacyjne będą przebiegać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Unia
Europejska będzie mogła wykorzystać zdobyte doświadczenia podczas zamykania
elektrowni jądrowych zbliżających się do końca okresu przydatności do eksploatacji. Na
podstawie wyników, mając na uwadze 2013 rok, można przyjąć, że kilka projektów
inwestycyjnych zostanie prawie zakończonych, będziemy mieli do dyspozycji nowe
struktury likwidacji i zarządzania. Dziękuję bardzo.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE)   – (EL) Panie Przewodniczący! Głosowałem za
sprawozdaniem pana posła Marinescu właśnie dlatego, że w Europie
Południowo-Wschodniej i Wschodniej pozostał ogromny balast w postaci niezwykle
niebezpiecznych reaktorów jądrowych znajdujących się między innymi w Bułgarii, Rumunii
i na Słowacji. Jednak przez te wszystkie lata na ich modernizację i przedłużenie okresu
zdatności wydano miliardy z kieszeni europejskich podatników. Właściwie
subwencjonujemy jądrowe lobby, które walczyło o ponowne uruchomienie tych obiektów.
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Fukuszima jeszcze raz nam udowodniła, że reaktory te trzeba zamknąć, ale w kosztach
funkcjonowania reaktorów nie przewidziano żadnych rezerw finansowych na ten cel, a
to ogromna i skandaliczna subwencja na niebezpieczną, kosztowną i generującą
zanieczyszczenia metodę wytwarzania energii. Teraz możemy jednak zmienić wolę
polityczną. Przekształcić dotacje na ponowne uruchomienie niebezpiecznych reaktorów
w finansowanie ich zamykania. Zamrozić wszystkie nowo wybudowane reaktory.
Przekształcić środki z finansowania Euratom i wysokich dotacji ITER. Środki przeznaczone
na projektowanie i budowę nowych reaktorów skierować na gospodarkę opartą w 100 %
na odnawialnych źródłach energii do 2050 roku. Mamy stan wyjątkowy i musimy
zareagować.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE)   – (LT) Panie Przewodniczący! Chciałabym
pogratulować sprawozdawcy sprawozdania, które jest surowe, ale w wielu miejscach
bardzo prawdziwe. Chcę zwrócić uwagę koleżanek i kolegów na fakt, że obok Słowacji i
Bułgarii także Litwa wypełniła zobowiązania ustanowione w układzie akcesyjnym i
zamknęła stare, sowieckie reaktory jądrowe w przewidzianym terminie. Większość
projektów dotyczących zamknięcia Ignaliny zostało wykonanych lub jest właśnie
wykonywanych. Oczywiście są pewne trudności. Gdy nowy litewski rząd i zarząd
elektrowni jądrowej Ignalina obejmowały urzędowanie miano nadzieję, że możliwe będzie
zarówno wszczęcie postępowania przeciwko tym, którzy nie dopełnili obowiązku
odpowiedniego zorganizowania prac, jak i przeprowadzenie przeglądu umowy na budowę
zbiorników na zużyte paliwo jądrowe, mogącego zapewnić korzystne warunki. W pełni
zgadzam się z tym, że trzeba zarządzać funduszami oraz korzystać z zasobów przy pełnej
przejrzystości, gwarantując w ten sposób bezpieczeństwo jądrowe. Jednak skoro mówimy
o nowych elektrowniach jądrowych chciałabym skorzystać z okazji i zwrócić uwagę
koleżanek i kolegów na granicę Unii Europejskiej z Rosją i Białorusią, gdzie przygotowuje
się plany budowy elektrowni wyposażonej w reaktory eksperymentalne. Musimy zwrócić
na nie naszą uwagę.

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0060/2011)

Jens Rohde (ALDE)   – (DA) Panie Przewodniczący! Nie zdawałem sobie sprawy, że
będziemy mieli możliwość przedstawienia wyjaśnienia dotyczącego sposobu głosowania
w odniesieniu do tej rezolucji, ale skoro tak, będę się streszczał. Duńska Partia Liberalna
jest zasadniczo przeciwna funduszowi dostosowania do globalizacji. Skoro jednak podjęto
decyzję o ustanowieniu takiego funduszu i skoro przesłano wnioski, w których
zainteresowane państwa spełniają wymogi ustanowione przez fundusz dostosowania do
globalizacji, to oczywiście musimy także zagwarantować przeznaczone na to fundusze.
Dlatego głosowaliśmy za.

Nicole Sinclaire (NI) -   Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko obu
sprawozdaniom pani poseł Matery w sprawie uruchomienia funduszu dostosowania do
globalizacji dla Republiki Czeskiej i Polski nie dlatego, że mam coś do tych państw – jestem
od tego daleka. Troszczę się tylko o moich mocodawców z West Midlands, a konkretnie
o ich wkład w kwocie 48 milionów funtów, którą Wielka Brytania codziennie odprowadza
do Unii Europejskiej.

Chciałabym trochę opowiedzieć o West Midlands: mamy największe bezrobocie wśród
młodzieży, a nasz przemysł samochodowy został zdziesiątkowany po części dlatego, że
przeznaczając finanse na zatrudnienie na Słowacji Unia Europejska pozbawiła miejsc pracy
zakład w Ryton.
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W 2004 roku to oczywiście Wielka Brytania poniosła największe konsekwencje
rozszerzenia UE, ponieważ była jedynym państwem, które nie wprowadziło żadnych
barier. To spowodowało większe koszty usług publicznych. Innym przykładem kosztów
ponoszonych przez moich wyborców jest fakt, że płacimy za zasiłki na dzieci osób z
Europy Wschodniej. Ludzie przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, pracują w Wielkiej Brytanii
i żądają zasiłków na dzieci, mieszkające w państwach Europy Wschodniej.

To, co chcielibyśmy zrobić i to co chciałabym zobaczyć, to to, by te 48 milionów funtów
dziennie pozostało w Wielkiej Brytanii i było wydawane na najważniejsze usługi publiczne,
a nie było przekazywane dalej w sytuacji gdy rachunków UE nie kontrolowano już od 14
lat.

Seán Kelly (PPE)   – (GA) Panie Przewodniczący! Z przyjemnością poparłem wnioski pani
poseł Bairbre de Brún i życzę wszystkiego dobrego pracownikom z Czech i Polski.
Podejrzewam jednak, że skończy się na smutku i niesmaku, tak jak to było w moim okręgu,
zwłaszcza w przypadku Dell w Limerick i Waterford Crystal w Waterford.

EFOGR to wspaniała idea, ale niestety za mało elastyczna. W rezultacie znaczna część
finansowania wraca do Unii Europejskiej. Proponowałbym, żeby w przypadku gdy zostaną
jakieś fundusze, zainteresowane państwa członkowskie miały możliwość przedłożenia
Komisji wniosków dotyczących tego, jak najlepiej wykorzystać je w imieniu pracowników.

– (GA) Gdyby tak się stało byłaby to ogromna pomoc dla bezrobotnych pracowników i
ogromnie wpłynęłoby na poprawę wizerunku Unii Europejskiej.

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

Jens Rohde (ALDE)   – (DA) Panie Przewodniczący! Przemoc wobec kobiet to problem,
który istnieje od początku świata i przyjęcie stanowiska w tej sprawie jest oczywiście ważne
– zarówno z punktu widzenia jednostki, jak politycznego. Oczywiście w związku z tym
musimy też przyjąć stanowisko w tej sprawie na szczeblu europejskim. Myśląc o tej sprawie
wołałbym żeby zamiast choinki przystrojonej różnymi inicjatywami, Komisja Praw Kobiet
i Równouprawnienia płci nieco bardziej skupiła się na inicjatywach, na które chce zwrócić
uwagę Unii Europejskiej. Zakładając, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie, uważam,
że nadałoby to większe znaczenie naszym działaniom i sprawiłoby, że stałyby się one
bardziej efektywne, a tym samym lepsze dla zainteresowanych kobiet, a ponadto
zwiększyłoby wiarygodność inicjatyw, które proponujemy w tym Parlamencie.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE) -   Panie Przewodniczący! Przemoc wobec kobiet to nie
prywatny problem. To przestępstwo podlegające karze. Musimy przerwać milczenie.
Poszanowanie kultury i religii jest ważne, ale nigdy nie powinno być usprawiedliwieniem
dla zabijania, okaleczania narządów płciowych kobiet, handlu kobietami, przemocy
domowej i przymusowych małżeństw. Program sztokholmski przewiduje nowe ramy
polityki rozszerzające walkę z przemocą wobec kobiet i wzywa do konkretnych działań.
Zachęcam Komisję do przedstawienia strategii, która uwzględnia praktyczne wnioski.

Głosowałam za tym sprawozdaniem ponieważ uważam, że musimy połączyć siły partii
politycznych, aby potępić i zwalczać wszystkie formy przemocy wobec kobiet. Popieram
zasadę i większość wniosków, ale środki sądownicze i karne trzeba podejmować na szczeblu
krajowym. To właśnie robimy w Szwecji. Tak naprawdę zwalczanie przemocy leży u
podstaw aktywności kobiet w mojej partii, umożliwiającej praktyczne działania i
zwiększającej świadomość nie tylko w zakresie ochrony kobiet, ale także uprawnień kobiet

63Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL05-04-2011



i budowania kultury poszanowania dla godności kobiet. Zainicjowałam w mediach
kampanię społeczną, do której każdy może się przyłączyć.

Silvia Costa (S&D)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Podobnie jak niektórzy
moi przedmówcy uważam, że głosując za sprawozdaniem pani poseł Svensson
gwarantujemy, że Komisja wypełni swoje zobowiązanie do przyjęcia przed końcem 2011
roku komunikatu dotyczącego wykonania strategii i europejskiego planu działania walki
z przemocą wobec kobiet, w którym przyjęta zostanie perspektywa globalna i który w
związku z tym będzie uwzględniał różne przypadki, począwszy od przemocy seksualnej
aż po przemoc domową i okaleczanie narządów płciowych kobiet i – mam nadzieję –
wszystkie nowe formy przemocy. Chodzi mi o faktyczne nakłanianie do przemocy, które
niejednokrotnie odbywa się poprzez reklamę i media, oraz o wszelkie formy szantażu i
łamanie praw człowieka kobiet, do których dochodzi w miejscu pracy, gdy kobiety
decydują, że chcą być matkami albo już są pracującymi matkami.

Po wykonaniu i przyjęciu dyrektywy w sprawie handlu ludźmi – w którą Parlament był
bardzo zaangażowany – oraz dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony uważam,
że byłoby dobrze, gdybyśmy wprowadzili porządną dyrektywę w tej sprawie w kontekście
nowych ram prawodawczych utworzonych przez Traktat z Lizbony i program
sztokholmski.

Licia Ronzulli (PPE)   – (IT) Panie Przewodniczący! Panie i Panowie! Dopóki nie
wykorzenimy wszystkich form przemocy wobec kobiet nie będziemy mogli powiedzieć,
że mamy nowoczesne demokratyczne społeczeństwo. Parlament znowu zajmuje się tym
brutalnym zjawiskiem, które jest niestety zatrważająco aktualne.

Liczby są jasne: przynajmniej jedna na pięć kobiet doznaje w swoim życiu cierpienia z
powodu przemocy fizycznej lub seksualnej, a przemoc jest tak naprawdę główną przyczyną
śmierci i niepełnosprawności kobiet w wieku od 15 do 44 lat – dużo częstszą niż rak czy
wypadki drogowe.

Dlatego konieczna jest prawdziwa i trwała mobilizacja prowadząca do utworzenia
globalnego mechanizmu prawnego walki ze wszystkimi formami przemocy wobec kobiet.
Musimy dziś wysłać zdecydowany komunikat. Pozostaje jeszcze tylko jeden, ostateczny
cel: ten zabójczy wirus nie może już dłużej trawić ziemi.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)   – (ES) Panie Przewodniczący! Przemoc wobec kobiet
jest bezpośrednim następstwem dyskryminacji, dlatego potrzebna jest nam wielosektorowa
polityka, w której zwraca się szczególną uwagę na dzieci wykorzystywanych kobiet.

Muszą mieć prawo do bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, schronisk dla kobiet
uchodźców i pomocy ekonomicznej umożliwiającej im niezależność, wyspecjalizowanych
sądów, protokołów dotyczących wdrożenia i specjalnego szkolenia dla pracowników
opieki zdrowotnej, policji i służb prawnych, a ponadto do kompilacji i gromadzenia
danych, które dadzą nam prawdziwy obraz problemu i pozwolą zastosować najwłaściwsze
strategie polityczne na szczeblu europejskim.

Frank Vanhecke (NI)   – (NL) Panie Przewodniczący! Wstrzymałem się od głosu podczas
końcowego głosowania nad sprawozdaniem pani poseł Svensson i dlatego korzystam z
możliwości złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu głosowania, aby powiedzieć, że ja
także uważam przemoc wobec kobiet za szokującą i całkowicie nie do przyjęcia.

05-04-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL64



Wstrzymałem się jednak od głosu w głosowaniu końcowym, ponieważ uważam, że w
przedmiotowym sprawozdaniu wprost roi się od naruszeń zasady pomocniczości, którą
popieram, a ponadto nie wierzę, że utworzenie nowej biurokracji europejskiej,
obserwatoriów czy innych organów jest pożądane – prawda jest zupełnie inna. Tak na
marginesie martwi mnie też poprawność polityczna, która powoduje, że słowo „islam”
nie pada w tym sprawozdaniu nawet raz, chociaż ta wiara, z jej nadmiernie archaicznymi
normami i zasadami, bez wątpienia odgrywa poważną rolę w dyskryminacji i przemocy
wobec kobiet. Tak dzieje się w islamskim świecie, ale niestety także i u nas. Nazywajmy
rzeczy po imieniu, a więc islam w jego obecnym kształcie – archaicznym i mizoginicznym.

Anna Záborská (PPE)    – (SK) Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję
sprawozdanie pani poseł Svensson, ponieważ stanowi ono osiągnięcie w debacie o prawach
kobiet. Potępiając przemoc wobec kobiet ciężarnych w sprawozdaniu stwierdza się – cytuję
– „sprawca krzywdzi więcej niż jedną osobę”. Od lat walczę o to, aby praw kobiet nie
przeciwstawiać prawom nienarodzonych dzieci. Sprawozdanie pani poseł Svensson
niestety jeszcze nie rozwiązuje tej sprzeczności.

Ograniczanie praw reprodukcyjnych kobiet, które obecnie interpretuje się głównie jako
prawo do aborcji, nadal uznaje się za jedną z form przemocy wobec kobiet. Jednak jeżeli
w końcu zaczniemy traktować nienarodzone dzieci jak ludzi, wtedy sztucznie wywoływana
aborcja stanie się aktem przemocy wobec nienarodzonego dziecka.

Formułując strategię walki z wszelkimi formami przemocy wobec kobiet Komisja powinna
zharmonizować prawa kobiet i prawa nienarodzonych dzieci. Nowa strategia powinna
chronić kobiety, ale jednocześnie uwzględniać mechanizmy ochrony nienarodzonych
dzieci. Wynika to także z przedłożonego sprawozdania, ale trzeba je uważnie przeczytać.

Nicole Sinclaire (NI) -   Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko sprawozdaniu
pani poseł Svensson. Oczywiście całkowicie potępiam przemoc, przede wszystkim przemoc
wobec kobiet, zatem dlaczego głosowałam przeciwko temu sprawozdaniu? Głosowałam
przeciwko niemu, ponieważ jak nieco wcześniej powiedział jeden z moich kolegów posłów,
to pewnego rodzaju déjà vu. Cofa nas do lat 70. oraz poprawności politycznej i pod tym
względem jest niezwykle naiwne. Chce tylko powtórki walki z początku lat 70.

Martwi mnie też trochę kryminalny charakter, który sprawozdanie to chce wprowadzić.
To właśnie robi Unia Europejska, czyż nie? Stawia problem, co do którego każdy może
się zgodzić – przemoc jest odrażająca – a potem wprowadza prawo karne. Potem, zanim
się obejrzymy rozszerza je na coraz większą liczbę dziedzin.

Unia Europejska powinna się wstydzić, że wybrała taki temat, nawet jeśli jest to
sprawozdanie z inicjatywy własnej, bo od tego wszystko się zaczyna. Od tego zaczyna się
zawłaszczanie władzy i powinniśmy się wstydzić, że tak jest. Potrzebujemy rzeczywistych
działań dla zapobiegania przemocy wobec kobiet i to na szczeblu państwa członkowskiego.
Pozostawmy sprawy własnemu biegowi i przestańmy wykorzystywać ten temat.

Wyjaśnienia pisemne dotyczące sposobu głosowania

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0059/2011)

Regina Bastos (PPE),    na piśmie – (PT) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
(EFG) został stworzony w 2006 roku w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia dla
pracowników dotkniętych konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego
handlu, spowodowanych globalizacją, oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót
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na rynek pracy. Od 1 maja 2009 r. zakres zastosowania EFG został rozszerzony i obejmuje
również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem
światowego kryzysu gospodarczego, finansowego i społecznego.

Obecnie, w czasie gdy mamy do czynienia z tym poważnym kryzysem, a jedną z jego
głównych konsekwencji jest wzrost bezrobocia, UE powinna wykorzystywać wszystkie
środki, jakie ma do dyspozycji, by zareagować, w szczególności w formie udzielania
wsparcia tym, dla których bezrobocie jest codzienną rzeczywistością. Właśnie z tego
powodu głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania dotyczącego
uruchomienia EFG na rzecz Republiki Czeskiej w celu udzielenia wsparcia pracownikom
zwolnionym z trzech przedsiębiorstw prowadzących działalność sklasyfikowaną w dziale
28 Produkcja maszyn i urządzeń w statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej
we Wspólnocie Europejskiej (NACE Wersja 2).

Adam Bielan (ECR),    na piśmie − (PL) Panie Przewodniczący! Światowy kryzys
gospodarczy przyczynił się do pogorszenia kondycji wielu polskich przedsiębiorstw
gospodarczych. Dolegliwości związane z obniżeniem poziomu produkcji odczuwają
przede wszystkim zwykli ludzie, pracownicy tych firm. Aby zapewnić wsparcie dla
pracowników zwolnionych w wyniku spowodowanych globalizacją zmian w strukturze
światowego handlu, powołano Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. Jego
głównym zadaniem jest pomoc takim osobom w powrocie na rynek pracy. Obecny,
pierwszy w bieżącym roku, wniosek o uruchomienie środków funduszu dotyczy
pracowników polskich przedsiębiorstw z Podkarpacia. Jako reprezentant polskich interesów
w Parlamencie Europejskim aprobuję decyzję Komisji dotyczącą przesunięcia środków z
funduszu na realizację zawartych we wniosku celów. Dzięki tej decyzji zwolnieni
pracownicy z trzech podkarpackich przedsiębiorstw sektora maszynowego otrzymają
prawie pół miliona euro wsparcia finansowego. Głosując za rezolucją, jednocześnie
wyrażam nadzieję na pozytywne stanowisko Komisji w realizacji podobnych wniosków.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    na piśmie  –  (ES) Wniosek jest zgodny z wymogami
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i dotyczy 200 z 594 pracowników
zwolnionych w ciągu dziewięciu miesięcy z trzech polskich przedsiębiorstw zajmujących
się produkcją maszyn i urządzeń, w których to przedsiębiorstwach nastąpił spadek eksportu
o 58 %. Wśród osób zwolnionych dwadzieścia procent pracowników przekroczyło 54
lata, a 10,0 % jest w wieku powyżej 64 lat. Pomoc ta przyczyni się do poprawy szkolenia
osób zwalnianych, którego celem będzie wyposażenie ich w kwalifikacje umożliwiające
zatrudnienie na innych stanowiskach pracy w przyszłości.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) Pracę wykonywaną z wykorzystaniem
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), polegającą na wsparciu
pracowników dotkniętych konsekwencjami zmian zachodzących w handlu światowym,
uznaję za satysfakcjonującą. Popieram również decyzję o uruchomieniu środków z EFG
dla Polski na rzecz pracowników z sektora produkcji maszyn i urządzeń, zwolnionych w
wyniku światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. Ten środek zostaje zastosowany
w samą porę, z uwagi na poważny spadek eksportu, który nastąpił w tej branży, i któremu
w konsekwencji towarzyszy równie niepokojąca stopa bezrobocia.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie  −  (PT) Wniosek dotyczy 594 osób zwolnionych z pracy z
trzech przedsiębiorstw działających w województwie podkarpackim w Polsce, w sektorze
produkcji maszyn i urządzeń. Jest to pierwszy wniosek analizowany w ramach budżetu
na 2011 rok. Wniosek ten opiera się na kryterium interwencji określonym w art. 2 lit. b)
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rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),
zgodnie z którym wymagany próg wynosi co najmniej 500 zwolnień w ciągu dziewięciu
miesięcy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w jednym regionie lub dwóch
sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oceniła, że kryteria kwalifikowalności zostały
spełnione. Fundusz EFG został stworzony w 2006 roku w celu zapewnienia dodatkowego
wsparcia dla pracowników dotkniętych konsekwencjami istotnych zmian w strukturze
światowego handlu, spowodowanych globalizacją, oraz udzielenia im pomocy
umożliwiającej powrót na rynek pracy. W wyniku przeglądu rozporządzenia w sprawie
EFG w 2009 roku zakres funduszu został rozszerzony i obejmuje również pomoc dla
pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu
finansowego i gospodarczego. Roczny budżet dostępny z EFG wynosi 500 milionów euro.
Uważam, że należałoby dołożyć starań w celu sprawniejszego uruchomienia tego
instrumentu i szybszego przekazywania pomocy pracownikom, którzy jej potrzebują.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) To sprawozdanie dotyczy projektu decyzji
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków w wysokości 453 570
euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w celu udzielenia
wsparcia w powrocie do pracy polskim pracownikom zwolnionym w wyniku obecnego
kryzysu gospodarczego i finansowego. Ten wniosek, który jako pierwszy ma zostać
zatwierdzony w ramach budżetu UE na 2011 rok, Polska przedłożyła w dniu 27 kwietnia.
Dotyczy on 594 pracowników z województwa podkarpackiego zatrudnionych w sektorze
produkcji maszyn i urządzeń. Ponieważ dotyczy pomocy z konkretnego instrumentu
budżetowego, a wnioskowana kwota jest prawnie dopuszczalna i zgodna z zapisem
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją Europejską, a mianowicie z pkt. 28, głosuję za przyjęciem
tego wniosku i mam nadzieję, że przyczyni się on do zmniejszenia trudności gospodarczych
mieszkańców tego regionu i do ożywienia lokalnej gospodarki.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie  −  (PT) Sytuacja rolnictwa i problemy środowiska
wiejskiego nie mogą być pomijane ani przy rozwiązywaniu problemów głębokiego kryzysu
systemu, ani w bieżącej polityce, na przykład wspólnej polityce rolnej (WPR), która w
znacznym stopniu przyczyniła się do dalszego pogorszenia się sytuacji w rolnictwie w
niektórych państwach członkowskich: wszelkie środki podporządkowuje się interesom
rolników posiadających duże gospodarstwa i północnoeuropejskiego przemysłu rolnego,
niszcząc rolnictwo rodzinne oraz narażając małe i średnie gospodarstwa na utratę
rentowności.

Oprócz rozwoju obszarów wiejskich w rolnictwie niezwykle ważna jest rola kobiet,
ponieważ stanowią one około 42 % pracowników rolnych. Oba te czynniki mają zasadnicze
znaczenie dla podtrzymania działalności gospodarstw oraz skutecznego przeciwdziałania
pustynnieniu obszarów wiejskich.

Pomimo braku realistycznej krytyki WPR, w przyjętym sprawozdaniu zastosowano ogólnie
pozytywne podejście i docenia się rolę kobiet. Stwierdza się w nim, że „wspieranie
równouprawnienia płci jest zasadniczym celem UE i jej państw członkowskich” przy
jednoczesnym zapewnieniu warunków życia na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałaniu
zjawisku pustynnienia, w związku z czym ochrona „dobrej infrastruktury transportowej”
i poprawa w „dostępie do środków transportu dla wszystkich” w celu zwalczania
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„wykluczenia społecznego i nierówności w społeczeństwie, dotykających głównie kobiet”
są niezbędne.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Sprawozdanie to daje możliwość
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dla sektora
produkcji maszyn w województwie podkarpackim w Polsce. Należy pamiętać, że Polska
wystąpiła o pomoc w związku ze zwolnieniami 594 pracowników z trzech przedsiębiorstw
prowadzących działalność sklasyfikowaną w dziale produkcji maszyn i urządzeń w
województwie podkarpackim, regionie według klasyfikacji NUTS II.

Zwolnienia miały miejsce w związku z konsekwencjami kryzysu gospodarczego i
finansowego, które przyczyniły się do spadku eksportu w spółkach Huta Stalowa Wola
SA, HSW - ZZN i Dezamet SA o odpowiednio 47 %, 34 % i 58 %. Oznacza to, że te spółki
spełniają kryteria określone w rozporządzeniu w sprawie EFG. Komisja Europejska
proponuje zatem uruchomienie kwoty w wysokości 453 570 euro. W rezultacie, zgodnie
z przekazanymi przez nie informacjami, nastąpiło znaczne zmniejszenie produkcji maszyn
i urządzeń, w związku z czym te spółki odczuły skutki kryzysu w państwie.

Zwolnienie 594 pracowników ma poważne rezultaty dla warunków życia, pracy i lokalnej
gospodarki, dlatego też uruchomienie EFG ma ogromne znaczenie dla wsparcia dotkniętych
konsekwencjami osób. Dlatego też głosowaliśmy za przyjęciem tego sprawozdania, chociaż
uważamy, że należało przede wszystkim nie dopuścić do bankructwa tych spółek i utraty
miejsc pracy.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Europejski Fundusz Dostosowania do
Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom
dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu. Wniosek,
sprawa nr EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – produkcja maszyn z Polski, został przedłożony
Komisji przez Polskę w dniu 27 kwietnia 2010 r. i był uzupełniany dodatkowymi
informacjami do dnia 4 sierpnia 2010 r. Wniosek ten opierał się na kryterium interwencji
określonym w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagany
próg wynosi co najmniej 500 zwolnień w ciągu dziewięciu miesięcy w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w tym samym dziale według klasyfikacji NACE Wersja 2 w
jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II w państwie
członkowskim oraz został złożony w terminie 10 tygodni (art. 5 rozporządzenia). W
sporządzonej ocenie Komisja uznaje, że wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności
określone w rozporządzeniu w sprawie EFG i w związku z tym sugeruje jego zatwierdzenie
przez władzę budżetową. W związku z tym głosowałem za przyjęciem tego dokumentu,
który moim zdaniem pomoże w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom społecznym.
Uważam również, że inne państwa członkowskie UE powinny w większym stopniu
korzystać z możliwości oferowanych przez fundusze UE.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) Głosowałem za uruchomieniem Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) na rzecz Polski, ponieważ jestem
przekonany, że instrument ten jest cennym źródłem wsparcia dla pracowników
znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu kryzysu gospodarczego. Tak jak już
wielokrotnie powiedziano, EFG od 2006 roku zapewnia w praktyce wsparcie dla
europejskich pracowników zwolnionych albo z przyczyn związanych z przenoszeniem
zakładów pracy, albo – po wprowadzeniu zmiany w 2009 roku – wywołanych kryzysem
gospodarczym, w celu wspomagania ich w powrocie na rynek pracy. Dzisiejsze głosowanie
dotyczyło wniosku o pomoc w związku ze zwolnieniem 594 pracowników (z których
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200 ma zostać objętych pomocą) z trzech przedsiębiorstw prowadzących działalność
sklasyfikowaną w dziale 28 według NACE Wersja 2 (produkcja maszyn i urządzeń) w
województwie podkarpackim. Łączna kwota pomocy z EFG wynosi 453 750 euro.
Ostatecznie z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie, które dowodzi, że EFG jest
użytecznym i skutecznym instrumentem zwalczania bezrobocia będącego konsekwencją
globalizacji oraz kryzysu gospodarczego.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    na piśmie − (PL) Europejski Fundusz
Dostosowania do Globalizacji został utworzony w celu udzielenia dodatkowego wsparcia
pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu
światowym. Dzisiaj Parlament Europejski zagłosował nad wnioskiem o zatwierdzenie
ponad 450 tys. euro dla zwalnianych pracowników z trzech firm usytuowanych na
Podkarpaciu. Chciałabym podkreślić, że unijne wsparcie to poważny zastrzyk dla regionu,
który reprezentuję, pozwoli bowiem zwolnionym pracownikom wrócić na rynek pracy,
a środki zostaną przeznaczone na szkolenia, przekwalifikowanie, nowy sprzęt, czy pomoc
w samozatrudnieniu. Podkarpacie jest jednym z biedniejszych regionów w Polsce, dlatego
bardzo cieszę się, że tutaj trafia unijna pomoc. Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali
za wsparciem finansowym.

Barbara Matera (PPE),    na piśmie – (IT) Jestem zadowolona z zatwierdzenia kwoty w
wysokości 453 tysięcy euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
(EFG), przeznaczonej dla polskich pracowników zwolnionych w sektorze produkcji
maszyn. Zgodnie z zaleceniami Komisji Budżetowej, Komisja Europejska wnioskowała o
przesunięcie kwoty około 50 milionów euro w zobowiązaniach do linii budżetowej EFG
i zapisania w budżecie na 2011 rok. Dzięki temu mamy możliwość zatwierdzenia
przydziału niezbędnych funduszy bez naruszania pozostałych linii budżetowych na
finansowanie ważnych działań służących realizacji celów i programów Unii.

David Martin (S&D),    na piśmie  − Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania i za udzieleniem wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania
do Globalizacji dla 594 pracowników zwolnionych z pracy w Polsce. Kwota w wysokości
0,45 miliona euro zostanie wykorzystana na przekwalifikowanie tych pracowników i
wsparcie w trudnym okresie przejściowym.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Po raz kolejny jesteśmy skazani na
głosowanie w sprawie żałosnej jałmużny UE dla ofiar jej polityki delokalizacji. Argumenty
uzasadniające istnienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji są nie do
przyjęcia. Wstrzymuję się od głosu jedynie przez wzgląd na polskich pracowników, którym
ta pomoc podszyta hipokryzją może przyniesie pewną ulgę.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Unia Europejska to obszar solidarności, której
elementem jest Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG). Ta pomoc ma
zasadnicze znaczenie w udzielaniu wsparcia osobom bezrobotnym i tym, które ponoszą
konsekwencje przenoszenia produkcji w kontekście globalizacji. Coraz więcej
przedsiębiorstw przenosi produkcję, ponieważ zależy im na korzyściach w postaci niskich
kosztów pracy w wielu krajach, zwłaszcza w Chinach i Indiach, ze szkodą dla państw, w
których przestrzega się praw pracowniczych. EFG ma służyć pomocą dla pracowników,
którzy ponoszą konsekwencje przenoszenia produkcji, i ma ważne znaczenie dla ułatwiania
im dostępu do nowych miejsc pracy. Dotychczas z EFG korzystały inne państwa UE, teraz
więc należy przyznać pomoc Polsce, która wystąpiła z wnioskiem o jej udzielenie w związku
ze zwolnieniem 594 pracowników – 200 z nich to potencjalni beneficjenci pomocy – z
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trzech przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziale 28 produkcja maszyn i urządzeń,
według klasyfikacji NACE Wersja 2 w województwie podkarpackim w Polsce, regionie
według klasyfikacji NUTS II.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie – (ES) Wprawdzie głosowałem za przyjęciem tego
wniosku o udzielenie pomocy pracownikom z sektora produkcji w województwie
podkarpackim w Polsce, uważam jednak, że ta pomoc jest jedynie środkiem
przeciwbólowym na konsekwencje modelu kapitalistycznego, działaniem paliatywnym,
które nie przynosi żadnego postępu w zwalczaniu przyczyn kryzysu. Zgadzam się na
uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
dla osób zwolnionych z pracy wskutek zmian strukturalnych w światowych tendencjach
handlowych bądź kryzysu gospodarczego i finansowego. Uważam, że EFG może przyczynić
się do osiągnięcia ostatecznego celu, którym jest ułatwienie powrotu tych pracowników
na rynek pracy. Za przyjęciem wniosku głosowałem również dlatego, że jestem przekonany,
że pomoc ta stanowi uzupełnienie pomocy przewidzianej w razie zwolnień pracowniczych
w całym ustawodawstwie krajowym i układach zbiorowych. Dlatego to uruchomienie
środków z EFG w żadnym razie nie może zastąpić odpowiedzialności prawnej rządów i
przedsiębiorstw za pracowników, którzy zostali zwolnieni, ani prowadzić do jej unikania.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Ponieważ Polska przedłożyła wniosek o
uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami 594 pracowników (z których
200 ma zostać objętych pomocą) w okresie między 1 czerwca 2009 r. a 1 marca 2010 r.
z trzech przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze produkcji maszyn i urządzeń
w województwie podkarpackim w Polsce, całkowicie akceptuję i popieram taką aktywną
postawę rządu polskiego i podzielam opinie moich koleżanek i kolegów z grupy S&D.
Niestety rząd mojego kraju – Łotwy – nie reaguje na moje żądania i pisma, nie korzysta
też z możliwości uzyskania pomocy z funduszu stabilizacyjnego, by przezwyciężyć kryzys
finansowy.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie  −  (DE) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
został utworzony w celu ochrony pracowników zwalnianych wskutek zmian strukturalnych
w światowych tendencjach handlowych bądź kryzysu gospodarczego i finansowego.
Polska przedłożyła wniosek o wsparcie dla 594 pracowników zwolnionych w
województwie podkarpackim. Jedyną słuszną i właściwą reakcją z naszej strony jest
zaoferowanie indywidualnego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku procesu
globalizacji i kryzysu gospodarczego, poprzez wspomaganie ich powrotu na rynek pracy.
Dlatego głosowałem za przyjęciem tego wniosku.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Europejski Fundusz Dostosowania
do Globalizacji (EFG) został utworzony w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia
pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu.
W dniu 15 lutego 2011 r. Komisja przyjęła nowy wniosek dotyczący decyzji w sprawie
uruchomienia EFG na rzecz Polski w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników
zwolnionych na skutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. W tym wypadku
było to zwolnienie 594 pracowników – 200 z nich to potencjalni beneficjenci pomocy –
z trzech przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze produkcji maszyn i urządzeń
w województwie podkarpackim w Polsce, w ciągu dziewięciu miesięcy referencyjnych, w
okresie od 1 czerwca 2009 r. do 1 marca 2010 r. Jest to pierwszy wniosek analizowany
w ramach budżetu na 2011 rok i dotyczy uruchomienia kwoty 453 570 euro. Według
oceny Komisji istnieje związek pomiędzy zwolnieniami a głównymi zmianami
strukturalnymi w światowych tendencjach handlowych bądź kryzysem finansowym i
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gospodarczym, a te zwolnienia miały charakter nieprzewidziany. Wniosek spełnia kryteria
kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie EFG, a w związku z tym
głosowałam za uruchomieniem funduszy.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie − (PT) Wniosek Polski o pomoc z Europejskiego Fundusz
Dostosowania do Globalizacji (EFG) dotyczy 594 pracowników – 200 z nich to potencjalni
beneficjenci pomocy – zwolnionych z trzech przedsiębiorstw prowadzących działalność
w dziale 28, produkcja maszyn i urządzeń, według klasyfikacji NACE Wersja 2, w
województwie podkarpackim w Polsce, regionie według klasyfikacji NUTS II. Według
oceny Komisji ten wniosek spełnia wszystkie prawnie zdefiniowane kryteria
kwalifikowalności. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 546/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr
1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiające
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, zakres zastosowania EFG został
tymczasowo rozszerzony i obejmuje również pomoc w sytuacjach takich jak ta, w których
– w wyniku bezpośrednich konsekwencji światowego kryzysu finansowego i gospodarczego
– ma miejsce „co najmniej 500 zwolnień w okresie 9 miesięcy, szczególnie w małych i
średnich przedsiębiorstwach w sektorze według klasyfikacji NACE 2, w jednym regionie
lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II”. W związku z tym głosowałem
za przyjęciem tej rezolucji w nadziei, że uruchomienie EFG przyczyni się do skutecznego
powrotu tych pracowników na rynek pracy.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Domagaliśmy się, żeby instytucje
odpowiedzialne, jak zwykle w takich przypadkach, dokładały wszelkich niezbędnych
starań mających na celu szybsze uruchomienie EFG.

W związku z tym Parlament z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przez Komisję,
w ślad za wnioskiem Parlamentu o przyspieszenie udzielania dotacji, udoskonalonej
procedury przedkładania władzy budżetowej oceny Komisji w sprawie kwalifikowalności
wniosku o pomoc z EFG wraz z wnioskiem o uruchomienie funduszu. Mamy więc nadzieję,
że w ramach zbliżających się przeglądów funduszu zostaną wprowadzone dalsze
udoskonalenia procedury.

Parlament przypomina również, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania
sprawnej i szybkiej procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniając
jednorazowe, ograniczone w czasie indywidualne wsparcie, mające na celu pomoc
pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego i
gospodarczego, wskazuje rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych
pracowników na rynek pracy, apeluje jednak o dokonanie oceny długotrwałego powrotu
tych pracowników na rynek pracy w bezpośrednim rezultacie zastosowania środków
finansowanych z EFG.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) W dniu 15 lutego 2011 r. Komisja przyjęła nowy
wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Polski w celu wsparcia
powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych na skutek światowego kryzysu
finansowego i gospodarczego. Wniosek dotyczy 594 pracowników (z których 200 ma
otrzymać wsparcie) zwolnionych z trzech przedsiębiorstw prowadzących działalność w
dziale 28 według klasyfikacji NACE Wersja 2 (produkcja maszyn i urządzeń) w
województwie podkarpackim w Polsce – regionie według klasyfikacji NUTS II – w
dziewięciomiesięcznym okresie referencyjnym od 1 czerwca 2009 r. do 1 marca 2010 r.
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Mój głos za przyjęciem dzisiejszej rezolucji stanowi potwierdzenie słuszności pozytywnej
opinii już wydanej w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Peter Skinner (S&D),    na piśmie  − Głosuję za przyjęciem tego sprawozdania, ale
jednocześnie uważam istnienie tego funduszu za rzecz paradoksalną, skoro nie wszystkie
państwa z niego korzystają. Te niewykorzystane w budżecie środki, wniesione przez
państwa członkowskie, a pozostałe na koniec roku, są im zwracane w formie „rabatu”.
Niemniej jednak niewykorzystywanie przez niektóre państwa, na przykład Wielką Brytanię,
możliwości ubiegania się o środki z tego funduszu, do których mają prawo w sytuacjach
takich, jak zamknięcie zakładu Twining Tea w Andover, budzi pewne zastrzeżenia. Ci,
którzy udają, że rozumieją, na czym polegają korzyści lub brak korzyści z takiego rabatu,
zastanawiają się, czy dla tych państw nie byłoby lepszym rozwiązaniem właściwie i
efektywnie korzystać z środków EFG bezpośrednio na szczeblu lokalnym.

Drugi paradoks to uczestnictwo polityczne i ekonomiczne – generowanie wartości dodanej
UE na wszystkich szczeblach. Dla Wielkiej Brytanii sens zachowania prawa do
nieuczestniczenia w funduszach zarządzanych na szczeblu UE, ze względu na korzyści,
które być może wynikną później, jest w tym wypadku wątpliwy, a być może wcale go nie
ma.

Wielka Brytania rezygnuje z dostępu do tego finansowania, nie ubiega się o środki z tego
funduszu w celu otrzymania rabatu. Dla odmowy pomocy osobom, które poszukują
pomocy w powrocie do pracy – w Sandwich, Kent, Andover i Hampshire – w zasadzie nie
ma uzasadnienia, i w tym względzie postępowanie rządu Wielkiej Brytanii jest kolejnym
rozczarowaniem.

Catherine Stihler (S&D),    na piśmie  − Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, które zapewni środki finansowe na indywidualną pomoc dla zwolnionych
pracowników w Polsce.

Sprawozdanie: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie – (LT) Głosowałam za przyjęciem tej ważnej
rezolucji w sprawie ruchów migracyjnych wynikających z braku stabilności: zakres i rola
polityki zagranicznej UE. Brak stabilności politycznej, społecznej i gospodarczej, brak
bezpieczeństwa, represje polityczne oraz autorytarne reżimy są główną siłą napędową
migracji, pozbawiają dotknięte nimi społeczności realnych perspektyw lokalnych i
dochodów, a co za tym idzie – prawa do dokonania wyboru czy migrować, czy nie, co
powoduje stałe zagrożenie ludzkiego życia i pozostawia jedyny wybór w postaci migracji.
Niedawne dramatyczne wydarzenia w Egipcie oraz innych państwach Afryki Północnej i
Bliskiego Wschodu mogą prowadzić do nasilenia ruchów migracyjnych, legalnych i
nielegalnych, w kierunku Europy. Unia Europejska musi więc być gotowa do powstrzymania
przepływu migracyjnego. Może to zrobić tylko poprzez skuteczną i rozważną politykę
migracyjną, podobną do stosowanej Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Podzielam
stanowisko sprawozdawcy, że musimy wezwać Komisję do zadbania o to, aby we wszelkich
umowach o readmisji, podpisywanych przez UE i jej państwa członkowskie, w pełni
przestrzegano praw człowieka i zasady non-refoulement oraz żeby nie było zapisów
zagrażających osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej. W ten sposób UE
jeszcze raz wykaże, że wartości i prawa człowieka są niezbywalne i najważniejsze, a osoby
ubiegające się o azyl będą czuły, że mogą liczyć na zapewnienie bezpieczeństwa i szacunek.
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Roberta Angelilli (PPE),    na piśmie – (IT) Brak stabilności politycznej, społecznej i
gospodarczej, brak bezpieczeństwa, represje polityczne oraz autorytarne reżimy są
głównymi czynnikami wywołującymi migrację i wywołują fale migracyjne, które napływają
nieustannie do niektórych państw w basenie Morza Śródziemnego i przyczyniają się do
wielu trudności w rozwiązywaniu problemów kryzysu humanitarnego.

W ciągu ostatnich tygodni nie sposób było ignorować tysięcy imigrantów przybyłych na
Lampeduzę po zamieszkach w krajach Afryki Północnej. Dziewięćdziesiąt procent wśród
tych osób to młodzi ludzie w wieku od 15 do 35 lat, którzy narażają życie w nadziei na
lepsze możliwości. Pomimo nadzwyczajnych wysiłków rządu włoskiego, administracji
lokalnej i włoskiego Czerwonego Krzyża, sytuacja na wyspie jest kryzysowa: nic nie
wskazuje na to, że napływ imigrantów zmniejszy się lub ustanie, a ponadto zwleka też
UE, w której w ramach procedur obowiązują zbiurokratyzowane terminy, nieadekwatne
do sytuacji.

Obecnie Unia Europejska ma obowiązek opracować skuteczną, kompleksową politykę
migracyjną obejmującą utworzenie europejskiego systemu azylowego, realizację
obowiązkowego programu przesiedleń ze sprawiedliwym podziałem obowiązków i umowy
z państwami członkowskimi dotyczące wspierania rozwoju.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    na piśmie – (IT) Niedawne i bieżące wydarzenia, które
rozgrywają się na wybrzeżach po drugiej stronie Morza Śródziemnego, uświadamiają, w
jakim stopniu brak stabilności w tym regionie, a w konsekwencji przepływy migracyjne,
przyczyniają się do problemów, z którymi musi się zmierzyć Unia Europejska.

Zjawisko migracji jest niepokojące ze względu na rozwój zdarzeń i napięcia, które mogą
powstać zarówno w stosunkach między krajami pochodzenia a krajami przeznaczenia,
jak i pomiędzy krajami pochodzenia migrantów a krajami tranzytu. Musimy wzmocnić
strategię przeciwdziałania migracji, zoptymalizować środki finansowe i udoskonalić
istniejące struktury instytucjonalne. Musimy mieć pod kontrolą nielegalną imigrację i w
związku z tym uważam, że przedłużenie umów o migracji jest środkiem skutecznym,
pozwalającym na osiągnięcie krótkoterminowych rezultatów i zmniejszenie stopnia
niestabilności przepływów migracyjnych.

Akceptuję analizę przedstawioną w przedmiotowym sprawozdaniu, a w szczególności
zgadzam się, że dwustronny mechanizm umożliwiający aktywne monitorowanie sytuacji
w zakresie ochrony mniejszości − lub innych grup, które mogą być wykorzystywane lub
krzywdzone wskutek braku stabilności – powinien być uwzględniony podczas
opracowywania instrumentów działań zewnętrznych na okres po roku 2013. W związku
z powyższym głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania. Niedawne wydarzenia w Egipcie i innych państwach Afryki Północnej oraz
Bliskiego Wschodu doprowadziły do nasilenia napływu legalnych i nielegalnych migrantów
do Europy. Państwa członkowskie Unii Europejskiej znalazły się w obliczu zjawiska
przymusowej migracji, która jest wynikiem wadliwego funkcjonowania gospodarki,
ubożenia, naruszeń praw człowieka, degradacji środowiska, powiększającej się przepaści
między krajami bogatymi a biednymi, wojen domowych i prześladowań politycznych.
Zarządzanie przepływami migracyjnymi jest ogromnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej,
która musi podjąć działania w celu stworzenia wspólnej polityki imigracyjnej pozwalającej
na ograniczenie zjawiska nielegalnej imigracji. Podzielam pogląd, że należy podjąć
niezbędne środki prewencyjne w ramach wszystkich dwustronnych umów handlowych
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UE, między innymi umieszczać klauzule dotyczące praw człowieka, a także rozważyć
ewentualność stosowania odpowiednich sankcji wobec krajów, które nie przestrzegają
takich klauzul.

Regina Bastos (PPE),    na piśmie  −  (PT) Europa stoi w obliczu wzrostu przepływów
migracyjnych, spowodowanych brakiem stabilności w wielu krajach, i ta sytuacja stanowi
wyzwanie dla UE. To zjawisko migracji może być przyczyną napięć między krajami
pochodzenia a krajami przeznaczenia, a także krajami pochodzenia i tranzytu.

Powinna powstać taka strategia UE, w której zostaną uwzględnione działania w zakresie
współpracy na rzecz rozwoju oraz kompleksowa wizja polityczna obejmująca kwestie
bezpieczeństwa, współpracę regionalną i umowy dwustronne. W sprawozdaniu zostały
wskazane następujące możliwe obszary działania w tym zakresie: zachęcanie krajów
tranzytowych i krajów pochodzenia do osiągnięcia większej stabilności gospodarczej i
instytucjonalnej, zintensyfikowanie działań UE w zakresie mediacji i zapobiegania
konfliktom we współpracy z organizacjami regionalnymi, negocjowanie umów
dwustronnych w sprawie imigracji z krajami tranzytowymi oraz opracowanie agendy
ekonomicznej, która zawiera konkretne środki służące zwiększaniu poziomu zatrudnienia
w krajach partnerskich UE. Komisja powinna dążyć do wzmocnienia synergii między
filarem rozwoju a filarem bezpieczeństwa i poprzez przygotowanie nowych instrumentów
działań zewnętrznych na okres po 2013 roku. Z tych wszystkich wyżej wymienionych
powodów głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania.

Dominique Baudis (PPE),    na piśmie – (FR) Głosowałem za przyjęciem tego tekstu na
temat migracji. Rzeczywiście wydarzenia, które stały się obecnie udziałem naszych
południowych sąsiadów, przyczyniają się do wysokiego poziomu migracji w kierunku
wybrzeży europejskich. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek dotąd musimy koordynować
naszą politykę zagraniczną i imigracyjną. To jest naprawdę sprawa europejska, i nie czas
teraz na narodowy egoizm. Państwa śródziemnomorskie Unii Europejskiej nie powinny
być pozostawione własnemu losowi z problemem radzenia sobie z ogromnym napływem
nielegalnych imigrantów – ten wysiłek powinny wspólnie podejmować wszystkie państwa
UE.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    na piśmie − (ES) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ uważam, że zostało w nim przyjęte realistyczne podejście,
polegające na wytyczaniu średnio- i długoterminowych celów, do problemu dysproporcji
między państwami rozwiniętymi a nierozwiniętymi, jak również łamania praw człowieka
w wielu częściach świata.

W sprawozdaniu proponuje się procedury zapobiegania nielegalnej imigracji i postuluje
się uwzględnienie w kompleksowym podejściu do tego problemu krajów wschodzących,
a także wszystkich państw, których on dotyczy: pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia.
Skoncentrowanie się na koncepcji uzależnienia polityki współpracy od poziomu
przestrzegania praw człowieka również wydaje się zdecydowanie słusznym rozwiązaniem,
podobnie jak postulat dotyczący ochrony grup znajdujących w najbardziej niekorzystnej
sytuacji, czyli na przykład kobiet i małoletnich dzieci pozostawionych bez opieki.

Slavi Binev (NI),    na piśmie – (BG) Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, ponieważ
przepływy migracyjne wywołane brakiem stabilności w jednym kraju stanowią problem
dla całej Unii Europejskiej. Rezolucja jest pierwszym krokiem w kierunku stworzenia
wspólnej europejskiej polityki w zakresie zarządzania migracją. Polityka ta musi również
działać jako środek odstraszający. W tym celu należy w niej połączyć wszystkie możliwe
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instrumenty współpracy Unii Europejskiej w dziedzinie rozwoju gospodarczego i
społecznego, ponieważ w ten sposób będzie można bezpośrednio wpływać na przyczyny
braku stabilności w krajach będących źródłem przepływów migracyjnych.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania. Migracja jest szczególnie istotną sprawą, której ostatnio poświęca się wiele
uwagi, ponieważ wskutek wydarzeń w Afryce Północnej Unia Europejska, jako region
sąsiadujący, została zmuszona do przyjęcia ogromnego napływu imigrantów. W
sprawozdaniu zwraca się uwagę na wiele czynników wywołujących migrację, czynników
politycznych i społecznych, takich jak brak stabilności gospodarczej i zmiany klimatyczne,
których ciągle nie bierze się pod uwagę w analizach przyczyn masowej migracji. W związku
z tymi wszystkimi przyczynami podkreśla się, że UE musi przyjąć bardziej efektywne
podejście do migracji − takie, które będzie uzupełnieniem instrumentów polityki
zagranicznej. Te instrumenty pomogą w rozwiązywaniu problemów przyczyniających
się do braku stabilności w rozwijających się krajach pochodzenia migrantów, gdzie zmusza
się ludzi do masowej emigracji do bardziej stabilnych państw sąsiadujących. W
sprawozdaniu zawarty jest również apel do Komisji o opracowanie wniosków w sprawie
legalnej migracji, gdyż byłoby łatwiej zarządzać, a także wspierać postęp gospodarczy i
społeczny w krajach przyjmujących, tranzytowych i pochodzenia. Stwierdza się, że
najgorsze przypadki łamania praw człowieka, jak również działalność przestępcza, która
często staje się działalnością przynoszącą zyski jej organizatorom, są bez wątpienia
powiązane z nielegalną imigracją. I wreszcie, podkreśla się potrzebę dokonania oceny
sytuacji demograficznej w samej UE w celu dokładnego obliczenia, ile osób może przyjąć
Europa.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie – (RO) Unia Europejska musi rozwiązać
problem migracji wywołanej wojną i konfliktami zbrojnymi, napięciami na tle etnicznym,
łamaniem praw człowieka i klęskami żywiołowymi w krajach trzecich. Unia musi sprostać
temu wyzwaniu poprzez skuteczne stosowanie środków zapobiegawczych i najbardziej
odpowiednich instrumentów polityki zagranicznej w celu dążenia do wyeliminowania
bezpośrednich przyczyn braku stabilności, żeby emigracja stała się szansą, a nie
dramatyczną koniecznością. Europejska polityka w zakresie regulacji migracji powinna
łączyć współpracę z kompleksową wizją polityczną, obejmującą kwestie bezpieczeństwa
i dwustronne umowy o współpracy z krajami pochodzenia i tranzytowymi, ochronę praw
człowieka i demokratyzację.

Europejska polityka zagraniczna powinna być dopełnieniem polityki imigracyjnej i źródłem
synergii z tą polityką, winna koncentrować się na przyczynach braku stabilności i
problemów strukturalnych w krajach pochodzenia. Ponadto należy dążyć do dialogu z
krajami tranzytowymi w celu regulowania przepływów migracyjnych i jednolitego
stosowania międzynarodowych standardów praw człowieka związanych z imigracją.

Vito Bonsignore (PPE),    na piśmie – (IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana
posła Provery, ponieważ uważam, że jest ono krokiem w kierunku realizacji celu, którym
jest solidarność między państwami członkowskimi.

W ciągu ostatnich tygodni w szczególności Włochy są miejscem docelowym tysięcy
imigrantów uciekających z krajów Afryki Północnej. W tej trudnej sytuacji UE nie może
pozostawić mego kraju własnemu losowi, ale musi dołożyć wszelkich starań, by zapewnić
przestrzeganie postanowień traktatów, w szczególności art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej.
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Równocześnie musimy zoptymalizować środki finansowe i istniejące struktury. Na przykład
należy wzmocnić rolę agencji Frontex, a także zapewnić jej lepsze finansowanie. Ochrona
praw człowieka, większe fundusze, rozwój demokracji, rządy prawa i umowy dwustronne
to instrumenty, które zastosowane prawidłowo mogą z pewnością przyczynić się do
przeciwdziałania masowej migracji.

Jan Březina (PPE),    na piśmie – (CS) Zgadam się z opinią, że należy opracować
zintegrowaną, długoterminową strategię UE dotyczącą niestabilnych państw, w której
byłyby uwzględnione podstawowe przyczyny przepływów migracyjnych. Nie podzielam
jednak przekonania, że Rada powinna przedstawić plan działania w sprawie podziału
obciążeń, w oparciu o zasadę solidarności ustanowioną w art. 80 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Odpowiedzialne za przesiedlenia uchodźców z tego
regionu powinny być te państwa, do których kierują się uchodźcy, a jeżeli ich napływ staje
się niemożliwy do opanowania, reakcja powinna polegać na zaostrzeniu polityki azylowej
i imigracyjnej. W tym kontekście uważam apel o ustanowienie wspólnego systemu
azylowego UE oraz opracowanie wspólnego unijnego programu przesiedleń za niepokojący.
Opracowanie kompleksowego podejścia Komisji do legalnej migracji jest dobrym
pomysłem, ale takie podejście nie powinno być powiązane z potrzebami europejskiego
rynku pracy ani możliwościami każdego państwa członkowskiego w zakresie przyjmowania
i zapewnienia integracji imigrantów. Zarządzanie przepływami migracyjnymi powinno
należeć przede wszystkim do kompetencji państw członkowskich.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie − (PT) Z zadowoleniem przyjmuję wysiłki
UE związane z reakcją na wyzwania spowodowane brakiem stabilności i przepływami
migracyjnymi, których skutki odczuwają nie tylko kraje pochodzenia, ale również kraje
tranzytowe w różnych obszarach: reakcja na przemoc, łamanie praw człowieka, i tak dalej.
Dlatego też popieram aktywną politykę w tej dziedzinie, która ma na celu przyczynić się
do eliminowania w krajach pochodzenia pierwotnych czynników destabilizacji, takich
jak brak struktur gospodarczych i demokratycznych. Jest to jedyny sposób na
wyeliminowanie negatywnych konsekwencji migracji, która powinna być przedsięwzięciem
pozytywnym i pożytecznym, a nie stanowić sposób na ucieczkę. Ta polityka powinna
przekładać się na współpracę polityczną między krajami pochodzenia i tranzytu, opartą
na dialogu w celu osiągnięcia solidnych, konkretnych i trwałych efektów.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie – (EL) Głosowałem za odrzuceniem
sprawozdania w sprawie ruchów migracyjnych. Wprawdzie sprawozdanie zawiera
stosunkowo wyważoną i rzetelną analizę podstawowych przyczyn skłaniających ludzi do
opuszczania własnego kraju, ale jednak nie ma w nim niezbędnych wniosków ani
propozycji. Z jednej strony opiera się ono na podziale ludzi na legalnych i nielegalnych
imigrantów oraz utylitarnym postrzeganiu ich jako imigrantów „użytecznych” i
„nieużytecznych”, a w konsekwencji łączy się ich prawa z różnymi „kontyngentami”
stosowanymi przez Unię i państwa członkowskie. Z drugiej strony w sprawozdaniu wiąże
się zjawisko imigracji z kwestiami bezpieczeństwa i w ten sposób wprowadza dezorientację,
a także stawia się imigrantów na równi z osobami zajmującymi się działalnością przestępczą
i terroryzmem, uwydatniając praktyki i ideologie, które ich kryminalizują.

W tym kontekście sprawozdanie przyczynia się do jeszcze większego wzmocnienia
„paternalistycznej” roli Unii Europejskiej, do tego stopnia, że proponuje się powiązanie
części odnoszącej się do unijnej pomocy rozwojowej dla krajów trzecich z częścią dotyczącą
„bezpieczeństwa”, tym samym całkowicie zmieniając charakter i cel takiej pomocy.
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Corina Creţu (S&D),    na piśmie – (RO) W związku z poprzednimi konferencjami, które
dotyczyły zasad, mam nadzieję, że podczas czwartej konferencji ONZ w Stambule zostaną
ustalone wyniki i opracuje się jasne wskaźniki zmniejszenia o połowę liczby krajów mniej
rozwiniętych do 2020 roku. W ostatnich latach spośród 51 krajów słabo rozwiniętych,
w których 78 % ludności utrzymuje się za mniej niż 1,25 dolara dziennie, tylko trzy zostały
przeniesione z tej kategorii. Sytuacja jest niepokojąca, ponieważ są to kraje najbardziej
narażone na kryzys finansowy i żywnościowy, a także na zmiany klimatyczne; kraje te
stoją w obliczu skrajnego ubóstwa, charakteryzują się także brakiem infrastruktury i
wzrostem bezrobocia. Dowodzi to niestety, że w rzeczywistości społeczność
międzynarodowa nie wypełnia zobowiązań określonych w brukselskim programie
działania. Mam nadzieję, że w czasie konferencji, na której będę reprezentować grupę
Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim,
skoncentrujemy się na osiągnięciu spójności w zakresie polityki na rzecz rozwoju i metod
wdrażania innowacyjnych mechanizmów finansowania w celu zapewnienia skuteczniejszej
pomocy tym państwom, które należy zachęcać do realizacji odpowiedniej polityki.

Mário David (PPE),    na piśmie − (PT) Jest to dość ważna sprawa, a jej złożony charakter
należy uwzględniać podczas jej analizy. W przedmiotowym sprawozdaniu zwraca się
uwagę na znaczenie kontynuacji umów o współpracy w ramach europejskiej polityki
sąsiedztwa (EPS). Zjawisko emigracji, napędzane sytuacjami kryzysowymi i brakiem
stabilności, ma negatywne skutki dla kraju pochodzenia, kraju przeznaczenia i dla samych
wysiedleńców. Zjawisko to należy odwrócić tak, żeby emigracja w tych warunkach przestała
być ostatecznością, czyli ucieczką od sytuacji braku bezpieczeństwa, słabego rozwoju
gospodarczego, braku stabilności lub strachu. W tym wyjaśnieniu dotyczącym sposobu
głosowania jeszcze raz zwracam uwagę na potrzebę podjęcia działań zapewniających, a
także wspierających stabilność i bezpieczeństwo w krajach pochodzenia. Perspektywą w
ograniczaniu tych przepływów migracyjnych napędzanych brakiem stabilności i kryzysem
powinna być prewencja. Moim zdaniem europejska polityka zagraniczna, a w szczególności
EPS, powinna obejmować pomoc w tych regionach świata, wspieranie bezpieczeństwa,
stabilności i ochrony praw człowieka w ramach rozszerzonego procesu rozwojowego,
tak jak stwierdziłem w moim sprawozdaniu w sprawie przeglądu europejskiej polityki
sąsiedztwa – wymiar południowy, które również w tym tygodniu zostanie poddane pod
głosowanie.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie – (FR) Niektóre państwa członkowskie muszą
rozwiązać problem masowego napływu szukającej ochrony ludności z południowych
wybrzeży Morza Śródziemnego. Państwa te nie mogą radzić sobie same z tym kryzysem
humanitarnym i falą imigracji. Agencji Frontex należy zapewnić większe zasoby ludzkie,
materialne i finansowe, żeby mogła w większym stopniu wspierać operacje, takie jak
Hermes i Posejdon. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają Radę Europejską do
opracowania planu działania dotyczącego przesiedlania uchodźców, przy zastosowaniu
klauzuli solidarności między państwami członkowskimi. W art. 80 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa o zasadzie solidarności i sprawiedliwego
podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi w odniesieniu do
zarządzania kontrolą graniczną, polityką azylową i imigracyjną. W perspektywie średnio-
i długookresowej musimy rozwinąć współpracę z przyszłymi krajami pochodzenia
migrantów oraz ustanowić partnerstwa na rzecz mobilności w celu stworzenia ich
obywatelom możliwości legalnego przyjazdu, pracy, odbywania studiów i podróży między
dwoma brzegami Morza Śródziemnego.
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Edite Estrela (S&D),    na piśmie – (PT) Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania w
sprawie ruchów migracyjnych wynikających z braku stabilności: zakres i rola polityki
zagranicznej UE. Brak stabilności politycznej, społecznej i gospodarczej, brak
bezpieczeństwa, represje polityczne i zmiany klimatyczne skłaniają społeczności do
migracji, a w związku z tym UE musi stworzyć wspólną politykę imigracyjną, w której
zostaną w szczególności uwzględnione następujące kwestie: wspieranie rozwoju
gospodarczego i społecznego w krajach przyjmujących, tranzytowych i pochodzenia oraz
zwiększenie spójności społecznej poprzez poprawę integracji migrantów.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog i Åsa Westlund (S&D),
na piśmie  −  (SV) My, szwedzcy socjaldemokraci, podzielamy opinię, że przepływy
migracyjne wywołane brakiem stabilności stanowią wyzwanie dla UE, i że konieczne są
działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn braku stabilności i problemów
strukturalnych w krajach pochodzenia migrantów. Uważamy jednak, że UE powinna
przyjąć rzeczywistą odpowiedzialność za przyjeżdżających tutaj migrantów, a nie
pozostawiać jej krajom sąsiadującym, tak jak proponuje się w punkcie 9. Popieramy apel
o to, żeby aspekt praw człowieka w działaniach Fronteksu znalazł wyraźne odzwierciedlenie
w całym tekście zmienionego rozporządzenia w sprawie Fronteksu, w tym zwłaszcza
prawo człowieka do opuszczenia swojego kraju, zakaz wydalania osób (refoulement) oraz
prawo do występowania o azyl. Dostrzegamy problemy związane z niektórymi aspektami
pracy wykonanej do tej pory przez Frontex i nie popieramy zapisu, w którym stwierdza
się, że Parlament Europejski przychylnie odnosi się do skutecznych działań agencji Frontex.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie  −  (PT) Związek pomiędzy ośrodkami braku stabilności −
społecznej, ekonomicznej i politycznej − a przepływami migracyjnymi w kierunku Unii
Europejskiej jest oczywisty. W polityce zagranicznej Unii nie można po prostu odcinać
się od tego zjawiska, zaś należy w jej ramach starać się je zrozumieć, monitorować w miarę
możliwości w największym zakresie. W rzeczywistości UE musi podjąć działania w celu
optymalizacji wykorzystania zasobów finansowych i struktur instytucjonalnych oraz
efektywnego zarządzania przepływami migracyjnymi wynikającymi z obecnego braku
stabilności w wielu dziedzinach na świecie.

Polityka oparta na działaniach prewencyjnych, w której wykorzystuje się najbardziej
odpowiednie instrumenty polityki zagranicznej w celu identyfikacji i zwalczania przyczyn
braku stabilności, może przyczynić się do przekształcenia obecnej „dramatycznej
konieczności” emigracji w „szansę”. Należy propagować rządy prawa, zapewniać ochronę
praw człowieka i sprzyjać rozwojowi demokracji i gospodarki. Bez tych wspólnych działań
na rzecz rozwoju w zainteresowanych krajach uczestniczących, bez wspólnej pracy z ich
obywatelami i strukturami społecznymi, nie będzie można skutecznie przyczyniać się do
zmniejszenia problemu braku stabilności.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie − (PT) To sprawozdanie koncentruje się na
przepływach migracyjnych wynikających z braku stabilności politycznej w niektórych
regionach świata, w szczególności w Afryce Północnej i w południowej części regionu
Morza Śródziemnego. W związku z tą sytuacją, z której skutkami mają do czynienia
państwa południowej Europy, szczególnie Włochy − wszyscy śledzimy rozwój zdarzeń
na wyspie Lampeduza, dokąd przybyło ponad 20 tysięcy osób, czy na Malcie − do Europy
przyjechało ponad 400 tysięcy uchodźców. Unia Europejska, żeby zminimalizować skalę
tej sytuacji, oprócz uruchomienia Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, koniecznie
musi wdrożyć możliwie najszybciej bardziej zrównoważony plan udzielania pomocy
humanitarnej i zagwarantowania podstawowych potrzeb tym ludziom. Musi również
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powstać program regionalny na rzecz uchodźców z Egiptu, Tunezji i Libii, dotyczący azylu
i ochrony uchodźców, w celu zapobiegania handlowi ludźmi oraz przygotowywania
powrotu imigrantów do ich krajów pochodzenia. Cieszę się z przyjęcia tego sprawozdania,
ponieważ oznacza ono, że UE ma zamiar zająć się strukturalnymi przyczynami problemów
wynikających z przepływów migracyjnych w ramach polityki współpracy zagranicznej,
bez żadnych uprzedzeń.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Przyczyny migracji istnieją. Do
najważniejszych należą między innymi wojny i konflikty zbrojne, systematyczne naruszanie
praw człowieka, konflikty na tle etnicznym i religijnym oraz prześladowania. Do
najczęstszych przyczyn przepływów migracyjnych zaliczają się również klęski żywiołowe
i ubóstwo wynikające z braku odpowiednich struktur demokratycznych.

Skutki kryzysu światowego kapitalizmu i konsekwencje nieregularnego i asymetrycznego
rozwoju przyczyniają się do zaostrzenia sytuacji gospodarczej i społecznej w wielu krajach.
Powstania w świecie arabskim są wyrazem tego zjawiska, które zazwyczaj przyczynia się
do wzrostu migracji. W dyskursie Unii Europejskiej na ten temat często jest wiele hipokryzji,
a Unia stosuje politykę podwójnych standardów. Z jednej strony, twierdzi, że podejmuje
działania w obronie praw człowieka w krajach trzecich, a jednocześnie kieruje się
wyrachowaniem, gdy dochodzi do ataku któregokolwiek z tych krajów. Z drugiej strony,
jest współwinna za utrzymywanie się poważnych sytuacji, takich jak ta na włoskiej wyspie
Lampeduza.

Zapobieganie tym przepływom migracyjnym wymaga działań opartych na rzeczywistej
polityce współpracy na rzecz rozwoju i pomocy, na solidarności i propagowaniu pokoju,
jak również pokojowego rozwiązywania konfliktów, ale obecnie nic takiego nie ma miejsca.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Wiemy, że wojny i konflikty zbrojne,
napięcia etniczne, systematyczne naruszanie praw człowieka (na przykład odmawianie
ludziom prawa do praktykowania własnej religii), klęski żywiołowe, ubóstwo wynikające
z braku odpowiednich gospodarczych i demokratycznych struktur − to główne przyczyny
migracji.

Patrząc z obecnej perspektywy, należy przypuszczać, że sytuacja będzie się pogarszać,
wobec kryzysu kapitalizmu i jego konsekwencji społecznych, wśród nich powstań w
krajach arabskich.

W związku z tym Unia Europejska nie może kontynuować tej naznaczonej hipokryzją
polityki podwójnych standardów, twierdząc, że podejmuje działania w obronie praw
człowieka w krajach trzecich, a jednocześnie dopuszczając do poważnych sytuacji, takich
jak na Lampeduzie.

Potrzebna jest polityka oparta na działaniach prewencyjnych i środki współpracy na rzecz
rozwoju, z bardziej kompleksową wizją polityczną, w której zostaną uwzględnione przede
wszystkim solidarność i ochrona praw człowieka, a obecnie takiej polityki nie ma.

Komisja Europejska i Parlament Europejski na ogół dają pierwszeństwo własnym interesom
gospodarczym i geostrategicznym, a zapominają o solidarności i milenijnych celach
rozwoju, przyjmując kompromitujące dyrektywy, takie jak dyrektywa w sprawie powrotów.

Dlatego też głosowaliśmy za odrzuceniem tego sprawozdania, pomimo że zawiera ono
jeden czy może dwa konstruktywne punkty.
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Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie – (FR) Chciałbym wyrazić wsparcie dla mieszkańców
Lampeduzy, którzy borykają się z przeludnieniem, brakiem bezpieczeństwa, problemami
z zaopatrzeniem i zagrożeniem dla zdrowia, ale dla Parlamentu są oni dopiero na drugim
planie, za kilkudziesięcioma tysiącami nielegalnych imigrantów przybyłych na te wybrzeża.
Chciałbym również powiedzieć włoskim władzom, że do Afryki, a nie do Europy, należy
dopilnowanie, by czarterowane przez nie łodzie zabrały tych nielegalnych imigrantów z
powrotem do ich krajów ojczystych. Większość z nich pochodzi z Tunezji, czyli kraju, w
którym właśnie najwidoczniej rozpoczęła się wspaniała podróż do demokracji, i w niej
mają oni obowiązek uczestniczyć. Nie możemy dłużej przyjmować wszystkich tych, którzy
nie czują się dobrze w swoim kraju, bo tam pada deszcz... albo nie pada, ponieważ panuje
tam dyktatura... albo już przestała panować, bo jest słabo rozwinięty... albo dlatego, że się
rozwija. Głównym motywem, którym kierują się owi migranci, jest aspekt czysto
ekonomiczny.

Nasza polityka pomocy rozwojowej powinna zachęcać ludzi do pozostania we własnych
krajach, a nawet winna być obwarowana takim warunkiem oraz kolejnym, a mianowicie
zobowiązaniem obywateli do powrotu. Wbrew temu, co twierdzi sprawozdawca, nie ma
czegoś takiego jak „prawo” do emigracji. Natomiast obywatele Europy, którzy powinni
być traktowani priorytetowo, zdecydowanie mają prawo powiedzieć „dość”, a ich głos
musi zostać usłyszany.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    na piśmie – (FR) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania parlamentarnego w sprawie ruchów migracyjnych wynikających z braku
stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE i chcę się skupić na kilku aspektach w
nim zawartych. Od upadku prezydenta Ben Alego na wyspę Lampeduza i na włoskie
wybrzeża przybyło niemal 24 tysiące Tunezyjczyków, a od lutego tysiące Libijczyków
uciekło ze swego ogarniętego wojną kraju. Zdecydowanie potrzebna jest nam europejska
reakcja i europejska solidarność wobec tego ludzkiego dramatu. W naszym sprawozdaniu
wzywa się do solidarności w związku z przesiedlaniem uchodźców z Afryki Północnej.
W naszym sprawozdaniu wzywa się do zastosowania „klauzuli solidarności” w polityce
państw członkowskich w zakresie kontroli granicznej, azylu i imigracji. W naszym
sprawozdaniu wymaga się również uwzględnienia w budżecie na okres po 2013 roku
środków na wypadek sytuacji kryzysowych na potrzeby szybkiego reagowania na imigrację
i azyl w Europie. Wszystkie te aspekty są niezbędne w prawdziwej europejskiej polityce
azylowej, do stworzenia której od dawna wzywamy, i która musi opierać się na zasadach
spójności, odpowiedzialności, solidarności i poszanowania praw człowieka.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie – (FR) Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania
z inicjatywy własnej, ponieważ zostały w nim przedstawione prawdziwe przyczyny
migracji, a mianowicie brak stabilności politycznej, społecznej i gospodarczej, brak
bezpieczeństwa, prześladowania polityczne, łamanie praw człowieka, a także zmiany
klimatyczne. W omawianym sprawozdaniu zwraca się również uwagę na ważne znaczenie
zapewnienia krajom pochodzenia zrównoważonych strategii w ramach europejskiej
polityki sąsiedztwa (EPS) oraz unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju. Został więc
obalony mit o zerowej imigracji, przypomina się nam bowiem, że migracji nie da się
powstrzymać i UE potrzebna jest znaczna, ale kontrolowana imigracja, żeby wesprzeć
starzejące się społeczeństwo oraz stworzyć możliwość rozwiązania innych problemów
społecznych i gospodarczych.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    na piśmie  − W sprawozdaniu pana posła Provery poruszono
wiele ważnych kwestii związanych z migracją. Zwraca się w nim również uwagę na ważne
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znaczenie praw człowieka. Kwestia praw człowieka jest kluczowym elementem
prowadzonych w Szkocji i Wielkiej Brytanii kampanii mających na celu położenie kresu
przetrzymywaniu dzieci ubiegających się o azyl. Rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do
położenia kresu tej niegodziwości − ale do tej pory się to nie udało.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Poparłem ten dokument, ponieważ przepływy
migracyjne spowodowane brakiem stabilności są wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Wojny
i konflikty zbrojne, napięcia etniczne, systematyczne łamanie praw człowieka (na przykład
odmawianie prawa praktykowania własnej religii), klęski żywiołowe oraz brak
odpowiednich struktur gospodarczych i demokratycznych są głównymi przyczynami
tego typu ruchów migracyjnych. Zjawisko to jest szczególnie niepokojące, ponieważ może
powodować lub wzmacniać napięcia nie tylko między krajami pochodzenia i przeznaczenia,
ale również między krajami pochodzenia i tranzytu imigrantów. Aby skutecznie sprostać
temu wyzwaniu, Unia Europejska musi realizować politykę opartą na działaniach
prewencyjnych, wprowadzając najwłaściwsze instrumenty polityki zagranicznej
pozwalające oddziaływać bezpośrednio na przyczyny braku stabilności, tak by emigracja
stała się szansą, a nie dramatyczną koniecznością. Należy pilnie zainicjować debatę w celu
lepszego zrozumienia wszystkich aspektów zjawisk migracyjnych i ich przyczyn
strukturalnych. Dzięki temu Unia Europejska będzie mogła opracować spójną i skuteczną
politykę wobec ruchów migracyjnych z krajów pochodzenia i tranzytu oraz podjąć decyzje
o ilości i sposobach inwestycji w tych krajach, co jest konieczne do wyrównania istniejących
tam demograficznych napięć społecznych, a tym samym aby przyczyniać się do tworzenia
stabilnych warunków.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie – (IT) W związku z projektem rezolucji, nad którym
dziś głosował Parlament, powstaje ważne pytanie: jak zdefiniować rolę polityki zagranicznej
UE w świetle migracji, sprawy dramatycznej, a zarazem delikatnej? Wyzwanie, z którym
Unia Europejska musi się zmierzyć, spowodowane jest oczywiście brakiem stabilności w
Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Żeby uniknąć negatywnych konsekwencji,
Europa musi być zdolna sprostać temu wyzwaniu poprzez zdefiniowanie i realizację
polityki opartej na działaniach prewencyjnych, ukierunkowanej na przyczyny braku
stabilności gospodarczej i politycznej w tych krajach, proponując wspólne rozwiązania,
które pozwolą przeciwdziałać temu zjawisku lub przynajmniej zmniejszyć jego skalę.
Niemniej jednak do tego niezbędne są ogromne zasoby, dlatego też należy włączyć do
działania inne potęgi światowe i koordynować ich działania. Nie można jednak
przeprowadzić tych wszystkich przedsięwzięć bez przestrzegania zasady pomocniczości.
Z tego punktu widzenia Europa jest zobowiązana do reagowania w sposób spójny i zwarty,
przez co pokaże, że jest zdecydowana koncentrować się przede wszystkim na tej polityce,
dając jej pierwszeństwo nad innymi. Z tych powodów i ponieważ jestem przekonany, że
Europa ma moralny obowiązek wysłać ważny sygnał polityczny w tej sprawie, i nie
pozostawiać państw samym sobie, oddałem swój głos, by poprzeć rezolucję, o której jest
mowa powyżej.

Agnès Le Brun (PPE),    na piśmie – (FR) Od wejścia w życie traktatu amsterdamskiego UE
ma bardzo szerokie uprawnienia w zakresie kontroli przepływów migracyjnych. Obecnie
wystosowuje się apele o skorzystanie z tych uprawnień w celu zarządzania mającym
miejsce ostatnio napływem uchodźców uciekających od problemów w Afryce Północnej,
szczególnie w Libii. „Arabska Wiosna Ludów” jest silnym symbolem wolności, ale za nią
kryje się bardziej tragiczna rzeczywistość, będąca przyczyną wyprawy ogromnej liczby
obywateli w drogę (lub w tym przypadku morzem) w poszukiwaniu azylu. Dlatego też
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przedmiotowa rezolucja zawiera apel do UE i instytucji międzynarodowych o dokonanie
bilansu konsekwencji tej migracji ludności na ogromną skalę. Poparłam tę rezolucję,
ponieważ uważam, że państwa członkowskie indywidualnie nie zdołają poradzić sobie z
tą sytuacją: współpraca i podział obciążeń muszą nadawać kierunek poszukiwaniu
rozwiązań. Architektura nowej polityki zagranicznej, wprowadzona w traktacie lizbońskim,
a w szczególności utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), powinny
również umożliwić skuteczniejszą koordynację działań państw członkowskich.

David Martin (S&D),    na piśmie  − Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania, w
którym przyjmuje się z zadowoleniem najnowsze wnioski Komisji dotyczące legalnej
migracji osób niewystępujących o azyl i gdzie nawołuje się do opracowania kolejnych
instrumentów, stworzenia wspólnej polityki imigracyjnej, zarządzania migracją
gospodarczą w celu sprzyjania postępowi gospodarczemu i społecznemu w krajach
przyjmujących oraz w krajach tranzytu i pochodzenia, do zwiększenia spójności społecznej
dzięki lepszej integracji migrantów; podkreśla się konieczność zapewnienia stosownych
informacji na temat możliwości legalnej imigracji do UE w celu uniknięcia nielegalnej
migracji, lepszego wykorzystania procedur UE dotyczących legalnej imigracji, objaśnienia
obecnych perspektyw i możliwości w ramach UE oraz zdemaskowania fałszywych obietnic
składanych przez handlarzy ludźmi, co tym samym zmniejszy korzyści, czerpane przez
zorganizowaną przestępczość i handel ludźmi z uwarunkowań zmuszających ludzi do
wyjazdu; wzywa się Komisję do wspierania środków ochrony dotyczących grup i osób
znajdujących się w trudnym położeniu (głównie kobiet i dzieci), które często padają ofiarą
handlu ludźmi i wykorzystania seksualnego oraz do rozwijania w krajach trzecich ośrodków
informacji na temat możliwości migracji do UE; apeluje się jednak o zachowanie równowagi
między wspieraniem legalnej migracji do UE a zagwarantowaniem możliwości przyjęcia
i pomyślnej integracji migrantów.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Tym sprawozdaniem nie uda się
zatuszować prawdy, pomimo nadzwyczaj pozytywnej atmosfery, którą próbuje się w nim
tworzyć. Unia Europejska jest zaniepokojona upadkiem dyktatorów, którym udzielała
wsparcia w zamian za zarządzanie „przepływami migracyjnymi” na jej granicach. Masowy
napływ uchodźców, ofiar tych dyktatorskich systemów, wcale jej nie martwił, i to nie bez
powodu. Niepokoi ją właśnie to nadejście demokracji.

Niemniej jednak Europa do roku 2030 będzie potrzebować 230 milionów imigrantów −
tak stwierdziła sama Komisja Europejska. Ponadto w tym tekście zaleca się stosowanie
sankcji wobec krajów, które nie przestrzegają zasad zawartych w umowach o wolnym
handlu, a także zalecanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Arabskie
rewolucje ledwie doprowadziły w tych krajach do zrzucenia jarzma tamtejszych tyranów,
a już obcy despoci przesyłają im pozdrowienia. To sprawozdanie jest aroganckie i brutalne.
Głosuję za jego odrzuceniem.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Ruchy migracyjne spowodowane brakiem stabilności
są wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Wojny i konflikty zbrojne, napięcia etniczne,
systematyczne łamanie praw człowieka − na przykład odmawianie prawa do praktykowania
własnej religii − klęski żywiołowe i brak odpowiednich struktur gospodarczych i
demokratycznych, są głównymi przyczynami tego typu ruchów migracyjnych. Zjawisko
to jest szczególnie niepokojące, ponieważ może powodować lub wzmacniać napięcia nie
tylko między krajami pochodzenia i przeznaczenia, ale również między krajami
pochodzenia i tranzytu imigrantów. Aby skutecznie sprostać temu wyzwaniu, Unia
Europejska musi realizować politykę opartą na działaniach prewencyjnych, wprowadzając
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najwłaściwsze instrumenty polityki zagranicznej pozwalające oddziaływać bezpośrednio
na przyczyny braku stabilności, tak aby emigracja stała się szansą, a nie dramatyczną
koniecznością.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie − (ES) Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania
pana posła Provery w sprawie ruchów migracyjnych wynikających z braku stabilności:
zakres i rola polityki zagranicznej UE, ponieważ odrzucam politykę Unii Europejskiej w
zakresie migracji, politykę „Europy-twierdzy” z opancerzonymi granicami, broniącymi
dostępu dla mężczyzn i kobiet, natomiast otwartymi na oścież, gdy w grę wchodzi kapitał.
W tym sprawozdaniu popiera się europejską politykę migracyjną, która nie jest oparta na
zrozumieniu, że emigracja jest prawem, a nie przestępstwem, nie zapewniając
przestrzegania nienaruszalnej zasady dotyczącej prawa ubiegania się o azyl. Hipokryzja
w UE jest obrzydliwa: kryminalizuje się nielegalnych imigrantów. Nielegalni imigranci są
wykorzystywani do pracy w procesie szybkiej akumulacji kapitału, z bezpośrednim
naruszaniem uniwersalnego charakteru praw człowieka. Unia Europejska, która może
istnieć jedynie dzięki imigracji ekonomicznej, przejawia wielki cynizm. To, co się dzieje
w Afryce Północnej, dowodzi, że przyjęto politykę „Europy−twierdzy”. Europejska Agencja
Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich
Unii Europejskiej (FRONTEX) nie ma nic wspólnego z solidarnością i współpracą w celu
niesienia pomocy narodom w walce z dyktaturami, takimi jak Ben Alego, Mubaraka czy
Kadafiego: gdy tysiące Afrykańczyków ucieka przed prześladowaniami i wojną, UE osadza
ich w więzieniach.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Ruchy migracyjne spowodowane brakiem
stabilności są wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Wojny i konflikty zbrojne, napięcia
etniczne, systematyczne łamanie praw człowieka – na przykład uniemożliwianie
praktykowania własnej religii − klęski żywiołowe, brak odpowiednich struktur
gospodarczych i demokratycznych, należą do przyczyn tego typu ruchów migracyjnych.
Zjawisko to jest szczególnie niepokojące, ponieważ może przyczyniać się do nasilenia i
zaostrzenia napięć nie tylko między krajami pochodzenia i przeznaczenia, ale również
między krajami pochodzenia i tranzytu imigrantów. Aby skutecznie sprostać temu
wyzwaniu, Unia Europejska powinna realizować politykę opartą na działaniach
prewencyjnych za pomocą wszelkich odpowiednich instrumentów polityki zagranicznej
pozwalających eliminować przyczyny braku stabilności, żeby emigracja stała się szansą,
a nie dramatyczną koniecznością. W perspektywie długookresowej Unia Europejska może
podjąć skuteczne działania mające na celu optymalizację wykorzystywania własnych
środków finansowych i istniejących struktur instytucjonalnych. Środki zaproponowane
w sprawozdaniu są niewystarczające i nazbyt deklaratywne. Potrzebny jest precyzyjny,
konkretny plan finansowy i gospodarczy, w przeciwnym razie Europa będzie dusić się
pod naciskiem fali nielegalnej migracji. To sprawozdanie, jako pierwszy krok na drodze
do rozwiązania tego problemu, jest bardzo użyteczne.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie  −  (DE) W związku z ciągłym napływem migrantów
do Europy wydaje się, że tym bardziej należy przeciwstawić się uznaniu imigracji ze
względów ekonomicznych za legalną. Zdecydowanie powinniśmy udzielać wsparcia
krajom rozwijającym się, żeby zachęcać ludzi do pozostania we własnych krajach. Nie ma
sensu pozwalać przybyszom z krajów rozwijających się na wejście na rynek pracy,
zwłaszcza że stopa bezrobocia w strefie euro wynosi obecnie 9,9 %. Sprawozdanie pana
posła Provery w wersji początkowej było bardzo dobre i wyważone, jednak w wyniku
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różnych poprawek niestety nastąpiły w nim zmiany w niewłaściwym kierunku. Z tego
powodu opowiedziałem się za odrzuceniem.

Rolandas Paksas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji,
ponieważ po zamieszkach w krajach arabskich, gdy znacznie nasiliły się przepływy
migracyjne, ważne jest, by wspólna polityka migracyjna funkcjonowała w całej UE.
Ponieważ migracji nie da się powstrzymać, polityka zagraniczna w tej dziedzinie musi
odgrywać szczególną rolę. Państwa położone przy zewnętrznych granicach UE są w
największym stopniu dotknięte konsekwencjami nasilenia się przepływów migracyjnych.
Należy dołożyć wszelkich starań, żeby stworzyć wspólną politykę dotyczącą migracji na
szczeblu UE, a tym samym − możliwość zarządzania przepływami migracyjnymi i ich
kontroli w sposób zoptymalizowany. Jedynie podejmując wspólne działania, można
chronić wzrost gospodarczy, stabilność rynku pracy i możliwości rozwoju przed
negatywnymi konsekwencjami w tych państwach, które mają do czynienia z największym
napływem imigrantów. Będzie to skuteczne narzędzie zapobiegania nielegalnej migracji,
przestępczości zorganizowanej i handlowi ludźmi. Unia Europejska musi dołożyć wszelkich
starań w celu propagowania legalnej migracji i skutecznego zwalczania nielegalnej migracji.
Koniecznie trzeba stworzyć system legalnej imigracji, z uwzględnieniem potrzeb rynku
pracy oraz zdolności każdego z państw członkowskich do przyjmowania i zapewnienia
integracji imigrantów.

Legalni imigranci w państwach Unii Europejskiej muszą mieć takie same prawa i obowiązki
jak inni pracownicy. Ponadto w każdym państwie należy dążyć do ograniczenia zjawiska
drenażu mózgów i odpływu wykwalifikowanych specjalistów. W tym celu musimy
uruchomić programy wspierania powrotów, migracji wahadłowej, regulowania praktyk
w zakresie rekrutacji pracowników oraz wspierania procesu budowania potencjału.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie – (IT) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania,
sporządzonego przez pana posła Proverę, a dotyczącego jednej z podstawowych zasad
Unii: solidarności między narodami. Ze względu na kryzysy polityczne w Afryce Północnej
i powolną reakcję europejskiej polityki w sprawie migracji lub całkowity brak takiej reakcji,
obecna sytuacja stała się tak poważna i problematyczna, że moim zdaniem należy
niezwłocznie się tym zająć. Przyjmując ten tekst, przekazaliśmy Radzie apel − którego
nie można i nie wolno zlekceważyć − o zastosowanie w pełni klauzuli solidarności i
opracowanie planu działań w praktyce oraz podział obciążeń między państwa
członkowskie. W szczególności w tekście zostały przedstawione argumenty za
zapewnieniem minimalnych standardów w odniesieniu do przyznania tymczasowej
ochrony imigrantom oraz podziału obowiązków i obciążeń między państwa członkowskie,
ponieważ na przykład Włochy, przyjmując w sposób odpowiedzialny imigrantów,
samodzielnie ponoszą konsekwencje.

Georgios Papanikolaou (PPE),    na piśmie – (EL) Ważne jest, żeby na szczeblu europejskim
uwzględniać rosnącą presję ze strony przepływów migracyjnych w polityce zagranicznej
UE. Inicjatywy europejskie mogą pomóc politycznie niestabilnym krajom Afryki Północnej,
z których pochodzi duża liczba nielegalnych imigrantów. Można i trzeba w pełni
wykorzystywać narzędzia, takie jak programy pomocy we współpracy na rzecz rozwoju
i umowy o readmisji. Nie ulega wątpliwości, że w najbliższej przyszłości te sprawy będą
szczególnie ważne zarówno dla Grecji, jak i dla innych państw UE, dlatego też głosowałem
za przyjęciem tego sprawozdania.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Ruchy migracyjne spowodowane
brakiem stabilności są obecnie zasadniczym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Wywołują
je wojny i konflikty zbrojne, napięcia etniczne, systematyczne łamanie praw człowieka −
na przykład uniemożliwianie praktykowania własnej religii − klęski żywiołowe i
brak odpowiednich struktur gospodarczych i demokratycznych. To nasilające się
zjawisko jest szczególnie niepokojące, ponieważ może powodować napięcia nie tylko
między krajami pochodzenia i przeznaczenia, ale również między krajami pochodzenia
i tranzytu imigrantów. To sprawozdanie zawiera zestaw zaleceń, które mają na celu
umożliwienie UE skutecznego reagowania na te wyzwania. Chcę zwrócić uwagę między
innymi na przyjęcie polityki opartej na działaniach prewencyjnych służących eliminowaniu
przyczyn braku stabilności w sposób bezpośredni, żeby emigracja stała się szansą, a nie
dramatyczną koniecznością, a także na współpracę na rzecz rozwoju z wizją polityczną
o charakterze bardziej kompleksowym, obejmującą aspekty związane z bezpieczeństwem,
współpracą regionalną, porozumieniami dwustronnymi z krajami pochodzenia i tranzytu.
Cele te powinny być realizowane równolegle z milenijnymi celami rozwoju, które są ściśle
związane ze stabilnością polityczną i powinny stanowić ramy dla całego procesu.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie – (IT) Ruchy migracyjne spowodowane brakiem
stabilności są pośrednią konsekwencją naruszania praw człowieka, katastrof ekologicznych
oraz braku struktur gospodarczych i społecznych zdolnych do zapewnienia dobrobytu
znacznej części społeczeństwa. Te kwestie stanowią wyzwanie dla Unii Europejskiej,
ponieważ wymagają działań zarówno w zakresie współpracy na rzecz rozwoju, jak i
zapobiegania napięciom społecznym, które często nie powstają tylko między krajami
pochodzenia migrantów a krajami przeznaczenia, ale również między krajami pochodzenia
a krajami tranzytowymi. To wyzwanie wymaga reakcji UE w praktyce, za pomocą środków
służących współpracy na rzecz rozwoju, polityki zagranicznej, poprzez wdrażanie środków
zapobiegawczych na szczeblu regionalnym i globalnym, środków polegających na
wykorzystywaniu wszystkich dostępnych instrumentów polityki zagranicznej i
ukierunkowanych na kwestie bezpieczeństwa, współpracę regionalną, porozumienia
dwustronne z krajami pochodzenia i tranzytu, ochronę praw człowieka i demokratyzację.
Ponieważ jestem zdecydowanie przekonany, że UE powinna koniecznie podejmować
działania koncentrujące się bezpośrednio na przyczynach braku stabilności, częściowo
przez poprawę wykorzystania dostępnych instrumentów, mogę jedynie głosować za
przyjęciem tego projektu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Ruchy migracyjne spowodowane
brakiem stabilności są wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Wojny i konflikty zbrojne, napięcia
etniczne, systematyczne łamanie praw człowieka – na przykład uniemożliwianie
praktykowania własnej religii − klęski żywiołowe i brak odpowiednich struktur
gospodarczych i demokratycznych, są głównymi przyczynami tego typu ruchów
migracyjnych.

Zjawisko to jest szczególnie niepokojące, ponieważ może powodować lub wzmacniać
napięcia nie tylko między krajami pochodzenia i przeznaczenia, ale również między
krajami pochodzenia i tranzytu imigrantów. Aby skutecznie sprostać temu wyzwaniu,
Unia Europejska musi realizować politykę opartą na działaniach prewencyjnych,
wprowadzając najwłaściwsze instrumenty polityki zagranicznej, pozwalające oddziaływać
bezpośrednio na przyczyny braku stabilności, żeby emigracja stała się szansą, a nie
dramatyczną koniecznością.
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W europejskiej polityce zmierzającej do uregulowania kwestii migracji należy współpracę
na rzecz rozwoju łączyć z bardziej kompleksową wizją polityczną, obejmującą aspekty
związane z bezpieczeństwem, współpracą regionalną, porozumieniami dwustronnymi z
krajami pochodzenia i tranzytu, ochroną praw człowieka i demokratyzacją.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie – (IT) Zarządzanie przepływami migracyjnymi
wynikającymi z braku stabilności jest głównym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Wojny
i konflikty zbrojne, napięcia etniczne, systematyczne łamanie praw człowieka – na przykład
uniemożliwianie praktykowania własnej religii – klęski żywiołowe oraz brak odpowiednich
struktur gospodarczych i demokratycznych są głównymi przyczynami tego typu ruchów
migracyjnych.

Jestem przekonana, że teraz koniecznie trzeba wdrożyć politykę opartą na działaniach
prewencyjnych, wprowadzając najwłaściwsze instrumenty pozwalające oddziaływać na
przyczyny braku stabilności. Europejska polityka zagraniczna powinna koncentrować się
na przyczynach braku stabilności i problemach strukturalnych w krajach pochodzenia.
Moim zdaniem ten tekst jest kolejnym instrumentem, który UE może wykorzystać,
ponieważ zawiera on spójną i skuteczną strategię dotyczącą zjawiska migracji i wskazuje
najbardziej odpowiednią drogę prowadzącą do przywrócenia warunków sprzyjających
stabilności politycznej, gospodarczej i społecznej.

Oreste Rossi (EFD),    na piśmie – (IT) Zdecydowanie sprzeciwiam się temu sprawozdaniu.
Dewiza „zjednoczona w różnorodności” daje każdemu prawo do bycia panem własnego
domu, a Unia Europejska nie może zmuszać nas do przyjmowania nieproszonych gości,
i nie wolno jej tego robić. Odmawianie sobie prawa do zawracania nielegalnych imigrantów
do krajów ich pochodzenia jest sprzeczne z wszelkimi regułami zdrowego rozsądku. Jeśli
zasada legalności nie będzie przestrzegana, ryzykujemy, że zaleje nas fala milionów
zdesperowanych ludzi ratujących się ucieczką. Ludziom, których dotyka nieszczęście,
należy pomóc, ale w ich własnych krajach, poprzez zapobieganie handlowi ludźmi.

Zdecydowanie odrzucam oskarżenia o europejski rasizm i ksenofobię, ponieważ mam
dość przyglądania się nielegalnym imigrantom z Tunezji, którzy strajkują, bo nie dostają
pieniędzy na papierosy, którzy odmawiają jedzenia żywności zawierającej tuńczyka,
ponieważ pachnie rybą i, na przykład we Włoszech, domagają się mieszkań (oczywiście
bezpłatnie) i pracy, podczas gdy mamy własnych, rodzimych bezrobotnych i własnych
biednych ludzi.

Wyrazy uznania dla wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych, baronessy Ashton,
są z pewnością bezpodstawne, ponieważ w rzeczywistości nie miała żadnej koncepcji
radzenia sobie z obecnym kryzysem w krajach Maghrebu. Niepotrzebną stratą czasu jest
w tej sytuacji zastanawianie się nad losem lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów
i osób transpłciowych, prześladowanych czy też mających za mało praw, a zatem
wymagających szczególnej troski.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    na piśmie – (EL) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania
pana posła Provery, ponieważ uważam, że oparte jest na realistycznym podejściu do
problemu, a proponowany przez jego autora podział obciążeń spowodowanych imigracją
jest bardzo potrzebny. Imigracja jest trudnym problemem, ale możemy go rozwiązać,
podejmując właściwe działania. Obciążeń wynikających z tego tytułu nie mogą ponosić
głównie Grecja, Włochy czy Hiszpania. Od stycznia do Włoch przybyło 23 tysiące
imigrantów. Musimy spróbować, zwłaszcza w świetle rozwoju sytuacji w Afryce Północnej
i świecie arabskim, wypracować europejską strategię w celu rozwiązania problemu imigracji,
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żeby nie pozostawić państw członkowskich własnemu losowi, a jednocześnie zapewnić,
by nieszczęśliwi ludzie zmuszeni do migracji oraz ponoszący obciążenia obywatele Europy
nie byli wykorzystywani.

Bart Staes (Verts/ALE),    na piśmie – (NL) Omawiana rezolucja ma tę zaletę, że uruchamia
debatę na temat unijnej polityki migracyjnej, chociaż tekst mógł być bardziej szczegółowy
i konkretniej sformułowany. Teraz, kiedy wskutek sytuacji w Afryce Północnej mają miejsce
przepływy migrantów na znaczną skalę, UE nie potrafi podjąć właściwego działania,
ponieważ nie radzi sobie z przyjęciem żadnej wyraźnej odpowiedzialności. Frontex nie
może być jedyną instytucją zajmującą się problemem uchodźców. Europa musi, również
w trybie pilnym, opracować plan działania dotyczący podziału obciążeń w celu wspierania
przesiedleń uchodźców z tego regionu oraz oferowania wsparcia bezdomnym. Ubolewam,
że w obecnych okolicznościach odroczenie umowy regulującej współpracę między UE a
Libią było najwyraźniej jedyną możliwą opcją. W takich umowach głównym przedmiotem
troski nie powinno być zaostrzenie kontroli granicznych w Unii, ale monitorowanie
ratyfikacji i przestrzegania konwencji genewskiej. Mam nadzieję, że ta rezolucja jest
pierwszym krokiem w kierunku globalnego podejścia do kwestii uchodźców, żeby ludzie
byli traktowani w bardziej humanitarny sposób.

Michèle Striffler (PPE),    na piśmie – (FR) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana
posła Rovery w sprawie ruchów migracyjnych wynikających z braku stabilności: zakres i
rola polityki zagranicznej UE. Koordynacja polityki zagranicznej i polityki imigracyjnej
ma zasadnicze znaczenie. Musimy skupić się na głęboko zakorzenionych przyczynach
braku stabilności w niektórych regionach świata i skutecznie zarządzać przepływami
migracyjnymi. Politykę zarządzania migracją należy skutecznie łączyć z europejską polityką
współpracy na rzecz rozwoju i uwzględniać w niej aspekty dotyczące bezpieczeństwa,
współpracy regionalnej w krajach południowych i umów w zakresie współpracy z krajami
pochodzenia i tranzytu imigrantów. Nawiązując do kluczowej roli niektórych państw
trzecich w tej polityce, zdecydowanie uważam, że UE koniecznie powinna podpisać umowy
o współpracy z tymi krajami w celu zwalczania nielegalnej imigracji. W związku z tym
zawieszoną na razie umowę o współpracy między Libią a Unii Europejską trzeba ponownie
uruchomić.

Niki Tzavela (EFD),    na piśmie – (EL) Recesja i brak stabilności politycznej w wielu krajach
przyczyniły się do nasilenia przepływów migracyjnych, które stanowią wyzwanie dla UE.
Działania zaproponowane w tym sprawozdaniu pomogą w rozwiązywaniu tego problemu,
który budzi przerażenie bezpośrednio w państwach położonych przy granicach UE, a
pośrednio − w całej UE. Jednym z takich działań jest stworzenie systemu stałego
monitorowania całej działalności Fronteksu związanej z zarządzaniem przepływami
migracyjnymi, systemu, który musi być trwały i stabilny. W związku z tym głosowałam
za przyjęciem sprawozdania pana posła Provery.

Dominique Vlasto (PPE),    na piśmie – (FR) Jestem zadowolony z przyjęcia tej wyważonej
rezolucji, zawierającej propozycje dotyczące sposobów reagowania na stojące przed Europą
wyzwanie, jakim jest presja wywierana przez przepływy migracyjne. Moim zdaniem ważne
jest, żeby polityka migracyjna UE oraz jej polityka w zakresie pomocy rozwojowej
wzajemnie się uzupełniały. Za zjawiskiem migracji kryją się ludzkie dramaty, a część
rozwiązań mieści się w zakresie polityki pomocy dla państw trzecich, która przyczyni się
do ich rozwoju i stabilności. Jest to kwestia, którą należy również uwzględniać w ramach
europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). W moim przekonaniu istnieje pilna potrzeba reakcji
w całej Unii, i apeluję do państw członkowskich oraz Komisji o uruchomienie niezbędnych
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narzędzi i zasobów. Będziemy to realizować poprzez zwiększenie zasobów i wzmocnienie
roli Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych
(FRONTEX), jak również poprzez zapewnienie odpowiedniej pomocy dla regionów i miast
na wybrzeżu Morza Śródziemnego, które będą miały do czynienia z kryzysem
humanitarnym wskutek napływu imigrantów i będą musiały zapewnić przestrzeganie
porządku i zachęcać do integracji legalnych migrantów. Moim zdaniem solidarność
europejska między państwami członkowskimi a państwami trzecimi musi być w pełni
zachowana.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie  −  (DE) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania. Zgodnie z tym, co stwierdza się w sprawozdaniu, obecne przepływy
migracyjne przyczyniają się do ogromnych napięć między krajami pochodzenia i tranzytu
oraz krajami przyjmującymi i tranzytowymi. Pan poseł Provera jako środek zapobiegawczy
proponuje zajęcie się głęboko zakorzenionymi przyczynami migracji oraz problemem
braku stabilności demokratycznej i gospodarczej w krajach przyjmujących w ramach
europejskiej polityki zagranicznej. W Parlamencie Europejskim powstało wiele różnych
sprawozdań dotyczących polityki w zakresie rozwoju, w których wzywano Komisję, a
baronessę Ashton w szczególności, do uwzględnienia sytuacji w dziedzinie praw człowieka
we wszystkich negocjacjach oraz o udzielanie wsparcia i ułatwianie w handlu tylko w
takim kontekście. Pragnę przy tej okazji ponowić to wezwanie.

Sprawozdanie: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem
przedmiotowej rezolucji dotyczącej roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
ponieważ w dzisiejszym społeczeństwie kobiety przyjmują wielofunkcyjne role w obrębie
indywidualnych więzów rodzinnych i zawodowych, a sama ta wielość ról pozwala im
wnieść znaczący wkład w postęp i innowacje na wszystkich poziomach społeczeństwa
oraz w poprawę jakości życia, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Niestety na obszarach
wiejskich zamieszkuje coraz mniej kobiet. Dlatego też, aby zapewnić stabilną sytuację
ludności pracującej w rolnictwie, polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna być
bardziej skoncentrowana na tworzeniu innowacji oraz zrównoważonych warunków życia
i pracy na obszarach wiejskich. Zgadzam się z opinią sprawozdawczyni, że powinniśmy
wpierać postawę przedsiębiorczości wśród kobiet oraz podejmowane przez nie inicjatywy,
zwłaszcza poprzez promowanie kobiecej przedsiębiorczości, sieci kobiet przedsiębiorców
oraz rozwiązań w sektorze finansowym ułatwiających dostęp kobiet przedsiębiorców z
obszarów wiejskich do inwestycji i kredytów – wyposażając je bardziej skutecznie na rynku
pracy i pozwalając na rozwój takich form biznesu, które pozwolą im prowadzić stabilne
życie. Ważne jest ponadto wspieranie wysiłków politycznych zmierzających do zwiększania
roli kobiet na obszarach wiejskich, przez ułatwienie im działalności jako przedsiębiorców
rolnych. Należy poprawić dostęp do ziemi i kredytów dla kobiet, aby zachęcić je do
osiedlania się na obszarach wiejskich i działania w sektorze rolnictwa.

Roberta Angelilli (PPE),    na piśmie – (IT) Z satysfakcją udzielam poparcia sprawozdaniu
pani poseł Jeggle, ponieważ koncentruje się ono na 42 % kobiet, które zamieszkują na
obszarach wiejskich i wykonują istotną pracę na rzecz rozwoju, stabilizowania i
modernizowania tych obszarów, podejmując nowe formy przedsiębiorczości. Dzięki
swojej ciężkiej pracy kobiety te pokazują, że mogą przyczynić się do zmiany tradycyjnego
stylu życia i produkcji na obszarach wiejskich poprzez tworzenie przedsiębiorstw, które
mogą dać miejsca zatrudnienia i pozwolić na pogodzenie pracy z obowiązkami rodzinnymi.
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Cel, polegający na zagwarantowaniu równych warunków życia we wszystkich regionach
oraz zapobieganiu jednostronnemu rozwojowi ośrodków miejskich oznacza, że obszary
wiejskie powinny być wyposażone w najbardziej nowoczesną infrastrukturę IT, z
odpowiednim dostępem do szerokopasmowych łącz, a także rozwijać elektroniczne formy
działalności gospodarczej, takie jak e-bussiness, które pozwalają na prowadzenie
działalności gospodarczej niezależnie od odległości od ośrodków miejskich.

Musimy ponadto podnosić poziom edukacji kobiet i zapewniać lepszy dostęp do kredytów,
aby wspierać przedsiębiorczość kobiet. Wprowadzane instrumenty ochrony socjalnej
musza mieć też na względzie warunki życia imigrantek zatrudnianych sezonowo do prac
w rolnictwie, zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie im odpowiedniego zakwaterowania,
ubezpieczenia medycznego oraz odpowiedniego zaplecza sanitarnego.

Elena Oana Antonescu (PPE),    na piśmie – (RO) Poszanowanie zasady równości płci jest
podstawowym wymogiem wynikającym ze strategii Europa 2020 i powinno być
propagowane ze względu na wzrost liczby kobiet zaangażowanych w aktywność
gospodarczą i społeczną oraz równość praw kobiet i mężczyzn, w szczególności w sektorze
rolnictwa. Sądzę, że istotne jest podkreślenie roli, jaką pełnią kobiety w gospodarstwach
rolnych i na obszarach wiejskich. Z tego też powodu instrumenty wsparcia powinny
bardziej niż dotychczas odzwierciedlać istotną rolę, potrzeby i sytuację kobiet na obszarach
wiejskich. Apeluję do państw członkowskich, aby opracowały zachęty dla obszarów
wiejskich, które promowałyby kobiety jako producentów lub przedsiębiorców oraz
wspierały ich udział w życiu politycznym, w tym poprzez przedstawicielstwo w gremiach
zarządczych odpowiednich instytucji, w celu wspierania równej roli kobiet i mężczyzn.

Oddałam głos za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które przyczynia się do
zwalczania wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich. Zasadniczym celem polityk
dotyczących tych obszarów jest zapewnienie równych praw dla kobiet i mężczyzn oraz
jednakowych warunków życia we wszystkich regionach, przez co uniknie się
jednostronnego rozwoju gęsto zaludnionych obszarów miejskich i powstrzyma masowy
odpływ ludności opuszczającej wsie.

Liam Aylward (ALDE),    na piśmie – (GA) Ponieważ kobiety stanowią 42 % osób
zaangażowanych w działania sektora rolnictwa, oczywiste jest, że odgrywają one istotną
rolę na obszarach wiejskich oraz w działalności rolniczej. Należy się uznanie i wsparcie
dla kobiet oraz dla wkładu, jaki kobiety wnoszą w rolnictwo i życie na obszarach wiejskich,
z tego też względu popieram to ważne sprawozdanie. W przyszłych politykach rolnych
UE należy odpowiednio uwzględniać rolę kobiet. Popieram to, co w przedmiotowym
sprawozdaniu mówi się na temat wspaniałej pracy organizacji kobiecych na rzecz
mobilizowania społeczności wiejskich oraz propagowania równości i włączenia
społecznego na obszarach wiejskich. Należy udzielać więcej politycznego wsparcia takim
organizacjom na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim. W Irlandii, na przykład,
ważną i wpływową organizacją na obszarach wiejskich jest ICA, która obchodziła ostatnio
stulecie istnienia. Liczy ona około 11 000 członków i od dawna wspiera kobiety na
obszarach wiejskich. Tego rodzaju organizacjom lokalnym należy udzielić odpowiedniego
wsparcia, należy je także uwzględnić w przyszłych politykach rolnych UE.

Regina Bastos (PPE),    na piśmie  −  (PT) Kobiety odgrywają coraz większą rolę w sektorze
rolnictwa i na obszarach wiejskich. W ostatnich latach wsparcie udzielane kobietom na
rzecz ich własnych projektów pozwoliło im osiągnąć znaczący postęp, który przyniósł
wzmożony rozwój obszarów wiejskich jako całości.
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Kobiety przyczyniają się do ulepszania tradycyjnych modeli życia gospodarczego i stylu
życia na obszarach wiejskich, przyczyniając się jednocześnie do stabilizacji i modernizacji
form prowadzonej działalności gospodarczej, a w rezultacie do zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich. Także na obszarach wiejskich kobiety oczekują możliwości realizacji
swoich planów życiowych oraz możliwości uzyskania niezależności ekonomicznej i
sprostania wyzwaniom w życiu rodzinnym.

W samym sprawozdaniu, za przyjęciem którego głosowałam, oręduje się za lepszym
uwzględnieniem szerokiego zakresu umiejętności zawodowych, zainteresowań i osiągnięć
kobiet, tak, aby praca w rolnictwie nadal była dla nich atrakcyjnym wyborem.
Zagwarantowanie, aby kobiety i mężczyźni mogli na równi odnosić sukcesy i mieć dobre
perspektywy życiowe na obszarach wiejskich powinno być głównym celem europejskiej
polityki rolnej.

George Becali (NI),    na piśmie – (RO) Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich jest dla Unii
Europejskiej bardzo realnym i aktualnym problemem. Jest to jednak także bardzo istotna
i pilna kwestia dla niektórych nowych państw członkowskich, takich jak Rumunia, gdzie
występuje bardzo dużo obszarów wiejskich o bardzo niskiej stopie zatrudnienia. Musimy
przyjąć w tym względzie odpowiednie podejście, które uzyska wsparcie finansowe w
ramach przyszłej WPR, abyśmy mogli osiągnąć dobre wyniki w tworzeniu warunków
życia atrakcyjnych dla kobiet i mężczyzn zamieszkujących na tych obszarach. Zgadzam
się z ideą wyrażoną przez panią poseł Jeggle na temat sieci organizacji kobiecych,
wspieranych także przez instrumenty z zakresu drugiego filaru WPR. Zgadzam się także
ze spostrzeżeniem, że jednym z priorytetów reformy WPR dotyczącym kobiet na obszarach
wiejskich powinien być dostęp do odpowiednich usług i wsparcia, odpowiadających
potrzebom każdego z państw członkowskich.

Sergio Berlato (PPE),    na piśmie – (IT) Sprawozdanie, w sprawie którego toczy się dziś
debata, jest szczególnie ważne, ponieważ skupia się ono na głównych kwestiach, nad
którymi należy pracować, aby uzyskać skuteczny udział kobiet w rozwoju obszarów
wiejskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu celu polepszenia perspektyw zatrudnienia
w ramach nowej wspólnej polityki rolnej (WPR).

Uważam, że rola kobiet w prowadzeniu działalności rolniczej i w środowiskach wiejskich
stanowi istotny aspekt polityk rozwoju terytorialnego. Jednym z głównych celów polityki
europejskiej na obszarach wiejskich jest zagwarantowanie zbliżonych warunków życia
we wszystkich regionach, tak aby nawet na obszarach wiejskich kobiety i mężczyźni mieli
możliwość wykorzystania szansy na to, aby w swoim życiu coś zbudować.

W obecnej fazie rozwoju WPR, uwzględnienie potrzeb kobiet mieszkających na obszarach
wiejskich nabiera fundamentalnego znaczenia, podobnie jak wykorzystanie ich potencjału.
Uważam, że w kategoriach ukierunkowanej na przyszłość perspektywy światowej
konieczne będzie nasilenie starań na rzecz zrównoważonego wykorzystania obszarów
wiejskich, które muszą być wydajne zarówno pod względem energetycznym, jak i
jakościowym. Ponadto potrzebny będzie większy udział wszystkich stron zaangażowanych
w proces reformowania rolnictwa.

Slavi Binev (NI),    na piśmie – (BG) Celem wspólnej polityki rolnej jest promowanie na
obszarach wiejskich zrównoważonego rozwoju o wysokiej jakości. Głosowałem za
przyjęciem sprawozdania, ponieważ sądzę, że kobiety odgrywają niezwykle istotną rolę
w nowoczesnym społeczeństwie. W ostatnich latach jasne stało się, że znaczna część
projektów realizowanych na obszarach wiejskich byłaby nie do pomyślenia bez aktywnego
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udziału kobiet. Uważam ponadto, że należy poprawić warunki życia na obszarach wiejskich.
Może się to stać dzięki lepszemu dostępowi do infrastruktury, udogodnień i usług
pomocnych w życiu codziennym. Kobietom należy umożliwić osiągnięcie równowagi
pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym. Społeczności wiejskie muszą zostać
zachowane. Kobietom należy umożliwić dostęp do usług wsparcia oraz odpowiednich
udogodnień i struktur. Wzmocnić również należy ich rolę w procesie decyzyjnym.

Mara Bizzotto (EFD),    na piśmie   −   (IT) Zważywszy, że ryzyko wykluczenia społecznego
na obszarach wiejskich jest większe w przypadku kobiet niż mężczyzn, a także mając na
względzie znaczenie tego faktu, zdecydowanie popieram tę rezolucję, w której zwrócono
uwagę na rolę kobiet w rolnictwie i wymaga się nie tylko tego, aby rolnicze i pozarolnicze
kompetencje zawodowe kobiet uzyskały większe znaczenie w biznesie i strategiach rozwoju
regionalnego, lecz także zachęca się do stosowania instrumentów pobudzających
promowanie udziału kobiet w rynku poprzez wyeliminowanie wszelkich form
dyskryminacji, udoskonalenie dostępnych szkoleń oraz dostęp do kursów podyplomowych
i specjalistycznych.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ uważam, że rozwój regionalny staje się dziś szczególnie istotną
kwestią, gdyż obszary wiejskie coraz bardziej się wyludniają z powodu zmian społecznych
i zmian samej struktury społecznej, wartości oraz narastającej tendencji do indywidualizacji.
Całkowicie zgadzam się z tym, że jednym z ważnych środków odwrócenia pojawiającej
się tendencji do urbanizacji jest stworzenie odpowiednich warunków życia i pracy na
obszarach wiejskich. Doświadczenie pokazuje, że jakość życia i siła gospodarcza na
obszarach wiejskich jest ściśle związana z kobietami oraz z rolą, którą odgrywają one w
działalności rolniczej. Dlatego też bardzo ważne jest, aby środki zaproponowane w
sprawozdaniu, które pozwoliłyby kobietom na realizowanie własnych planów życiowych,
były ekonomicznie niezależne i odpowiadały wyzwaniom związanym z życiem rodzinnym
równie skutecznie, jak ma to dziś miejsce na obszarach miejskich. Środki wymienione w
sprawozdaniu obejmują: zachowanie i rozwijanie wyspecjalizowanego w rolnictwie
kształcenie kobiet i skierowanego do nich doradztwa, ciągłość wsparcia UE dla rolnictwa
oraz działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, rozwój najbardziej podstawowej
infrastruktury oraz infrastruktury IT, możliwość skorzystania ze wczesnego przejścia na
emeryturę i wiele innych środków.

Vito Bonsignore (PPE),    na piśmie  −  (IT) Chciałbym pogratulować koleżance
sprawozdawczyni, pani poseł Jeggle, dokonanej pracy, która pozwoliła na to, aby Parlament
uznał na forum publicznym wielofunkcyjną rolę kobiet w sektorze rolnictwa. Chociaż
42 % z około 27 milionów osób pracujących w sektorze to kobiety, a niemal 29 %
przedsiębiorstw rolnych jest zarządzana przez kobiety, rola kobiet nadal wymaga
właściwego docenienia.

Głosowałem za przyjęciem tego dokumentu, ponieważ zgadzam się, że istnieje potrzeba
uznania wyjątkowej roli odgrywanej przez kobiety w rolnictwie. Uważam ponadto, że
mamy obowiązek identyfikowania specyficznych potrzeb kobiet na obszarach wiejskich
i zagwarantowania, by przyszłe strategie, poczynając od kolejnej reformy wspólnej polityki
rolnej (WPR), odpowiednio sprostały tym wymogom. Unia Europejska nie może pominąć
zawodowych, rodzinnych i społecznych aspiracji kobiet mieszkających na obszarach
wiejskich. Aby mogło tak się stać, właściwe jest, aby instytucje europejskie zagwarantowały
niezbędne usługi wsparcia i innowacyjny pakiet, nieukierunkowany wyłącznie na rynek.
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Na zakończenie chciałbym stwierdzić, że podzielam propozycje przedstawione przez
sprawozdawczynię, panią poseł Jeggle, zwłaszcza, jeśli chodzi o potrzebę większej
reprezentacji kobiet w organizacjach politycznych, gospodarczych i społecznych
środowiska rolników.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie  −  (PT) Z zadowoleniem przyjmuję to, jaką
wagę Komisja przykłada do roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich. Wielofunkcyjna
rola kobiet w ostatnich latach, zarówno w kategoriach ekonomicznych, jak i społecznych,
to rzeczywistość, wobec której nie powinniśmy być obojętni. Dotyczy to zwłaszcza
rolnictwa, będącego sektorem, w którym kobiety wniosły w ostatnich latach znaczący
wkład, także pod względem dywersyfikacji działalności gospodarczej i dostosowania do
rynku. Dlatego też, zgodnie z celami wspólnej polityki rolnej zachęcającymi do bardziej
zrównoważonego wykorzystania obszarów wiejskich, należy podjąć działania mające na
względzie spełnienie potrzeb i aspiracji kobiet mieszkających na tych obszarach. W
działaniach tych należy wykazać szczególną troskę o utrzymanie i rozwój niezbędnej
infrastruktury wsparcia, szczególną wagę przykładając do edukacji.

Nessa Childers (S&D),    na piśmie  − Dzisiejsze działania ze strony Parlamentu
Europejskiego wspierające i wzmacniające wkład kobiet w rozwój kluczowego
europejskiego sektora rolnictwa należy przyjąć z zadowoleniem. Sprawozdanie dotyczące
kobiet w rolnictwie poparła znaczna większość posłów i jest ono działaniem zrealizowanym
we właściwym czasie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że 42 % osób pracujących
w rolnictwie to kobiety. Z zadowoleniem odbieram to sprawozdanie.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    na piśmie– (RO) Mając na względzie, że zasada równości
płci propagowana przez prawodawstwo europejskie jest jednym z fundamentalnych
wymogów strategii Europa 2020, uważam za słuszne włączenie tej kwestii do przyszłej
wspólnej polityki rolnej, w tym poprzez zastosowanie nowych instrumentów na rzecz
propagowania tej zasady. Uważam, że przyszła wspólna polityka rolna musi być polityką
sprawiedliwą, także dla kobiet.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie  −  (PT) Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania,
ponieważ przedstawiono w nim argumenty za tym, że propagowanie równości płci jest
kluczowym celem UE oraz pogląd, że tę zasadę należy włączyć do wspólnej polityki rolnej
(WPR). Ułatwienie dostępu kobiet do prowadzenia gospodarstw rolnych i kredytów
rolniczych to istotna kwestia. Przedmiotowe sprawozdanie przyczynia się także do
propagowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz rozwoju obszarów
wiejskich.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog and Åsa Westlund (S&D),
na piśmie  −  (SV) Głosowaliśmy za przyjęciem sprawozdania dotyczącego roli kobiet w
rolnictwie i na obszarach wiejskich, ponieważ sądzimy, że walka z nierównościami w
społeczeństwie jest kwestią podstawowej wagi. Sprawozdanie ilustruje także znaczenie
dobrze funkcjonującej infrastruktury oraz zapewniania niektórych podstawowych usług,
takich jak łącza szerokopasmowe i opieka zdrowotna, nie tylko w miastach, ale także na
obszarach wiejskich. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że nie uważamy, że rolnictwo
powinno zachować swój udział budżetowy w kolejnych wieloletnich ramach finansowych,
ale że całkowity udział rolnictwa powinien zostać znacznie zredukowany.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie  −  (PT) Jeśli – podobnie jak ja – popieramy poważne
zaangażowanie w sprawy sektora rolnictwa oraz możliwość pracy na obszarach wiejskich
jako realny wybór stylu życia dla rodzin, bardzo ważne jest zagwarantowanie, by każdy
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dokonujący tego wyboru miał dostęp do podobnych warunków jak osoby mieszkające w
miastach pod względem opieki zdrowotnej, edukacji i infrastruktury wsparcia dla rodzin.

Rozwój i spójność społeczna oznacza harmonię pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi,
co nie oznacza zapominania o tych pierwszych ani schematycznego uznawania ich za
mniej atrakcyjne. Taka zmiana paradygmatu może oczywiście obejmować aktywną rolę
kobiet w społecznościach rolniczych. Nie mam romantycznej ani bukolicznej wizji „ucieczki
na wieś” –wprost przeciwnie, wiem, że taki styl życia ma swoje koszty i często oznacza
życie poza łatwym dostępem do infrastruktury niezbędnej do nowoczesnego życia. Dlatego
też do zapatrywań przedstawionych w sprawozdaniu odnoszę się przychylnie, ponieważ
sprzyjają zaangażowaniu w promowanie dobrej jakości infrastruktury wsparcia rodzinnego,
edukacji, opieki zdrowotnej i transportu na obszarach wiejskich.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie   −   (PT) Propagowanie równości płci jest
zasadniczym celem UE i jej państw członkowskich. Zasada ta powinna zostać włączona
do wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu promowania zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i rozwoju obszarów wiejskich: gospodarstwa rolne, agroturystyka,
marketing bezpośredni i usługi socjalne stanowią podstawy struktury podaży na obszarach
wiejskich i powinny otrzymywać znaczne wsparcie poprzez WPR, która powinna być
stosowana do promocji tych usług w celu zagwarantowania kobietom nowych możliwości
i perspektyw płatnej pracy, a także w celu łatwiejszego godzenia życia rodzinnego z życiem
zawodowym. Potrzebne są działania przeciwdziałające starzeniu się społeczeństwa na
obszarach wiejskich i w tym celu należy stworzyć warunki dla osiedlania się ludności i
należy podkreślać znaczenie tętniących życiem, dynamicznych obszarów wiejskich ze
zróżnicowaną populacją. W tym kontekście chciałbym podkreślić wagę możliwości
rozwoju i odpowiednich wyzwań dla młodych kobiet. Potrzebne jest wspieranie i
rewitalizacja obszarów wiejskich jako obszarów zróżnicowanych i bogatych, na których
się mieszka i prowadzi działalność gospodarczą, przede wszystkim dzięki specjalistycznej
wiedzy i umiejętności kobiet.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie  −  (PT) Przedmiotowa rezolucja stoi w sprzeczności
z przyjęciem proponowanego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia Komisji
„w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne
dotyczące żywności oraz rozwoju i zdrowia dzieci”, ponieważ nie jest zgodne z celami i
treścią rozporządzenia w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących
żywności. Kwas dokozaheksaenowy (DHA) znajduje się w mleku podawanym przy
karmieniu piersią, dzięki czemu przyczynia się do prawidłowego rozwoju wzroku dzieci
w wieku do 12 miesięcy. Wobec braku wyraźnego konsensusu naukowego co do wpływu
pokarmów wzbogacanych DHA na niemowlęta w przypadku pokarmowego środowiska
biologicznego innego niż mleko podawane przy karmieniu piersią, czy to w postaci mleka
ze wzbogaconą formułą, czy też innej żywności dla niemowląt, uważamy, że należy przyjąć
podejście ostrożne i zapobiegawcze.

Wyrażamy zatem zaniepokojenie w związku z przyjęciem przedmiotowego projektu
rozporządzania, ponieważ nie spełnia ono wymogów wynikających z rozporządzenia
(WE) Nr 1924/2006, w którym stwierdza się między innymi, że „oświadczenie powinno
być potwierdzone naukowo poprzez uwzględnienie ogółu dostępnych danych naukowych”.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie  −  (PT) Wszystkie polityki Unii Europejskiej i
państw członkowskich powinny uwzględniać propagowanie równości i praw kobiet oraz
zwalczenie dyskryminacji ze względu na płeć. Potrzebne jest zatem nadanie szczególnego
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znaczenia sytuacji kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ponieważ ich życie jest
dotknięte głębokim kryzysem, w który obszary wiejskie popadły wskutek obecnych
instrumentów polityki, takich jak wspólna polityka rolna (WPR) i inne.

Kobiety, które stanowią około 42 % z 26,7 miliona osób pracujących w rolnictwie, są
szczególnie dotknięte likwidacją setek tysięcy małych i średnich gospodarstw oraz procesem
destrukcji gospodarstw rodzinnych, co jest wynikiem kolejnych reform WPR. Podobnie
jak w innych obszarach działalności gospodarczej, tu również mamy do czynienia z
ofiarami bezrobocia, niepewnością miejsc pracy, niskimi płacami i ubóstwem, a sytuację
zaostrzają antyspołeczne instrumenty polityki, ustanawiane pod pretekstem kryzysu.

Zamiast pustosłowia potrzebujemy zatem zerwania z politykami, które doprowadziły do
obecnej sytuacji. Należy przypisać należytą wagę roli kobiet, ich prawom, równości oraz
usługom publicznych na obszarach wiejskich w sferze opieki zdrowotnej, edukacji, w
sferze kultury i rozrywki, infrastruktury socjalnej...

(Wyjaśnienie do głosowania skrócone zgodnie z art. 170 Regulaminu)

Mathieu Grosch (PPE),    na piśmie − (DE) Przedmiotowe sprawozdanie zasługuje na pełne
poparcie, ponieważ zwraca uwagę na szczególną rolę kobiet w działalności rolniczej i na
obszarach wiejskich, oferując jednocześnie rozwiązania, które wychodzą na przeciw
aktualnym wyzwaniom. Rozwiązania te pomogą sprawić, że życie zawodowe oraz
codzienna sytuacja kobiet na obszarach wiejskich staną się bardziej atrakcyjne. Jednym z
elementów tych rozwiązań jest wspieranie przystępnego pod względem kosztów i łatwego
dostępu do usług i udogodnień, takich jak przedszkola, przychodnie lekarskie itd., a także
towarzyszącej infrastruktury. Przedstawiono również propozycję, aby wykorzystać
fundusze UE do poprawy jakości życia w społecznościach wiejskich.

Inne zasadnicze elementy to lepszy dostęp do szkół, wyższy poziom kształcenia
zawodowego i akademickiego oraz poprawa warunków socjalnych dla kobiet na obszarach
wiejskich. Będzie to nie tylko korzystne dla kobiet na obszarach wiejskich, ale także
wzbogaci te obszary, dzięki zrównoważonemu rozwojowi w kierunku zintegrowanego
miejsca pracy i życia.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie   −   (LT) Oddałem głos za przyjęciem tego dokumentu,
ponieważ bardzo istotne jest podkreślenie roli, jaką kobiety odgrywają w przedsiębiorstwach
rolnych i na obszarach wiejskich, zważywszy szczególnie na jej wielofunkcyjną naturę.
Zasadniczym zadaniem europejskiej polityki rolnej pozostaje osiągnięcie zbliżonych
warunków życia we wszystkich regionach oraz zapobieganie jednostronnemu rozwojowi
gęsto zaludnionych obszarów miejskich, aby nawet na obszarach wiejskich kobiety i
mężczyźni mogli spodziewać się pozostania tam i prowadzenia pomyślnego życia. Jeśli
chcemy, żeby kobiety należące do wszystkich pokoleń nadal mieszkały na wsi lub chcemy
zachęcić je do osiedlania się tam, polityki wsparcia muszą odzwierciedlać potrzeby i
uwarunkowania kobiet bardziej niż miało to miejsce w przeszłości. W nowoczesnym
społeczeństwie jedyną drogą, aby tak się stało, jest wspieranie usług, udogodnień i struktur,
które muszą być przystępne pod względem kosztów i działać na poziomie regionalnym.
Jedną z głównych europejskich strategii wsparcia musi być utrzymanie tej wspierającej
struktury i rozwijanie jej w sposób przyjazny dla kobiet. Słuszne i nieodzowne na etapie
planowania – na przykład, gdy buduje się przedszkole, tworzy placówkę opieki dziennej
lub rozwija transport publiczny – jest zidentyfikowanie możliwości nowego podejścia i
włączanie kobiety należące do wszystkich pokoleń w proces decyzyjny. Nauka w szkołach,
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jak również edukacja zawodowa i na poziomie szkoły wyższej pozostają fundamentalnymi
czynnikami jakości życia i pracy na obszarach wiejskich.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    na piśmie − (FI) Styl życia kobiet na obszarach wiejskich
zmienił się i stał się bardziej zróżnicowany w okresie mniej więcej ostatnich 50 lat.
Zmniejszyła się liczba tradycyjnych miejsc pracy na tych obszarach. Jednocześnie w ich
miejsce pojawiły się nowe odmiany stylu życia. Pokazują one różnice w pochodzeniu
kobiet, ich wykształceniu i statusie na rynku pracy. Zmiany te należy wydatniej
odzwierciedlić w unijnej polityce wsparcia, tak aby sprzyjała ona lepszemu godzeniu życia
zawodowego i rodzinnego przez kobiety na obszarach wiejskich.

W ostatnich latach kobiety wykorzystywały swoje wykształcenie oraz umiejętności
zawodowe do propagowania rozwoju tradycyjnej gospodarki na obszarach wiejskich.
Innowacyjne formy działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, które koncentrują
się, na przykład, na usługach i agroturystyce, spowodowały istotne odrodzenie struktur
gospodarki na tych obszarach. W przyszłości należy także udzielać wsparcia dla tworzenia
i rozwoju innowacyjnych form działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Na zakończenie chciałabym zwrócić uwagę na to, że propagowanie równości płci jest
jednym z głównych celów UE i państw członkowskich. Wspólna polityka rolna UE powinna
zatem obejmować tę zasadę.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie − (DE) Przedmiotowe sprawozdanie stanowi krok
Parlamentu Europejskiego w kierunku poprawy warunków życia i pracy kobiet na obszarach
wiejskich oraz tworzenia im warunków rozwoju. Główną propozycją zawartą w
sprawozdaniu jest dalszy rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich, tak, aby zaoferować
kobietom nowe perspektywy i możliwości zatrudnienia. Kwestia godzenia życia rodzinnego
z pracą również wywiera wpływ na osoby działające w sektorze rolnictwa. Podobnie jak
sprawozdawczyni jestem przekonana, że kampania na rzecz aktywnego wsparcia dla
obszarów wiejskich jest jedynym sposobem, by zapobiec przeprowadzaniu się kobiet do
miast. Wymaga to również udogodnień dostosowanych do potrzeb w zakresie opieki nad
dziećmi oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb rodzin w sektorze rolnictwa, a także
dostępu do Internetu i innych technologii komunikacyjnych. Aby móc w przyszłości
wdrażać istotne instrumenty na obszarach wiejskich będziemy potrzebować odpowiednich
środków finansowych na rolnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich. Popieram zawarte
w sprawozdaniu wezwanie podkreślające wagę zachowania udziału rolnictwa w budżecie
UE jako jednej z kwestii, która będzie przedmiotem zbliżających się rozmów na temat
przyszłych ram finansowych UE.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie  −  (IT) Zdecydowanie popieram sprawozdanie
przedstawione przez moją koleżankę panią poseł Jeggle, ponieważ znajduję w nim
poświęcenie uwagi ważnym zasadom i podtrzymaniu ich w przyszłości. Z całkowitej
liczby 27 milionów osób zatrudnionych na stałe w rolnictwie w UE około 42 % stanowią
kobiety, a według oficjalnych statystyk co piąte gospodarstwo rolne (około 29 %) jest
bezpośrednio zarządzane przez kobiety. Zachęcam do uwzględnienia tych danych
liczbowych przy ocenie ogromnego wkładu, jaki kobiety na wielu obszarach wiejskich
wnoszą do rozwoju, co często połączone jest z ich nieproporcjonalnie niskim udziałem
w procesie decyzyjnym. Jest to bariera, którą należy przezwyciężyć dzięki polityce usług,
które w ramach nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) ułatwią proces rozwoju i aktywności
tkanki wiejskiej w wielu dziedzinach. Mam na myśli zwłaszcza szkolenia, doradztwo i
inicjatywy z zakresu tworzenia przedsiębiorstw, które nadal mogą być rozwijane w ramach
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drugiego filaru WPR i które mogłyby stanowić punkt zwrotny w zakresie znaczącej poprawy
warunków życia kobiet, a także mężczyzn na obszarach wiejskich. Uważam to za ważny
wymóg strategiczny, również w kontekście osiągania celów strategii UE 2020, szczególnie
w odniesieniu do inicjatyw mających na celu pobudzanie innowacji, badań i rozwoju.
<BRK>

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    na piśmie − (PL) Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo! Głosowaliśmy dzisiaj w Strasburgu nad sprawozdaniem w sprawie
roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Sama pochodzę ze wsi, jestem mieszkanką
wsi i był czas, kiedy ciężko pracowałam w gospodarstwie rodziców. Z pełną
odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że kobiety na wsi dzięki swojej ciężkiej pracy oraz
determinacji mają wpływ nie tylko na rozwój i unowocześnienie gospodarstw, ale często
na pobudzenie aktywności całej społeczności wiejskiej. Działając w kołach gospodyń
wiejskich, pielęgnując tradycję i rodzinne obyczaje, a także z sukcesem wdrażając nowe
rozwiązania w dziedzinie prowadzenia gospodarstw rolnych stanowią grupą, którą należy
wspierać, promować i podkreślać jej wartość. Dziękując wszystkim kobietom wiejskim,
zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej, za ich ciężką pracę i wkład w rozwój
regionów, chciałabym poinformować, że głosowałam za sprawozdaniem pani Elisabeth
Jeggle. Dziękuję.

David Martin (S&D),    na piśmie  − Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że w sprawozdaniu
tym uznano ważną rolę, jaką kobiety odgrywają w produkcji rolnej, a także potrzebę
dostosowania pewnych instrumentów polityki i warunków, aby pomóc tym kobietom.
Nie sądzę jednak, aby można było posługiwać się tym, jako uzasadnieniem wrzucania
jeszcze większych kwot pieniędzy w WPR.

Barbara Matera (PPE),    na piśmie − (IT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania,
ponieważ mam bardzo mocne przekonanie, że musimy uznać centralną rolę, odgrywaną
przez kobiety w miejscach, gdzie ich praca ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania
lub ożywienia danej gospodarki lokalnej, co samo w sobie przyczynia się do ogólnego
wzrostu gospodarczego naszych krajów.

W ostatnich dziesięcioleciach rola kobiet na obszarach wiejskich znacznie się zmieniła,
przyjmując jeszcze bardziej wielofunkcyjny charakter. Z tego względu instytucje europejskie
powinny podejmować kroki zmierzające do zapobiegania odpływowi kobiet z obszarów
wiejskich, a w każdym razie kroki mające na celu zachęcanie kobiet do powrotu do życia
wiejskiego. Wsparcie dla kobiet i ich planów mogłoby doprowadzić do postępu w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich jako całości.

Musimy zaoferować kobietom pracującym w sektorze rolnictwa szansę na osiągnięcie
indywidualnych planów życiowych, sprawić, by były ekonomicznie niezależne oraz zdolne
do sprostania obowiązkom rodzinnym. Praca w rolnictwie musi pozostać atrakcyjna dla
kobiet, aby mogły wykorzystać swoje różnorakie kompetencje zawodowe. W obecnym
okresie kryzysu finansowego i gospodarczego jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu,
abyśmy stworzyli równe warunki życia na wsi i w mieście, żeby ponownie zaludnić tereny,
które mogłyby stanowić impuls dla ożywienia gospodarczego w poszczególnych regionach
Europy.

Véronique Mathieu (PPE),    na piśmie – (FR) Wszystkie radykalne zmiany, jakie dokonują
się na europejskich obszarach wiejskich oznaczają wyzwania pod względem populacji,
miejsc pracy usług i środowiska. Musimy podkreślać znaczący wpływ obecności i
zaangażowania kobiet na jakość życia i gospodarkę wiejską. Kobiety będą stanowić
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ogromny potencjał UE, gdy podejmie budowanie i rozwijanie europejskiej gospodarki
wiejskiej. Fundusze UE mogą zatem przyczynić się do polepszenia jakości życia i pracy na
obszarach wiejskich poprzez wzrost dochodów oraz naukę szkolną, kształcenie zawodowe
i akademickie oraz dalszą naukę

Przyszłość sektora rolnictwa zależy od jego zdolności do dywersyfikacji. Potencjał usług
dostarczanych przez gospodarstwa rolne oprócz ich własnej produkcji żywności zależy
od kreatywności zaangażowanych osób, wśród których kobiety już wniosły w tym
względzie ogromny wkład. Jest wiele możliwości kreowania usług lokalnych, a włączanie
do nich kobiet jest najlepszym sposobem zagwarantowania sukcesu tego rodzaju projektów.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie  −  (PT) Zważywszy na rosnące znaczenie kobiet w rolnictwie
i na obszarach wiejskich, należy kwestię tę uwzględnić w nowej wspólnej polityce rolnej
(WPR) w celu propagowania równości płci. Jest to jedyny sposób, dzięki któremu będzie
można osiągnąć powodzenie w promowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego
i rozwoju obszarów wiejskich. Podobnie jak w obszarach miejskich trzeba stworzyć dobre
warunki życia na obszarach wiejskich, aby istniały zachęty do pozostania dla kobiet i ich
rodzin.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie − (ES) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania na
temat roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ponieważ sądzę, że ich rola jest
kluczowa w tym sektorze, który zatrudnia 14,6 miliona osób, lub inaczej 41 % kobiet.
Choć jestem świadom, że drugi filar wspólnej polityki rolnej zapewnia wsparcie dla
projektów dotyczących warunków życia kobiet na obszarach wiejskich, uważam za
konieczne przeprowadzenie analizy projektów będących w toku, by zidentyfikować dobre
praktyki i przyczynić się do poprawy sytuacji kobiet, których w sposób szczególny dotyka
obecny strukturalny kryzys systemu kapitalistycznego na obszarach wiejskich. Tak jest
rzeczywiście, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wysokie wskaźniki bezrobocia wśród
kobiet, do czego musimy jeszcze dodać, że wiele kobiet nawet nie jest obecnych na rynku
pracy, co oznacza, że nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne i nie figurują w
statystykach bezrobocia. Uważam też, że ochrona socjalna kobiet pracujących w sektorze
rolnictwa jest niezbędna dla rozwoju obszarów wiejskich, głosowałem zatem za przyjęciem
tego sprawozdania, które stanowi krok w tym kierunku.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Jak zostało już powiedziane, przedmiotowe
sprawozdanie ma na celu podkreślenie potrzeby wdrażania zasady równości płci w ramach
wspólnej polityki rolnej jako sposobu na promowanie zrównoważonego wzrostu
gospodarczego i rozwoju obszarów wiejskich. Unia Europejska musi zatem zreorientować
swoje strategie wsparcia, aby rozwijać obszary wiejskie w sposób przyjazny dla kobiet.
Propagowanie postawy przedsiębiorczości oraz kwalifikacji kobiet w rolnictwie, polepszenie
dostępu do szkoleń specjalistycznych dla kobiet, wyposażenie obszarów wiejskich w
najnowocześniejszą infrastrukturę IT, większe uznanie roli organizacji kobiecych i większe
dla nich wsparcie, działania na rzecz jakości i dostępności udogodnień i usług
infrastrukturalnych, odpowiednie świadczenia zabezpieczenia społecznego dla kobiet
pracujących w rolnictwie, wspólna własność gospodarstw rolnych oraz poświęcanie
szczególnej uwagi kwestii imigrantek to najważniejsze punkty, na które wyraziły zgodę
różne grupy polityczne. Któż zatem miałby głosować przeciw? Jakie to niekonkretne i
populistyczne! Wydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym
w rolnictwie. Nic konkretnego nie zostało powiedziane na temat dzieci i opieki zdrowotnej.
Brak skutecznej opieki zdrowotnej! Właśnie brak skutecznej opieki zdrowotnej oraz
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edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich dotyczy kobiet z Łotwy, Estonii i Litwy.
Głosowałem za, choć sprawozdanie jest niedoprecyzowane i nieprofesjonalne.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie  −  (DE) Rola kobiet w sektorze rolnictwa jest nadal
podrzędna. Zgodnie z przedmiotowym sprawozdaniem, potrzebujemy pełniejszego
zaspokojenia potrzeb kobiet, zwłaszcza na obszarach pozamiejskich. Należy stworzyć
możliwości dalszej edukacji i szkoleń, a także lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. Kobiety
będące rolnikami w coraz większym stopniu przyczyniają się do dywersyfikacji i adaptacji
przedsiębiorstw, co prowadzi do znacznego wzrostu wielofunkcyjności w sektorze
rolnictwa. Aby utrzymać atrakcyjność rolnictwa jako podstawy zatrudnienia i stylu życia
kobietom należy dać szanse wpływu na proces decyzyjny w komisjach i organizacjach.
Podobnie zasadnicze znaczenie ma zapewnienie bezpieczniejszej pozycji kobiet w
rolnictwie, co ma dla nich stanowić zachętę do pozostania w sektorze. Głosowałem za
przyjęciem sprawozdania, ponieważ musimy powstrzymać regres rolnictwa każdym
dostępnym dla nas sposobem.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    na piśmie – (RO) Głosowałem za przyjęciem
sprawozdania, które przyjmuję z zadowoleniem jako poseł do Parlamentu Europejskiego
wybrany w Rumunii – kraju, w którym mieszka ogromna liczba ludzi zaangażowanych
w działalność rolniczą. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że w mojej opinii w sprawozdaniu
należało zawrzeć bardziej zdecydowane stanowisko w kwestii warunków życia na
obszarach wiejskich. Potrzebujemy silnie finansowanego Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby móc zmniejszyć rozbieżności pomiędzy
obszarami miejskimi a wiejskimi. Inwestycje w modernizowanie podstawowej
infrastruktury fizycznej muszą pozostać kluczowym aspektem tego funduszu. Ponadto
pomocne byłyby dodatkowe odniesienia do starzenia się ludności wiejskiej oraz wagi
programów ukierunkowanych na wcześniejsze emerytury rolników oraz zakładanie
gospodarstw przez młodych rolników.

Franz Obermayr (NI),    na piśmie  −  (DE) Kobiety pod wieloma względami stanowią
podporę naszego sektora rolnictwa. Im bardziej staramy się stworzyć właściwe warunki
zrównoważonej i odpowiedzialnej ekologicznie branży rolniczej opartej na małych
gospodarstwach, tym bardziej istotna staje się rola kobiet. Dlatego ważne jest, aby
społeczeństwo wykazało więcej szacunku dla kobiet pracujących w sektorze rolnictwa.
Ponadto trzeba w przyszłości zrobić więcej w celu spełnienia specyficznych potrzeb kobiet,
aby przyciągnąć młodsze pokolenie do branży. Głosowałem więc za przyjęciem tego
sprawozdania.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    na piśmie − (PL) Szanowni Państwo! W dniu
dzisiejszym został przyjęty projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie roli
kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Doświadczenia ostatnich dziesięcioleci
udowodniły, że kluczowym elementem rozwoju każdej gałęzi gospodarki jest rosnące
zaangażowanie w nią kobiet, ich wiedza, doświadczenie i profesjonalizm. Między innymi
dlatego uważam, że jednym z podstawowych celów Wspólnej Polityki Rolnej powinno
stać się podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb i roli kobiety. Należy dołożyć wszelkich starań, aby pomóc kobietom w realizacji
ich celów, a także w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Aby tego dokonać
konieczne jest zapewnienie na obszarach wiejskich dostępu do szerokorozumianych usług,
infrastruktury, a także możliwości kształcenia i rozwoju osobistego. Istotne jest podjęcie
działań wspierających postawę przedsiębiorczości wśród kobiet oraz zwalczających
wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na płeć. Należy też zwrócić uwagę na
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zapewnienie większego wsparcia politycznego i finansowego, przykładowo poprzez
ułatwiony dostęp do inwestycji i kredytów. Jestem przekonany, że wszystkie te działania
zapewnią coraz lepsze wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju rolnictwa, jak również
społeczności lokalnych i całych regionów.

Rolandas Paksas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, którego celem jest zwiększenie roli kobiet w sektorze rolnictwa i poprawa
ich sytuacji na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie lepszych gwarancji socjalnych
oraz propagowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości. Przede wszystkim musimy dołożyć
wszelkich starań, aby zapewnić powstanie skutecznie działającego systemu ochrony
socjalnej, który umożliwiałby wcześniejsze przechodzenie na emeryturę i otrzymywanie
świadczeń macierzyńskich. Aby stworzone zostało środowisko sprzyjające propagowaniu
przedsiębiorczości wszystkie obszary wiejskie muszą posiadać najnowocześniejszą
infrastrukturę IT. Odpowiedni dostęp do łącz szerokopasmowych jest głównym czynnikiem
warunkującym rozwój działalności małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach
wiejskich. Musimy ponadto dołożyć wszelkich starań, by zapewnić przetrwanie obszarów
wiejskich i stworzyć możliwości godzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym. W
konsekwencji należy zagwarantować osobom zamieszkującym na obszarach wiejskich
wysoki standard opieki zdrowotnej, edukacji, opieki nad dziećmi oraz innych usług
przeznaczonych do zaspokajania codziennych potrzeb, które stworzyłyby bardziej dogodne
warunki życia na obszarach wiejskich i zmniejszyły wykluczenie społeczne.

Państwa członkowskie korzystające ze środków funduszy strukturalnych muszą ustanowić
i wdrożyć inicjatywy na rzecz promowania udziału kobiet w rynku pracy, zmniejszenia
nierówności społecznych oraz rozwiązania problemów związanych z infrastrukturą
transportową. Większą uwagę należy także zwrócić na organizacje rolników, a europejską
sieć organizacji kobiecych na obszarach wiejskich powinno się zbudować w taki sposób,
aby programy rozwojowe na obszarach wiejskich zostały w pełni wdrożone.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie  −  (IT) Nowa wspólna polityka rolna (WPR) uwzględnia
także kwestie społeczne, takie jak rola kobiet na obszarach wiejskich. Wspólnym celem
jest unikanie sytuacji, w której rozwój dokonuje się wyłącznie w zaludnionych ośrodkach
miejskich, przez co uniknie się dyskryminacji obywateli zamieszkujących obszary wiejskie
ze względu na takie czynniki jak płeć i pochodzenie geograficzne. Ponieważ uznaję te
zasady, zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania, w którym podkreśla się istotną rolę
odgrywaną przez kobiety na obszarach i w środowiskach wiejskich, a także zwraca się
uwagę na znaczenie tej roli dla polityk rozwoju terytorialnego. Raport uwypukla obszary,
w których potrzebna jest praca na rzecz lepszej integracji kobiet i jak najlepszego
wykorzystania ich potencjału, co prowadzi do lepszych perspektyw życiowych osiąganych
poprzez lepszą efektywność ekologiczną i energetyczną na obszarach wiejskich.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie  −  (PT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ zgadzam się z większością przedłożonych w nim propozycji,
zwłaszcza w zakresie propagowania wielofunkcjonalności na obszarach wiejskich
stanowiących obszar zamieszkania i prowadzenia działalności, gdzie należy zachować i
zdynamizować istniejące społeczności. Ważne jest, aby uznać, że obszary wiejskie są w
szczególny sposób dotknięte przez starzenie się ludności, niską gęstość zaludnienia, a w
niektórych przypadkach wyludnianie, z których to powodów wspólna polityka rolna
powinna być ukierunkowana na tego rodzaju wyzwania. Faktem jest, że historycznie rzecz
biorąc praca kobiet w rolnictwie była systematycznie niedowartościowywana, a często
niepłatna lub opłacana niżej niż taka sama praca wykonywana przez mężczyzn. Ważne
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jest zatem, aby wziąć to pod uwagę jako część tego tematu, a przede wszystkim żeby
stworzyć jednakowe warunki przy jednakowej pracy. W każdym razie sądzę, że kluczowe
dla tej kwestii jest to, by ostatecznie utraciła swe znaczenie dzięki nastaniu równości płci
w działalności rolniczej.

Aldo Patriciello (PPE)  , na piśmie  −  (IT) Kobiety stanowią podstawę sektora rolnictwa
na obszarach wiejskich. Dlatego ważne jest, abyśmy skupiali się na roli, jaką odgrywają w
gospodarstwach rolnych i na obszarach wiejskich. W tym celu musimy wziąć pod uwagę
ich potrzeby i wykorzystać ich potencjał. Kwestie takie, jak jakość życia i kondycja
ekonomiczna. związane są, zwłaszcza na obszarach wiejskich, z obecnością kobiet i ich
działalnością na wielu frontach. Dlatego też europejskie polityki wsparcia muszą oferować
więcej niż kiedykolwiek wcześniej, żeby można było sprostać uwarunkowaniom i
potrzebom kobiet w celu zapobieżenia odpływowi kobiet należących do wszystkich
pokoleń z obszarów wiejskich, lub w każdym razie zachęcenia ich do powrotu do życia
wiejskiego. W świetle tego pomoc ze strony UE może przyczynić się do polepszenia jakości
życia na obszarach wiejskich dla kobiet, które zarządzają gospodarstwami, zapewniają
usługi, a także są konsumentami dóbr i usług. Ponieważ kobiety odgrywają podstawową
rolę jeśli idzie o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, głosuję za przyjęciem
sprawozdania, aby zagwarantować konkretne wsparcie dla kobiet w tym sektorze.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie  − Kobiety są bardzo ważne dla sektora rolnictwa i
obszarów wiejskich, a ich obecność tam staje się coraz bardziej oczywista. Ważne jest
zatem, aby podkreślić rolę, jaką odgrywają kobiety w gospodarstwach rolnych i na
obszarach wiejskich, a zwłaszcza jej wielofunkcyjny charakter. Jeśli chcemy zatrzymać na
obszarach wiejskich kobiety należące do wszystkich pokoleń, albo zachęcić je do osiedlenia
się tam, to polityki wsparcia muszą odzwierciedlać ich potrzeby i uwarunkowania w
większym stopniu, niż miało to miejsce w przeszłości. Na obszarach wiejskich, podobnie
jak w każdym innym miejscu, kobiety oczekują, że będą mogły realizować swoje własne
plany na życie, być ekonomicznie niezależne i sprostać wyzwaniom związanym z
posiadaniem rodziny.

Komisja Europejska powinna zatem zwiększyć alokację budżetową na EFS, aby zapewnić
odpowiednie fundusze na środki służące poprawie edukacji i szkoleń w celu polepszenia
dostępu do rynku pracy i zwalczania bezrobocia, a także sfinansować działania
podejmowane w ramach strategii w zakresie włączenia społecznego oraz inicjatywy
przewodniej EU 2020 dotyczącej europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, która działa na rzecz grup znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji i wrażliwych, zwłaszcza kobiet, w tym kobiet
doświadczających niepewnych i niebezpiecznych warunków pracy. Państwa członkowskie
powinny w szczególności przyczyniać się do definitywnej poprawy sytuacji społecznej
kobiet w rolnictwie europejskim.

Frédérique Ries (ALDE),    na piśmie – (FR) A może to kobiety będą stanowić przyszłość
wspólnej polityki rolnej? Choć jest to stwierdzenie nieco kontrowersyjne, to w dużej mierze
uzasadnione, jeśli weźmiemy pod uwagę znaczenie kobiet w życiu wiejskim i w
gospodarstwach rolnych. Według statystyk kobiety rolnicy stanowią w Unii Europejskiej
około 43 % pracowników i około 20 % osób zarządzających gospodarstwami, a dane te
nie obejmują żon rolników, których praca często nie jest uwzględniana.

W czasie, gdy gospodarstwa rolne coraz bardziej się specjalizują, kreatywna natura kobiet
jest niewątpliwą korzyścią, która w połączeniu z ich większą troską o kwestie jakości i
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równowagi środowiska, zasługuje na uznanie i wsparcie na poziomie europejskim. Był to
wybór dokonany dziś przez Parlament Europejski, który, przyjmując sprawozdanie pani
poseł Jeggle, podkreślił ważną rolę, jaką kobiety będą odgrywać w przyszłym wzmacnianiu
obszarów wiejskich. Jak sprawozdawczymi bardzo trafnie napisała w swoim uzasadnieniu
„Doświadczenie uczy bowiem, że jakość życia i siła gospodarki wiążą się z obecnością
kobiet i ich zróżnicowanym zaangażowaniem przede wszystkim na obszarach wiejskich”
Jest to prosty i nowoczesny sposób tworzenia nowego podejścia do branży rolniczej.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Kobiety stanowią podstawę sektora
rolnictwa i świata wiejskiego, a ich obecność jest w coraz większym stopniu widoczna.
Ważne jest zatem, aby podkreślić rolę, jaką kobiety odgrywają w gospodarstwach rolnych
i na obszarach wiejskich. W tym kontekście pojawia się możliwość zapewnienia
praktycznych środków wsparcia kobietom w rolnictwie. Należy szerzej uwzględnić szeroki
zakres umiejętności zawodowych, zainteresowań i osiągnięć kobiet, tak, aby zatrudnienie
w rolnictwie pozostało dla nich atrakcyjną możliwością. Pociągnie to za sobą pełny udział
kobiet w zasobach, które stanowią istotę rolnictwa jako stylu życia i rodzaju działalności
gospodarczej. Kobiety rolnicy muszą posiadać taki udział w prawach i obowiązkach, jaki
odpowiada ich współodpowiedzialności za gospodarstwa rolne, w tym poprzez
reprezentację ich interesów w gremiach rolniczych oraz posiadanie realnego udziału w
dochodzie z działalności rolniczej.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony socjalnej dla kobiet, które pracują w rolnictwie jest
innym ważnym czynnikiem w nowoczesnym, zrównoważonym rolnictwie. Należy
uwzględnić doświadczenie związanie z systemami zabezpieczenia społecznego w rolnictwie
w państwach członkowskich UE. Powinny one także, w średnim okresie, przyczyniać się
do definitywnej poprawy sytuacji społecznej kobiet w rolnictwie europejskim.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie  −  (IT) Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
zawsze uważany był za priorytet w Europie, dzięki któremu możemy zagwarantować jak
najlepsze warunki życia kobiet i mężczyzn, którzy wybrali pracę w tym sektorze.

Obecnie w sektorze rolnictwa w Unii Europejskiej zatrudnionych jest 26,7 miliona osób.
Czterdzieści dwa procent z nich stanowią kobiety, a przynajmniej co piąte gospodarstwo
rolne jest zarządzane przez kobietę. Z liczb tych wyłania się obraz rzeczywistości kobiet
na obszarach wiejskich, który jest radykalnie różny od obrazu z minionych dekad. Jest to
rzeczywistość, w której są protagonistkami zmian i pochodzą z różnych kontekstów
społecznych oraz gospodarczych w państwach członkowskich.

Popieram zatem przyjęcie tego sprawozdania, ponieważ zwrócono w nim uwagę na
potrzebę planowania specyficznie dostosowanych do potrzeb kobiet europejskich strategii
wsparcia na obszarach wiejskich, działających na rzecz poprawy socjalnych i zawodowych
warunków kobiet w średnim okresie.

Oreste Rossi (EFD),    na piśmie  −  (IT) Nie pozostaje nam nic innego niż zagłosować za
sprawozdaniem dotyczącym kobiet w rolnictwie, ponieważ nadal wierzymy w ideę
profesjonalnego rolnika, który utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego we własnym
gospodarstwie.

Zazwyczaj zaangażowane w macierzyństwo i typową rolę wspierania innych członków
rodziny, kobiety są niewątpliwie w gorszej sytuacji w rolnictwie. Sposób działania w
rolnictwie nie jest zdeterminowany przez stałe godziny pracy, ale musi być dostosowany
do uwarunkowań wynikających z pór roku, okresów wegetacyjnych i ewentualnego

101Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL05-04-2011



posiadania zwierząt w gospodarstwie. Są okresy, w których dzień pracy trwa 12-13 godzin
przez siedem dni w tygodniu, a inne są spokojniejsze. Jest oczywiste, że kobieta rolnik, na
przykład w trakcie ciąży, nie może zaprzestać pracy na roli, kiedy tego potrzebuje, ponieważ
pozbawiłoby ją to dochodu na cały rok.

Potrzeby kobiet rolników są zatem inne niż potrzeby innych pracownic, dlatego jest kwestią
o zasadniczym znaczeniu, aby było dla nich zagwarantowane odpowiednie i specjalistyczne
wsparcie uwzględniające fakt, że gospodarstwa rolne są najczęściej zlokalizowane z dala
od usług publicznych, takich jak transport publiczny, pomoc lub wsparcie społeczne.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    na piśmie – (EL) Swoim głosem poparłem ten projekt
rezolucji, ponieważ uważam, że kobiety wnoszą ogromny wkład w rozwój obszarów
wiejskich i rolnictwa. Wsparcie dla kobiet i ich planów działalności gospodarczej w sektorze
rolnictwa pomoże całej społeczności w osiągnięciu znacznego postępu. Podczas kryzysu
gospodarczego i przy galopującym bezrobociu musimy dostarczyć zachęty, które
zatrzymają kobiety w każdym wieku na obszarach wiejskich, wesprą przedsiębiorczość
lokalną i inwestycje w szkolenia, w celu osiągnięcia rozwoju i innowacyjności w sektorze
rolnictwa.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    na piśmie – (RO) Chciałabym podziękować pani poseł
Jeggle za jej doskonałe sprawozdanie, które podkreśla tę niezwykle ważną rolę, jaką kobiety
pełnią na obszarach wiejskich. Jestem świadoma, że wielu z nas chciałoby, aby kobiety w
różnym wieku pozostały na obszarach wiejskich lub wierzy, że możemy zachęcić je do
przeniesienia się tam, aby zagwarantować przyszłość obszarów wiejskich i rolnictwa w
Europie. Jednak, aby to ułatwić, musimy polepszyć dostęp kobiet do edukacji i kształcenia
w sektorze rolnictwa i pozwolić im na lepszy dostęp do dopłat bezpośrednich. Z drugiej
strony, musimy zapewnić, aby miały one dostęp do godziwych świadczeń emerytalnych
i ubezpieczeń społecznych.

W Rumunii, na przykład, niektóre kobiety zamieszkujące na obszarach wiejskich nie są
uprawnione do emerytur rolniczych i bardzo trudno jest im rozpocząć działalność rolniczą
na obszarach wiejskich. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, abyśmy skupiali więcej uwagi
na kobietach pracujących w gospodarstwach rodzinnych lub gospodarstwach
prowadzących produkcję rolną na własne potrzeby i zagwarantowali im zarówno godny
poziom życia, jak i odpowiednie emerytury.

Joanna Senyszyn (S&D),    na piśmie − (PL) Poparłam sprawozdanie w sprawie roli kobiet
w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W szczególności opowiadam się za rozwiązaniami
zmierzającymi do zwiększenia zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich. W Polsce
kobiety są bardziej dotknięte bezrobociem niż mężczyźni, zwłaszcza na wsi. Duży odsetek
bezrobotnych na wsi stanowią kobiety w wieku do 34 roku życia. Są to najczęściej osoby
wykształcone, które nie mogę znaleźć pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom. To jest
szczególnie niebezpieczny trend, gdyż właśnie młodzi powinni mieć większe szanse na
przebicie się na rynku pracy. Prowadzi to w dłuższej perspektywie do feminizacji bezrobocia
na wsi, a tym samym do wzrostu ubóstwa wśród młodych kobiet. Wiele z nich decyduje
się na wyjazd do miasta w poszukiwaniu pracy, co z kolei oznacza starzenie się ludności
wiejskiej, spadek przyrostu naturalnego i ogólne pogorszenie warunków życia mieszkańców
wsi.

W związku z tym, popieram założenie, żeby w nowym rozporządzeniu EFRROW
przewidziano specjalne środki mające na celu wsparcie kobiet w przyszłym okresie
programowania na lata 2014-2020. Może to przynieść korzystne skutki dla zatrudnienia
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kobiet na obszarach wiejskich. Opowiadam się także za zapewnieniem, w ramach systemów
socjalnych, odpowiednich świadczeń dla kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.
Muszą one uwzględniać gorszą sytuację zarobkową kobiet, co rzutuje na ich uprawnienia
emerytalne.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    na piśmie − (PL) W wyniku zmian
społeczno-demograficznych, systemów wartości i wzrostu możliwości wyboru zmienia
się struktura wsi. Zmienia się także rola kobiety na wsi. Teraz, aby zatrzymać kobiety na
wsi lub skłonić je do wyboru takiego stylu życia, należy silniej zadbać o ich potrzeby i
odzwierciedlić je w polityce wsparcia. Trzeba sprawić, by obecność kobiet na wsi była
bardziej widoczna, szczególnie na polu ekonomiczno- finansowym oraz należy udostępnić
instrumenty do realizacji tych zadań.

Mając na uwadze, iż nadal to kobiety sprawują opiekę na małymi dziećmi, osobami chorymi
czy starszymi, rezygnując przez to z pracy, trzeba umożliwić im znalezienie równowagi
między życiem rodzinnym i zawodowym. Jest to możliwe poprzez rozwój infrastruktury,
np. budowę przedszkoli, rozwój różnych form edukacji i kultury. Kluczem do realizacji
tych zamierzeń będzie włączenie kobiet wszystkich pokoleń w procesy decyzyjne.

Niezmiernie ważnym aspektem jest również poprawa dostępności usług medycznych i
programów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet. Ponadto nadal
warto wspierać i rozwijać agroturystykę jako formę działalności gospodarczej niskiego
ryzyka, sprzyjającą tworzeniu miejsc pracy oraz godzeniu życia rodzinnego i zawodowego
oraz promować elektroniczne formy przedsiębiorczości, takie jak e-biznes, umożliwiające
prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie od oddalenia od ośrodków miejskich.

Brian Simpson (S&D),    na piśmie  − EPLP popiera cele sprawozdania Elisabeth Jeggle pt.
„Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, którego celem jest podkreślenie
specyficznych problemów, w obliczu których stoją kobiety pracujące w rolnictwie oraz
zwrócenie uwagi na wiele środków zaproponowanych w celu wzmocnienia ich pozycji.
Sprawozdanie odnosi się do specyficznych potrzeb kobiet pracujących w rolnictwie,
ponieważ proponuje się w nim szereg zaleceń, które uwzględniają zarówno warunki życia,
jak i rolę kobiet oraz ich wkład w rozwój gospodarki wiejskiej. EPLP nie zgadza się jednak
na treść rozdziału 4, która zawiera stanowisko przeciwne dalszemu zmniejszaniu udziały
wydatków na rolnictwo w całkowitym budżecie. Chcielibyśmy znacznej zmianę priorytetów
w wieloletnich ramach finansowych, aby udało się w pełni sfinansować priorytety strategii
Europa 2020, które mają największy wpływ na podnoszenie zatrudnienia i wskaźniki
wzrostu.

Catherine Stihler (S&D),    na piśmie  − Poparłam to sprawozdanie, które podkreśla
znaczenie równości płci w propagowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i
rozwoju obszarów wiejskich. Uważam, że ważne jest popieranie reprezentacji kobiet we
wszystkich organach politycznych, społecznych i gospodarczych sektora rolnictwa, w
celu zagwarantowania kobietom uczestnictwa w tych organach na równych prawach.

Marc Tarabella (S&D),    na piśmie – (FR) Jestem zadowolony z przyjęcia sprawozdania
pani poseł Jeggle, do którego wniosłem własny wkład. Wspólna polityka rolna ma wartość
społeczną w tym sensie, że uznaje fundamentalną rolę kobiet w zachowywaniu przyszłych
perspektyw życia wiejskiego i dobrobytu na obszarach wiejskich (wziąwszy pod uwagę,
że 41 % z 14,6 miliona osób zatrudnionych w rolnictwie w UE to kobiety).
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Celem sprawozdania jest w szczególności propagowanie postaw przedsiębiorczości i
kwalifikacji rolniczych wśród kobiet, wyposażenie obszarów wiejskich w nowoczesną
infrastrukturę, która pomoże kobietom w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem
rodzinnym i zawodowym (na przykład dzięki powstawaniu placówek opieki dziennej).
Ideą sprawozdania jest także lepsza reprezentacja kobiet w politycznych, gospodarczych
i społecznych instytucjach sektora rolnictwa (poprzez cel w postaci parytetu
bezwzględnego) oraz wdrożenie odpowiedniej ochrony socjalnej dla kobiet pracujących
w rolnictwie, a także współwłasność gospodarstw rolnych. Jeśli prawdziwa równość
oznacza sprawiedliwość, to uznawanie roli kobiet w rolnictwie jest tym, co naprawdę się
liczy.

Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie − Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania. Istnieje
stała potrzeba aktywnej polityki wsparcia na obszarach wiejskich ukierunkowanej na
zaoferowanie kobietom lepszych perspektyw i lepszych możliwości pracy.
Wykwalifikowane kobiety rolnicy potrzebują szerszej bazy szkoleń i muszą być zdolne
do funkcjonowania i myślenia w sposób przedsiębiorczy. Wymaga to optymalnej
infrastruktury na obszarach wiejskich w zakresie edukacji, dalszego podnoszenia
kwalifikacji, szkół i przedszkoli, a także nieograniczonego dostępu do nowoczesnych
technologii informatycznych. Ponadto należy poszerzyć sieci organizacji kobiecych, a
dostęp kobiet przedsiębiorców do kredytu i możliwości inwestycyjnych musi być bardziej
powszechny.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    na piśmie –

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, w które wzywa się do poprawy
sytuacji oraz dostrzeżenia kobiet, które pracują w rolnictwie, a także do stałego świadczenia
pomocy obszarom wiejskim.

Sprawozdanie wskazuje na kluczową potrzebę zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej
współmałżonkom rolników, którzy uzyskują dochód, a także pracownikom tymczasowym
i zatrudnionym imigrantom. Powinno to być oczywistym krokiem, nie tylko w branży
rolniczej, lecz także w szerszym kontekście zawodów funkcjonujących na zasadzie
samozatrudnienia, jeżeli chcemy osiągnąć cel prawdziwej równości płci na tych obszarach,
gdzie kobiety są w szczególny sposób defaworyzowane.

Dlatego też kwestia promowania równości płci musi być także włączona we wspólną
politykę rolną, a Unia musi sprawić, aby jej deklarowane cele i działania były ze sobą
zgodne. Niemniej, nie mam złudzeń co do generalnej spójności pomiędzy celami Unii
Europejskiej a wykorzystaniem funduszy europejskich, zwłaszcza w odniesieniu do praw
człowieka, których integralną częścią są prawa kobiet.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie  −  (DE) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania
pani poseł Jeggle. W sprawozdaniu tym podkreślono ogromny wkład wniesiony w ostatnich
latach przez kobiety w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz w dywersyfikację
i dostosowanie rolnictwa do wyzwań rynkowych. Jeśli jednak kobietom mają być
zaoferowane realne perspektywy w sektorze rolnictwa, wspólna polityka rolna musi
obejmować więcej aspektów ukierunkowanych na kobiety, w tym (jak wyjaśniono w
sprawozdaniu) zapewnienie specyficznych form szkolenia i doradztwa, a także pomocy
infrastrukturalnej.

Artur Zasada (PPE),    na piśmie. − (PL) Chciałbym pogratulować poseł Jeggle dokumentu,
który wniesie istotny wkład do dyskusji nad kształtem wspólnej polityki rolnej. Ważnym
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czynnikiem wpływającym na zwiększenie potencjału ekonomicznego obszarów wiejskich
jest aktywność kobiet – zarówno w gremiach politycznych, organizacjach rolniczych, jak
również w samozatrudnieniu. Kluczową kwestią w zakresie generowania miejsc pracy jest
wspieranie wśród kobiet elektronicznych form przedsiębiorczości takich jak e-biznes,
które pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej nawet na terenach trudno
dostępnych. Należy także lepiej wykorzystać możliwości mające na celu aktywizację życia
społecznego mieszkańców wsi poprzez opracowanie i wdrożenie programów wspierających
system szkoleń dla organizacji kobiecych.

Zasadnicze znaczenie w wyrównaniu szans ma także wspieranie tworzenia odpowiedniej
infrastruktury przedszkolnej na obszarach wiejskich, której funkcjonowanie ułatwi
kobietom szybszy powrót do aktywności zawodowej i zwiększy ich konkurencyjność na
rynku pracy. Jeszcze raz dziękuję poseł Jeggle za przyjęcie moich propozycji w trakcie
pracy nad sprawozdaniem. Do dokumentu włączono postulaty kobiet wysunięte podczas
konsultacji społecznych zorganizowanych przeze mnie na Ziemi Lubuskiej.

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

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie – (LT) Głosowałam za przyjęciem
przedmiotowej rezolucji w sprawie efektywności i skuteczności finansowania UE w
dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich. Dla
Litwy, Bułgarii i Słowacji to niezwykle ważny dokument, ponieważ kraje te przeprowadzają
likwidację elektrowni jądrowych. Pojawiają się obawy, że główne projekty w zakresie
zarządzania infrastrukturą przetwarzania odpadów są na Litwie opóźnione, co
uniemożliwia terminowe i skuteczne wykorzystanie środków finansowych UE. Zauważa
się, że na przeprowadzenie likwidacji w dalszym ciągu potrzebne są znaczne środki
finansowe, a zasoby krajowe nie wystarczą do ich pokrycia: Państwowy Fundusz Likwidacji
Elektrowni Jądrowej Ignalina zgromadził jak dotąd nieco ponad 100 milionów euro
(podczas gdy same techniczne koszty likwidacji wynoszą między 987 a 1 300 milionów
euro). Z tego względu Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie UE do podjęcia
odpowiednich działań w tym zakresie. Likwidacja elektrowni jądrowej to niezwykle
skomplikowany proces. Kraje nie dysponują wystarczającym doświadczeniem, by móc
przewidzieć wszelkie związane z tym prace i przeprowadzić je w skuteczny sposób.
Parlament Europejski przyjmuje przedmiotowe sprawozdanie we właściwym momencie,
w ten sposób zachęcając Litwę, Bułgarię i Słowację oraz wszystkie państwa członkowskie
UE do jak najskuteczniejszego przeprowadzenia procesu likwidacji. To bardzo ważne
zadanie, które w dalszym ciągu będzie się cieszyć ogromnym zainteresowaniem Parlamentu
Europejskiego.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Głosowałem za przyjęciem tego ważnego
dokumentu. Podczas przystępowania do Unii Europejskiej Litwa, Słowacja i Bułgaria
przyjęły złożone pod względem politycznym i gospodarczym zobowiązania do likwidacji
elektrowni jądrowych, a Unia Europejska zobowiązała się do wyasygnowania pomocy
finansowej potrzebnej na działania likwidacyjne, stworzenie składowisk odpadów
jądrowych, składowanie takich odpadów oraz rozwój projektów energetycznych. Uważam,
że stosowana przez Unię Europejską koncepcja solidarności może skutecznie przyczynić
się do złagodzenia niekorzystnych dla sektora energetycznego ekonomicznych skutków
przedwczesnych wyłączeń, ale wiele ważnych kwestii nadal nie zostało rozwiązanych.
Problem premii nie jest całkowicie jasny, ponieważ wiadomo, że obecne środki finansowe
nie wystarczą na terminowe i właściwe przeprowadzenie prac likwidacyjnych. Istnieje
niebezpieczeństwo, że likwidacja elektrowni jądrowych opóźni się na skutek braku środków
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finansowych, co może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
Nadal nie ukończono szczegółowych planów likwidacyjnych, a w efekcie brakuje informacji
dotyczącej harmonogramów, kosztów poszczególnych projektów oraz źródeł ich
finansowania. Zgadzam się, że Komisja Europejska powinna odgrywać większą rolę w
zakresie koordynacji między tymi trzema państwami członkowskimi, tak aby dojść do
porozumienia w zakresie przedłożenia szczegółowych planów, zakończenia prac nad
harmonogramem i zakresem finansowania. Komisja powinna również zbadać możliwości
zmiany stosowanych przez UE metod finansowania działań likwidacyjnych, uwzględniając
strategie wykorzystywane przez państwa członkowskie i ich krajowe struktury
administracyjne, oraz uprościć zasady dotyczące zarządzania środkami w taki sposób, by
nie wpłynęło to negatywnie na bezpieczeństwo działań likwidacyjnych.

Elena Băsescu (PPE),    na piśmie – (RO) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania
sporządzonego przez pana posła Marinescu, ponieważ moim zdaniem brak środków na
działania likwidacyjne opóźni proces zapewniania pomocy finansowej trzem
zainteresowanym państwom członkowskim: Litwie, Słowacji i Bułgarii. Opóźnienie tego
procesu stanowiłoby zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. W
przyszłych ocenach przeprowadzanych przez Komisję Europejską i Trybunał
Obrachunkowy Unii Europejskiej należy wyjaśnić następujące kwestie: przeznaczanie i
wykorzystywanie środków finansowych UE na zapewnienie bezpiecznej likwidacji,
bezpieczne składowanie odpadów jądrowych oraz koordynację miedzy trzema istniejącymi
programami. W tym kontekście należy efektywnie wykorzystać zgromadzone
doświadczenie oraz wykorzystać model opierający się na wcześniej przygotowanych i
sfinansowanych projektach do osiągnięcia redukcji kosztów.

George Becali (NI),    na piśmie – (RO) Głosowałem za przyjęciem sporządzonego przez
naszego kolegę sprawozdania dotyczącego zapewnienia pomocy finansowej potrzebnej
Litwie, Słowacji i Bułgarii na zamknięcie elektrowni jądrowych. To całkowicie oczywiste,
że jeżeli nie zapewnimy odpowiednich środków, możemy stanąć w obliczu niezwykle
poważnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Naturalnie
należy w odpowiedni i przejrzysty sposób zarządzać przekazanymi środkami. Poważne
obawy budzi fakt, że nie dysponujemy dla wszystkich trzech projektów jednolitym
zespołem koordynatorów i specjalistów UE, którzy nadzorowaliby opracowywanie planów
i jasnego harmonogramu oraz właściwe wykorzystywanie już przekazanych środków, a
także podejmowaliby decyzje dotyczące działań niezbędnych do zakończenia likwidacji
w bezpiecznych warunkach.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    na piśmie – (FR) W przedmiotowym sprawozdaniu
najważniejszym słowem jest „odpowiedzialność”. Przemysł jądrowy musi sobie uświadomić,
że nie może dłużej zrzucać z siebie odpowiedzialności za likwidację elektrowni jądrowych,
czego świadkami często byliśmy w przeszłości. Właśnie do likwidacji elektrowni jądrowych,
które ogólnie nie spełniają dostatecznych norm bezpieczeństwa, zobowiązał się on w
trakcie różnych procesów akcesji do UE. Niestety, przekazane środki nie zostały właściwie
spożytkowane. Dlatego nadszedł czas, aby wyciągnąć z tego wszystkie konieczne wnioski.
Spostrzeżenia mogą dotyczyć elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich,
ale w rzeczywistości odnoszą się do wszystkich krajów UE, które zgodziły się na tę
technologię.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    na piśmie − (ES) Katastrofa w Japonii skłoniła nas
wszystkich do zastanowienia się nad bezpieczeństwem jądrowym. Pomoc przy likwidacji
elektrowni na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii, w których wykorzystuje się przestarzałą
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technologię, przyczynia się do minimalizacji skutków nadzwyczajnych wydatków
wynikających z ich zamknięcia do 2013 roku. Wsparcie przeznacza się na usprawnienie
instalacji pod kątem środowiska naturalnego i modernizację nowych sieci elektrycznych,
a także na poprawę bezpieczeństwa dostaw. Głosowałam za przyjęciem przedmiotowej
inicjatywy, ponieważ taka przyszłość powinna czekać pozostałe europejskie elektrownie
jądrowe stosujące przestarzałą technologię.

Mara Bizzotto (EFD),    na piśmie  −  (IT) Za pomocą przedmiotowego sprawozdania
Parlament skutecznie wywiera presję na Komisję w celu zapewnienia, by w dalszym ciągu
ściśle monitorowała i kontrolowała sposób, w jaki Słowacja, Bułgaria i Litwa wykorzystują
i będą wykorzystywać znaczne środki finansowe, przyznane im w ramach programu
likwidacji ich elektrowni jądrowych, opartych na radzieckich technologiach, celem
zapewnienia bezpieczeństwa z ich strony. Katastrofalny wypadek, do którego doszło kilka
tygodni temu w Japonii, uświadamia jedną rzecz tym, którzy jeszcze nie pojęli, że nie
wolno bawić się energią jądrową: kiedy ma się w jakikolwiek sposób do czynienia z atomem,
konieczne jest najbardziej rygorystyczne przestrzeganie kryteriów bezpieczeństwa, i z
tego względu Komisja musi przyjąć odpowiedzialność za monitorowanie postępów w
programach likwidacyjnych starych elektrowni w trzech byłych krajach komunistycznych.

Vito Bonsignore (PPE),    na piśmie  −  (IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana
posła Marinescu, w którym zwraca się uwagę na niezwykle aktualny obecnie problem. W
świetle wydarzeń w Japonii obecnie pojawiają się pytania o bezpieczeństwo istniejących
i działających elektrowni jądrowych w Europie.

Złożona w trakcie negocjacji akcesyjnych do UE przez Litwę, Bułgarię i Słowację obietnica
likwidacji starych reaktorów jądrowych, których nie można dostosować w taki sposób,
by spełniały wymagane minimalne normy bezpieczeństwa, musi być trwałym i spójnym
zobowiązaniem, w sprawie którego Unia Europejska już jakiś czas temu ustanowiła i
zapewniła pakiety wsparcia i środków finansowych. Mam nadzieję, że w najbliższym
okresie dojdzie do podjęcia prac likwidacyjnych, w sposób zapewniający najwyższe
bezpieczeństwo obywatelom i środowisku naturalnemu. Ponadto wierzę również, że uda
się nadrobić powstałe opóźnienia i zakończyć prace przed upływem uzgodnionego terminu.

Wreszcie chciałbym zwrócić uwagę – abstrahując od konkretnych przypadków – na
konieczność monitorowania kontroli przeprowadzanych w innych reaktorach w Europie,
a przy tym obarczenia instytucji odpowiedzialnością za zagwarantowanie bezpieczeństwa
nie tylko istniejących elektrowni, ale również nowych, o ile zostaną one w przyszłości
wybudowane.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    na piśmie – (RO) Przestrzeganie norm bezpieczeństwa
jądrowego oraz ochrona ludności przed zagrożeniem jądrowym to szczególnie ważne
aspekty uzasadniające finansowanie przyznane przez Unię Europejską trzem państwom
członkowskim na likwidację ich elektrowni jądrowych, których nie można było tak
unowocześnić, by spełniały najwyższe normy bezpieczeństwa. Jednakże w pełni popieram
punkt widzenia przedstawiony w przedmiotowej rezolucji, ponieważ uważam, że
powinniśmy monitorować sposób wydatkowania tych środków finansowych celem
zapewnienia, by stanowiły one skuteczny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa procesu
likwidacji. Niestety, strategie są niejasne, co spowodowało również brak jakichkolwiek
pułapów finansowania ze strony Unii Europejskiej na działania likwidacyjne. W przyszłości
trzeba unikać takiego sposobu działania i opracować kompleksowy plan obejmujący
wszystkie działania kwalifikujące się do sfinansowania. Niezwykle istotne jest zapewnienie
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przejrzystości sposobu wydatkowania środków celem zabezpieczenia efektywności
finansowania, a w ostatecznym rozrachunku – celem zagwarantowania odpowiedzialnego
wydatkowania pieniędzy podatników europejskich.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie  − (PT) Konieczna jest likwidacja reaktorów
jądrowych na Słowacji i Litwie oraz w Bułgarii, jako że nie da się ich przy ekonomicznie
akceptowalnych kosztach unowocześnić w taki sposób, by spełniały wymagane minimalne
normy bezpieczeństwa. Nie uda się tego dokonać bez pomocy finansowej ze strony UE,
przeznaczonej na stawienie czoła skutkom ich zamknięcia i likwidacji, co oczywiście
powinno obejmować działania na rzecz unowocześnienia instalacji z korzyścią dla
środowiska naturalnego, zgodnie z acquis, oraz środki na modernizację konwencjonalnych
mocy wytwórczych, tak aby zastąpić moce produkcyjne, i tak dalej. Pomoc finansową
Unii Europejskiej przekazano w formie wpłat na trzy międzynarodowe fundusze wspierania
likwidacji elektrowni, administrowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    na piśmie – (RO) Unia Europejska martwi się o
potencjalne skutki dla bezpieczeństwa, związane z likwidacją starych elektrowni jądrowych
w nowych państwach członkowskich oraz z ewentualnym niewłaściwym zarządzaniem
wytwarzanymi w nich odpadami promieniotwórczymi. Związane z tym działania są
zasadniczo przesadzone. Właśnie dlatego istotne znaczenie ma właściwe i jak
najprzejrzystsze zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel przez UE,
a także zapewnienie zewnętrznego nadzoru w celu zagwarantowania uczciwej konkurencji
na rynku energii. Jednocześnie Unia musi stale wspierać rozwój alternatywnych źródeł
energii, charakteryzujących się niską emisją zanieczyszczeń oraz konkurencyjnych, aby
pokonać negatywne skutki gospodarcze i społeczne związane z procesem likwidacji starych
elektrowni jądrowych.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie – (FR) Od 2007 roku likwiduje się trzy elektrownie
jądrowe na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii, przy znacznym wsparciu finansowym
udzielanym przez UE. W świetle opóźnień i ogólnego niewłaściwego zarządzania Parlament
wzywa Komisję do stworzenia zespołu koordynacyjnego, którego zadaniem byłoby
nadzorowanie tworzenia planów i harmonogramów, przegląd sposobów wykorzystywania
przekazanych dotychczas środków finansowych oraz podjęcie decyzji, czy pomoc
finansowa ze strony UE będzie potrzebna również po 2013 roku. Parlament domagał się
też, aby Europejski Trybunał Obrachunkowy opracował do końca roku specjalne
sprawozdanie dotyczące tych trzech programów likwidacyjnych, by stwierdzić, czy wydane
środki faktycznie pomogły zwiększyć bezpieczeństwo. Wobec ograniczeń budżetowych,
z jakimi zmagają się wszystkie kraje, Parlament zgodzi się na przedłużenia udzielania
pomocy jedynie w takim przypadku, jeżeli środki finansowe UE faktycznie przyczyniły
się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, modernizacji infrastruktury i rozwoju
zrównoważonych projektów energetycznych. Po katastrofie jądrowej w Japonii UE ma
świadomość ponoszonej odpowiedzialności i nie może pozwolić sobie na lekceważenie
bezpieczeństwa swoich instalacji jądrowych.

Robert Dušek (S&D),    na piśmie – (CS) W sprawozdaniu dotyczącym efektywności
finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach
członkowskich podsumowuje się finansowanie UE służące odłączeniu i likwidacji
elektrowni jądrowych Ignalina na Litwie, Bohunice na Słowacji i Kozłoduj w Bułgarii. W
ramach negocjacji akcesyjnych Litwa, Słowacja i Bułgaria zobowiązały się do zamknięcia
i likwidacji tych elektrowni jądrowych, których – zgodnie z negocjacjami na forum G7 –
nie da się unowocześnić przy akceptowalnych kosztach z punktu widzenia finansów i w
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których nie udało się zapewnić minimalnych norm bezpieczeństwa. UE zobowiązała się
do sfinansowania procesu zamknięcia i likwidacji oraz zapewnia ramy finansowe. Z
zadowoleniem przyjmuję fakt, że UE jest w stanie wesprzeć takie działania. Likwidacja
starych i niebezpiecznych elektrowni jądrowych w Europie ma kluczowe znaczenie dla
zabezpieczenia życia i zdrowia obywateli europejskich.

Mam nadzieję, że w podobny sposób zamknięte i zlikwidowane zostaną również najstarsze
elektrownie jądrowe we Francji. Niemcy zdecydowały się podjąć analogiczne działania
bezpośrednio po katastrofie w Japonii. Zagłosuję za przyjęciem sprawozdania, ponieważ
koniecznie należy zakończyć proces zamykania i likwidacji elektrowni Ignalina, Bohunice
i Kozłoduj, przy odpowiednim finansowaniu ze strony UE.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie  −  (PT) Zagłosowałam za przyjęciem sprawozdania
dotyczącego finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych
państwach członkowskich. Uważam, że UE powinna wesprzeć zamknięcie tych instalacji
i inwestycje w alternatywne projekty energetyczne, aby zapewnić bezpieczeństwo i chronić
zdrowie społeczeństwa europejskiego, zmniejszyć zależność energetyczną oraz
zminimalizować potencjalne skutki społeczne.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie  −  (PT) W krajach Europy Środkowej i Wschodniej, przed
ich akcesją, obowiązywały mniej restrykcyjne przepisy w zakresie energii jądrowej i
odpadów promieniotwórczych niż stosowane wówczas w UE. Ponadto część z tych krajów
nadal wykorzystywała stare, pochodzące ze Związku Radzieckiego reaktory, których nie
dało się dostosować do minimalnych norm bezpieczeństwa przy kosztach akceptowalnych
z gospodarczego punktu widzenia. Z tego względu z chwilą akcesji Litwa, Słowacja i
Bułgaria zobowiązały się do likwidacji reaktorów, które uznano za niespełniające norm.
W tym celu potrzebne były ingerencja i wsparcie finansowe ze strony UE, które musi być
kontynuowane po 2013 roku. Uważam, że po tragicznych wydarzeniach, do jakich doszło
w Japonii, istnieje pilna potrzeba zakończenia wszystkich programów zamykania i
likwidacji elektrowni jądrowych w Europie Środkowej i Wschodniej, których działanie
jest niezgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie  −  (PT) Litwa, Słowacja i Bułgaria spełniły swoje
obowiązki w zakresie terminowego wyłączenia odpowiednich reaktorów w trzech
elektrowniach jądrowych. Blok 1 elektrowni jądrowej Ignalina został wyłączony 31 grudnia
2004 r., a blok 2 – 31 grudnia 2009 r. Blok 1 elektrowni jądrowej V1 Bohunice został
wyłączony 31 grudnia 2006 r., a blok 2 – 31 grudnia 2008 r. Bloki 1 i 2 elektrowni jądrowej
Kozłoduj wyłączono 31 grudnia 2002 r., a bloki 3 i 4 – 31 grudnia 2006 r. Przyznanie
pomocy finansowej jest prawnie uzasadnione, a jej wielkość każdego roku określa się w
decyzji Komisji opierającej się na poszczególnych dorocznych połączonych dokumentach
programowych, umożliwiających kontrolę nad rozwojem i finansowaniem zatwierdzonych
projektów. Celem pomocy UE jest wsparcie tych trzech państw członkowskich w radzeniu
sobie z finansowym i gospodarczym ciężarem spowodowanym ustalonymi
przedwczesnymi terminami wyłączenia oraz pokrycie kosztów wielu ważnych działań
likwidacyjnych, inwestycji w projekty energetyczne służące zmniejszeniu zależności
energetycznej, jak również wsparcie łagodzenia społecznych skutków likwidacji elektrowni.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) Wiemy, że średni wiek reaktorów
działających w elektrowniach jądrowych w blisko połowie państw członkowskich Unii
Europejskiej jest stosunkowo zaawansowany, co spowodowało konieczność likwidacji
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części tych reaktorów z przyczyn bezpieczeństwa oraz ochrony i zabezpieczenia zdrowia
publicznego i środowiska naturalnego.

W przypadku nowych państw członkowskich, stojących w obliczu konieczności likwidacji
kilku reaktorów, wydaje się nam całkowicie słuszne, że mogą one oczekiwać wsparcia ze
strony UE w celu odpowiedniego i bezpiecznego ukończenia procesu likwidacji.

Te procesy powinny obejmować potrzebną konserwację i nadzór po wyłączeniu,
przetwarzanie odpadów, składowanie odpadów i zużytego paliwa oraz ich oczyszczanie,
usprawnienie urządzeń pod kątem środowiska naturalnego oraz wsparcie służące
zastąpieniu mocy produkcyjnej zamykanych elektrowni, ze szczególnym naciskiem na
zrównoważony stan środowiska naturalnego i efektywność energetyczną.

Wreszcie należy zauważyć, że trzeba wziąć pod uwagę również społeczne skutki tych
procesów, gwarantując – oprócz wszelkich wymogów bezpieczeństwa przed likwidacją,
w jej trakcie i po niej – zabezpieczenie miejsc pracy pracowników i ich innych praw.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    na piśmie  − W ust. 7 sprawozdania pana posła Marinescu
stwierdza się, że likwidacja niektórych elektrowni jądrowych na Litwie i Słowacji oraz w
Bułgarii „musi mieć charakter absolutnie priorytetowy z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie
wszystkich Europejczyków”. W pełni zgadzam się z tym stwierdzeniem, ale poszedłbym
krok dalej: całkowita rezygnacja z energii jądrowej we wszystkich państwach członkowskich
byłaby w interesie bezpieczeństwa i zdrowia naszych obywateli.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Jak Państwo wiedzą, Litwa, Słowacja i Bułgaria
wykorzystywały stare reaktory jądrowe, zaprojektowane w Związku Radzieckim, które
w opinii społeczności międzynarodowej nie mogły – przy kosztach akceptowalnych z
gospodarczego punktu widzenia – zostać tak zmodernizowane, by spełniały minimalne
normy bezpieczeństwa. Uznając fakt, że wczesne zamknięcie stanowiłoby wyjątkowo
duże obciążenie finansowe, w akcie solidarności Unia Europejska zobowiązała się do
udzielenia odpowiedniej dodatkowej pomocy finansowej na likwidację tych bloków
reaktorów do końca 2013 roku. Zaniepokojenie budzi jednak fakt, że nastąpiły opóźnienia
w głównych projektach w zakresie zarządzania infrastrukturą przetwarzania odpadów
(magazynowanie zużytego paliwa i składowanie odpadów). Dostępny w systemie margines
swobody jest niemal wyczerpany, a opóźnienia mogą zacząć wywierać wpływ na „ścieżkę
krytyczną” całego planu likwidacji, wraz z proporcjonalnym wzrostem kosztów. Komisja
powinna przedstawić sprawozdanie z wyników ponownej oceny harmonogramu
projektów. Istotną część funduszy przeznaczono na projekty energetyczne, ale na
sfinalizowanie likwidacji nadal potrzeba dużych nakładów, a fundusze krajowe nie
wystarczą na jej pokrycie: państwowemu funduszowi likwidacji elektrowni jądrowej
Ignalina nie udało się zgromadzić dostatecznych środków. Same koszty techniczne
likwidacji wahają się od 987 milionów do 1 300 milionów euro. W tym kontekście państwa
członkowskie UE powinny podjąć odpowiednie działania. Ponadto z uwagi na
bezpieczeństwo jądrowe powinniśmy zacząć rozmawiać o nowych elektrowniach
jądrowych i reaktorach jądrowych, które planuje się blisko granic UE, w Rosji i na Białorusi.
Mogą one stać się nowym wyzwaniem dla UE, które w przyszłości może stać się
rzeczywistym zagrożeniem dla zdrowia naszych obywateli i dla środowiska naturalnego.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie  −  (DE) Reaktorów jądrowych na Litwie i Słowacji
oraz w Bułgarii nie można zmodernizować po ekonomicznie opłacalnych kosztach w celu
zapewnienia, by spełniały one wymagane minimalne normy bezpieczeństwa. W ramach
swoich negocjacji akcesyjnych te trzy kraje zobowiązały się do wyłączenia i likwidacji
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reaktorów jądrowych w uzgodnionym terminie. Aby kontynuować efektywne zamknięcie,
potrzebujemy jasnych ram finansowych i środków kontroli nad prawidłowym
wykorzystywaniem przekazanych środków finansowych. Popieram sprawozdanie
sporządzone przez pana posła Marinescu, ponieważ naszym najwyższym priorytetem
powinno być bezpieczeństwo obywateli Europy.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie  −  (IT) Kwestia efektywności i skuteczności finansowania
UE przeznaczanego na projekty likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach
członkowskich stała się obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek przedtem. Ostatnie
wydarzenia w Japonii sprawiły, że kwestie bezpieczeństwa urosły do niespotykanej
wcześniej rangi. W sprawozdaniu pana posła Marinescu bardziej szczegółowo ocenia się
zapewnianie odpowiednich środków finansowych celem zapewnienia likwidacji elektrowni
jądrowych na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii. W istocie, wchodząc do rodziny europejskiej
te kraje zobowiązały się do likwidacji elektrowni jądrowych na swoim terytorium. UE ma
obowiązek zapewnić dostateczne wsparcie finansowe na realizację tego zobowiązania. W
rzeczywistości uważam, że Unia Europejska powinna zaproponować zdecydowane
działania w pewnych kwestiach, które jej obywatele uznają za ważne, na przykład w kwestii
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

Agnès Le Brun (PPE),    na piśmie – (FR) Kiedy Litwa, Słowacja i Bułgaria przystępowały
do Unii Europejskiej, opracowano plan zamknięcia i likwidacji kilku starych elektrowni
jądrowych, niespełniających norm europejskich. Dzięki zapewnieniu nader znaczących
środków, które do końca 2013 roku wyniosą 2 848 milionów euro, możliwe było
zamknięcie tych wszystkich elektrowni oraz zapewnienie częściowego przejścia w tych
państwach członkowskich na inne źródła energii. Jednakże wydaje się, że nie spełniono
części złożonych obietnic, i można się zastanawiać nad wykorzystaniem przyznanych
środków. Właśnie dlatego zagłosowałam za przyjęciem przedmiotowej rezolucji Parlamentu
Europejskiego. Zwracając uwagę na praktyczny brak postępu w procesie likwidacji, chociaż
postęp ten był głównym motorem programu, w rezolucji wzywa się Komisję do
skuteczniejszego wdrażania tego wsparcia poprzez, na przykład, coroczne publikowanie
sprawozdania z postępu. W tym celu Komisja może wykorzystać audyt, przeprowadzany
obecnie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Powinna również stworzyć zespół
koordynatorów i specjalistów dla wszystkich trzech projektów, czego – co ciekawe – jak
dotąd nie uczyniła.

David Martin (S&D),    na piśmie  − Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania dotyczącego trzech krajów – Litwy, Słowacji i Bułgarii – wykorzystujących
stare reaktory, zaprojektowane w epoce radzieckiej, które społeczność międzynarodowa
– zgodnie z wielostronnym programem działań G-7, przyjętym na szczycie G-7 w
Monachium w 1992 roku – uznała za nienadające się do modernizacji przy kosztach
akceptowalnych z gospodarczego punktu widzenia, by spełniały minimalne wymagane
normy bezpieczeństwa. W trakcie negocjacji przed przystąpieniem do Unii Europejskiej
te trzy kraje zobowiązały się do zamknięcia i późniejszej likwidacji tych reaktorów
jądrowych w konkretnych terminach. Uznając fakt, że wczesne zamknięcie stanowiłoby
wyjątkowo duże obciążenie finansowe, w akcie solidarności Unia Europejska zobowiązała
się do udzielenia odpowiedniej dodatkowej pomocy finansowej na likwidację jednostek
tych reaktorów do końca 2013 roku.

Marisa Matias (GUE/NGL),    na piśmie  −  (PT) Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy
finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach
członkowskich. Te elektrownie stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego i ekosystemu,
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nie tylko w kraju ich lokalizacji, ale również w całej Europie i na całym świecie. Biorąc pod
uwagę tematykę sprawozdania, głosowałam za wsparciem procesu likwidacji tych starych
elektrowni. Uważam jednak, że polityka jądrowa UE powinna być odważniejsza.
Uwzględniając poważne zagrożenie związane z energią jądrową, powszechnie znane od
dawna, oraz obecną katastrofę jądrową, do której doszło w Japonii, wzywam do
natychmiastowego stworzenia europejskiego planu rezygnacji z tego rodzaju energii.
Uważam też, że UE powinna natychmiast wstrzymać finansowanie i wsparcie dla nowych
elektrowni jądrowych.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy
likwidacji elektrowni jądrowych, które nie nadają się do modernizacji i stanowią
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia wszystkich obywateli UE. Jedynie częściowo
kwestionuje się w nim tak zwany składnik „energetyczny” pomocy finansowej UE
przeznaczonej na ten program likwidacyjny.

Parlament musi w jasnych słowach potępić to finansowanie nowych elektrowni jądrowych.
Nie czyni tego i nie domaga się rezygnacji z energii jądrowej, chociaż to konieczne. To
hańbiąca krótkowzroczność, jeśli wziąć pod uwagę katastrofę w Fukushimie, do której
doszło zaledwie kilka dni temu. Wzywam do natychmiastowego wdrożenia europejskiego
planu rezygnacji z energii jądrowej. Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, w
szczególności z uwagi na finansowanie likwidacji elektrowni jądrowych, o których mowa
w przedmiotowym sprawozdaniu.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie  −  (PT) Bezpieczeństwo jądrowe dotyczy wszystkich w
Europie. Niedawny wypadek w Japonii zwrócił uwagę na zagrożenia nieodłącznie związane
z elektrowniami jądrowymi. W państwach Europy Wschodniej, które chciały wejść do
UE, istniały elektrownie jądrowe, w których wykorzystywano radziecką technologię i które
działają już od wielu lat, powoli dochodząc do kresu swojego okresu użytkowania. Z uwagi
na znaczny koszt likwidacji tej infrastruktury to całkowicie naturalne, że UE wspiera te
kraje w ich wysiłkach na rzecz likwidacji, aby na terytorium Europy nie doszło do żadnego
wypadku jądrowego, którego konsekwencje są nam wszystkim – niestety – dobrze znane.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie − (ES) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania dotyczącego efektywności i skuteczności finansowania UE w dziedzinie
likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich, ponieważ stwierdza
się w nim, że w interesie bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich mieszkańców Europy należy
przyznać najwyższy priorytet likwidacji przedmiotowych elektrowni jądrowych, a także
wyraża się w nim niepokój, że brak środków finansowych na działania likwidacyjne opóźni
proces likwidacji elektrowni jądrowych oraz zagrozi środowisku naturalnemu i zdrowiu
ludzkiemu. Wypadek w Fukushimie może stanowić dowód, że w razie awarii nie da się
kontrolować energii jądrowej, a zarządzania nią nie można pozostawić w rękach
prywatnych. Z tego względu pilnie potrzebujemy moratorium na budowę kolejnych
elektrowni jądrowych i musimy określić harmonogram wyłączania 143 elektrowni obecnie
działających w Europie. Unia Europejska musi dążyć do przyszłości wolnej od elektrowni
jądrowych i opierającej się na odnawialnych źródłach energii.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − W rezolucji ocenia się plany likwidacji
przestarzałych elektrowni jądrowych w trzech państwach UE: elektrowni Ignalina na
Litwie, Bohunice na Słowacji oraz Kozłoduj w Bułgarii. Ponadto w rezolucji ocenia się
również wydatki i opóźnienia w możliwym finansowaniu projektów energetycznych
niezwiązanych z likwidacją. „Możliwe finansowanie” to dobre sformułowanie. Trzeba
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jasno i dokładnie określić, w jaki sposób konkretnie zastąpione zostaną te potężne źródła
energii, kiedy i gdzie z naszych środków finansowych zostaną zbudowane nowe
elektrownie. Zagłosowałem za jej przyjęciem, ponieważ rozumiem zagrożenia związane
z elektrowniami jądrowymi, ale jaki jest sens likwidacji Ignaliny, kiedy w Unii Europejskiej
nie zbudowano jeszcze innych elektrowni jądrowych? Być może lepszym rozwiązaniem
byłoby dokonanie przebudowy?

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie  −  (DE) Modernizacja niektórych reaktorów jądrowych
na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii, która miałaby zapewnić ich zgodność z wymaganymi
minimalnymi normami bezpieczeństwa, jest albo niemożliwa, albo nieopłacalna
ekonomicznie. Na mocy negocjacji przed przystąpieniem do UE wspomniane państwa
Europy Środkowej i Wschodniej otrzymały finansowanie służące wsparciu likwidacji
przestarzałych reaktorów. Do 2009 roku Litwie (Ignalina), Słowacji (Bohunice V1) i Bułgarii
(Kozłoduj) wypłacono około 1,3 miliarda euro. UE jest zobowiązana przekazywać dalsze
środki do końca 2013 roku. W trakcie rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego Słowacja
zastanawiała się nad ponownym uruchomieniem elektrowni Bohunice, aby wyrównać
deficyt spowodowany brakiem dostaw gazu z Rosji. Przykład Japonii pokazał nam, jak
łatwo elektrownia jądrowa może wymknąć się spod kontroli. Z tego względu jeszcze
ważniejsze staje się wyłączenie przestarzałych reaktorów, a jednocześnie tworzenie
alternatywnych źródeł energii, tak aby zapobiec reaktywacji tylnymi drzwiami. Dlatego
głosowałem za przyjęciem sprawozdania.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    na piśmie – (RO) Nie ma najmniejszej wątpliwości, że w
interesie bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich obywateli europejskich UE i państwa
członkowskie muszą przyznać najwyższy priorytet likwidacji niektórych elektrowni
jądrowych w nowych państwach członkowskich. Jednakże równie dużą uwagę należy
poświęcić likwidacji zagrożeń w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej. W tym
kontekście zwracam uwagę na pilną potrzebę znalezienia i uruchomienia środków
potrzebnych na budowę nowego sarkofagu pokrywającego elektrownię jądrową w
Czarnobylu, zniszczoną wybuchem w 1986 roku.

Rolandas Paksas (EFD),    na piśmie – (LT) Poparłem przedmiotową rezolucję dotyczącą
efektywności i skuteczności finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych
na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii. Przede wszystkim musimy dążyć do terminowego
przeprowadzenia wszystkich prac likwidacyjnych, a jednocześnie do właściwego stosowania
wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i wyeliminowania nawet najmniejszego
zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jeżeli decydujemy się na
likwidację Ignaliny i innych elektrowni jądrowych, to trzeba wykorzystać zgodnie z
przeznaczeniem wszystkie przeznaczone na ten proces środki finansowe, kierując się
zasadami przejrzystości i efektywności. Władze krajowe muszą pilnie zakończyć tworzenie
szczegółowych planów likwidacji. Sądzę, że wyniki audytu przeprowadzanego przez
Europejski Trybunał Obrachunkowy ujawnią cele, na jakie wykorzystywano środki, oraz
ich skuteczność. Musimy uczynić wszystko dla zapewnienia, by działania w zakresie
likwidacji i gospodarowania odpadami polikwidacyjnymi rozpoczęły się przed 2013
rokiem. Za słuszne uważam wezwanie Komisji do przedłożenia Parlamentowi
Europejskiemu szczegółowego planu finansowego i określenia odpowiedzialności za
wykorzystywanie pomocy Unii Europejskiej. Zuwagi na to, że funduszom państwowym
na likwidację elektrowni jądrowych nie udało się zgromadzić dostatecznych środków,
dobrym rozwiązaniem byłoby zawarcie w opracowywanych strategiach i planach nowych
działań oraz zapewnienie odpowiednich dodatkowych środków finansowych UE.
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Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie  −  (IT) Głosowałem za przyjęciem tekstu dotyczącego
finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych na Litwie i Słowacji oraz
w Bułgarii, ponieważ uważam, że w świetle ostatnich wydarzeń, które nastąpiły po
trzęsieniu ziemi i kryzysie jądrowym w Japonii, zasadnicze i kluczowe znaczenie ma
przyjęcie przez Unię Europejską polityki kontroli bezpieczeństwa reaktorów jądrowych,
co pozwoli na likwidację najmniejszego zagrożenia. Na terytorium przedmiotowych
krajów działały stare, zaprojektowane w Związku Radzieckim reaktory, które uznano za
technicznie niezdatne do modernizacji w celu spełniania obecnie wymaganych
międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Finansowanie zapewniane przez UE odpowiada
obciążeniom gospodarczym ponoszonym przez te państwa w związku z zamknięciem
elektrowni jądrowych.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie  −  (PT) W trakcie negocjacji dotyczących
przystąpienia do UE Litwa, Słowacja i Bułgaria wynegocjowały wsparcie na likwidację
starych reaktorów jądrowych, wykorzystujących radziecką technologię, które wspólnota
międzynarodowa, zgodnie z wielostronnym programem działania G-7 przyjętym na
szczycie G-7 w Monachium w 1992 roku, uznała za nienadające się do modernizacji w
celu spełnienia minimalnych wymaganych standardów bezpieczeństwa po ekonomicznie
akceptowalnych kosztach. W kontekście negocjacji dotyczących przystąpienia do Unii
Europejskiej rzeczone trzy państwa zobowiązały się do zamknięcia, a następnie likwidacji
w wyznaczonych terminach wspomnianych reaktorów jądrowych. Uznając fakt, że wczesne
zamknięcie stanowiłoby wyjątkowo duże obciążenie finansowe, w akcie solidarności Unia
Europejska zobowiązała się do udzielenia odpowiedniej dodatkowej pomocy finansowej
na likwidację tych bloków reaktorów do końca 2013 roku. Programy wsparcia podlegały
regularnie przeprowadzanemu audytowi i ocenom. Obecnie Europejski Trybunał
Obrachunkowy przeprowadza audyt wyników trzech programów i można oczekiwać
publikacji sprawozdania jesienią 2011 roku. Już obecnie da się stwierdzić, że możliwe
było stworzenie efektu synergii między trzema projektami, aby zwiększyć skuteczność i
efektywność działań UE. Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, w
którym chciałabym zwrócić uwagę na zalecenie Komisji dotyczące harmonizacji przepisów
dotyczących finansowania likwidacji reaktorów jądrowych.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie  −  (IT) Celem projektu rezolucji Parlamentu
Europejskiego dotyczącej efektywności i skuteczności finansowania UE w dziedzinie
likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich, przedstawionego
14 marca 2011 r., jest ustalenie etapu, jaki udało się osiągnąć w procesie likwidacji
przestarzałych elektrowni jądrowych na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii, które od 1999
roku korzystały z unijnej pomocy finansowej na ten projekt. Bezpieczeństwo dostaw
energii jest jednym z najważniejszych priorytetów strategii energetycznej UE. Według
obecnych prognoz opóźnienia, do jakich dotychczas doszło w programach, nie
uniemożliwią rozpoczęcia procesu likwidacji i zagospodarowania odpadów jądrowych,
ani też nie wpłyną na prace, jakie wykonać powinien personel elektrowni do 2013 roku.
Niemniej jednak poważne zaniepokojenie nadal budzi fakt, że plany likwidacji wciąż nie
zostały ukończone i konieczne będzie podjęcie wysiłków na rzecz poprawy zarządzania
środkami finansowymi oraz koordynacji między właściwymi władzami zainteresowanych
państw członkowskich. Z powyższych względów głosuję za przyjęciem projektu rezolucji.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Trzy państwa – Litwa, Słowacja i Bułgaria
– zarządzały starymi i zaprojektowanymi w czasach sowieckich reaktorami jądrowymi,
które wspólnota międzynarodowa, zgodnie z wielostronnym programem działania G-7
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przyjętym na szczycie G-7 w Monachium w 1992 roku, uznała za nienadające się do
modernizacji w celu spełnienia minimalnych wymaganych standardów bezpieczeństwa
po ekonomicznie akceptowalnych kosztach. W kontekście negocjacji dotyczących
przystąpienia do Unii Europejskiej rzeczone trzy państwa zobowiązały się do zamknięcia,
a następnie likwidacji w wyznaczonych terminach wspomnianych reaktorów jądrowych.
Uznając fakt, że wczesne zamknięcie stanowiłoby wyjątkowo duże obciążenie finansowe,
w akcie solidarności Unia Europejska zobowiązała się do udzielenia odpowiedniej
dodatkowej pomocy finansowej na likwidację tych bloków reaktorów do końca 2013
roku.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie  −  (IT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ za sprawę najwyższej wagi uznaję dalsze ścisłe monitorowanie
postępów likwidacji elektrowni jądrowych na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii, gdzie w
chwili ich wejścia do Unii Europejskiej nadal działały stare reaktory jądrowe oparte na
radzieckich projektach, które uznano za nienadające się do modernizacji w celu spełnienia
nowszych standardów bezpieczeństwa po akceptowalnych kosztach.

Po niedawnej katastrofie w Japonii nie można nadal opóźniać tych procedur, z uwagi na
bezpieczeństwo wszystkich obywateli w Europie i gdziekolwiek indziej, a ponadto nie
można nadal wykorzystywać nadzwyczajnych obciążeń finansowych związanych z
procesem likwidacji jako wymówki dla potencjalnych opóźnień. Z tego względu Unia
Europejska jest zobowiązana zapewnić odpowiednią pomoc finansową w celu likwidacji
tych reaktorów do końca 2013 roku. W interesie całej Unii Europejskiej nie można
tolerować dalszych opóźnień i należy je natychmiast potępiać przy wszystkich
najwłaściwszych okazjach.

Oreste Rossi (EFD),    na piśmie  −  (IT) Po katastrofie jądrowej w Japonii, do której doszło
w elektrowni również uznanej za niezdatną do dostosowania do obecnych norm
bezpieczeństwa, możemy powiedzieć, że podjęliśmy doskonałą decyzję ustalając w trakcie
negocjacji akcesyjnych termin ostatecznego wyłączenia trzech zaprojektowanych w czasach
radzieckich elektrowni jądrowych na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii.

Jako termin ostatecznego wyłączenia i późniejszego bezpiecznego utrzymywania wskazano
rok 2013, a związane z tym koszty dla Unii Europejskiej określono na prawie 3 miliardy
euro. W związku z opóźnieniami i wzrostem kosztów związanymi z zabezpieczeniem
trzech elektrowni, w sprawozdaniu zachęca się Komisję do sprawowania ściślejszego
nadzoru, ustalenia obecnego stanu rzeczy oraz oczekiwanego harmonogramu zakończenia
poszczególnych etapów procesu likwidacji zgodnych z pierwotnym harmonogramem.

Bart Staes (Verts/ALE),    na piśmie – (NL) Na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii
funkcjonowały stare elektrownie jądrowe według radzieckiego projektu, które społeczność
międzynarodowa uznała za niezdatne do modernizacji w celu spełniania minimalnych
wymogów bezpieczeństwa po ekonomicznie akceptowalnych kosztach. Negocjacje
akcesyjne wykorzystano, aby doprowadzić do wyłączenia trzech elektrowni jądrowych
w określonym terminie oraz ich późniejszej likwidacji. W latach 1999-2013 na ten cel
przeznaczono kwotę 2,7 miliarda euro. Pod koniec 2009 roku wydano z tego już kwotę
1,8 miliarda euro. Pomimo to doszło do poważnych opóźnień w realizacji programów
likwidacyjnych. Parlament Europejski obawia się, że opóźnienia te mogą spowodować
zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Jestem zadowolony z
przedmiotowego sprawozdania, również dlatego, że Parlament poparł moje poprawki
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przedłożone na forum Komisji Kontroli Budżetowej, stanowiące apel o bezwzględną
przejrzystość w zarządzaniu funduszami i wykorzystywaniu ich środków.

Parlament Europejski przyjął również moją propozycję dotyczącą zobowiązania Komisji
do przedkładania Parlamentowi dorocznych sprawozdań i informowania nas, czy
sprawdzają się jej przewidywania dotyczące możliwości zaabsorbowania zarezerwowanych
środków w okresie najbliższych trzech lat. Przedmiotowe sprawozdanie jest podstawą dla
bardzo ścisłego monitorowania tego procesu, co jest korzystne z wielu punktów widzenia.

Catherine Stihler (S&D),    na piśmie  − Zagłosowałam za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ popieram stopniową likwidację elektrowni jądrowych.

Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie − (DE) Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania. Likwidacja elektrowni Ignalina, Bohunice i Kozłoduj trwa zbyt długo i
konieczne są większe zobowiązania ze strony podmiotów krajowych. Ponadto wszystkie
państwa członkowskie powinny pilnie wezwać do utworzenia wspólnych norm likwidacji
elektrowni. Konieczne jest określenie jasnych zakresów zadań. W trakcie swoich negocjacji
akcesyjnych trzy kraje – Litwa, Słowacja i Bułgaria – zadeklarowały gotowość odłączenia
tych trzech niebezpiecznych elektrowni jądrowych od sieci.

Viktor Uspaskich (ALDE),    na piśmie  −  (LT) Tragiczne wydarzenia, do których w
ubiegłym miesiącu doszło w Japonii, oraz obawy związane z bezpieczeństwem elektrowni
Fukushima wywołały wiele dyskusji dotyczących elektrowni jądrowych. Przeprowadzenie
tych dyskusji jest niezwykle ważne – wielu Litwinów zbyt dobrze pamięta tragedię
czarnobylską. Zamknięcie litewskiej elektrowni jądrowej Ignalina było jednym z warunków
członkostwa w UE, ale to bardzo bolesny proces. UE zapewniła Litwie pomoc w wysokości
837 milionów euro, przeznaczoną na likwidację skutków zamknięcia elektrowni jądrowej
w latach 2007-2013. Jednakże nie wystarczy wyłącznie przyjąć środki finansowe UE
przeznaczone na wyłączenie reaktora. Bezpieczna likwidacja to długi proces, a UE musi
wspierać Litwę na każdym jego etapie. Powinno to obejmować kompleksowe wsparcie w
zakresie zagospodarowania odpadów radioaktywnych i niebezpiecznych.

Jak stwierdził sprawozdawca, kompleksowe wsparcie ze strony UE ma duże znaczenie dla
złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków zamknięcia elektrowni jądrowej
Ignalina. Zamknięcie elektrowni jądrowej skazało wielu Litwinów na bezrobocie i było
katastrofą dla naszej gospodarki. Unia Europejska musi udzielić dalszego wsparcia na
projekty w sektorze energetycznym, aby złagodzić gospodarcze skutki zamknięcia
elektrowni jądrowej Ignalina. Może to obejmować promocję ponownego podjęcia działań
na rzecz zwiększenia wytwarzania energii i efektywności energetycznej.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie  −  (DE) Zagłosowałam za przyjęciem sprawozdania
dotyczącego likwidacji trzech reaktorów jądrowych na Litwie i Słowacji oraz w Bułgarii.
Jako że te reaktory jądrowe nie spełniają nawet minimalnych norm bezpieczeństwa, ich
likwidacja była jednym z warunków, na które te trzy kraje przystały w trakcie negocjacji
akcesyjnych, a Unia Europejska zobowiązała się pokryć część kosztów likwidacji. W tym
kontekście szczególnie cieszy świadomość, że wyłączenie elektrowni Ignalina na Litwie
oznacza odłączenie od sieci jedynej elektrowni jądrowej w tym kraju.

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0060/2011)

Regina Bastos (PPE),    na piśmie – (PT) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
(EFG) został utworzony w 2006 roku w celu udzielenia dodatkowego wsparcia

05-04-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL116



pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze
światowego handlu, a także umożliwienia im powrotu na rynek pracy. W dniu 1 maja
2009 r. zakres zastosowania EFG został rozszerzony, tak by umożliwiać wspieranie
pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu
finansowego i gospodarczego.

W czasie gdy zmagamy się tym poważnym kryzysem, który przejawia się między innymi
we wzroście bezrobocia, UE powinna wykorzystać wszelkie dostępne jej środki, by
reagować, szczególnie poprzez przekazywanie wsparcia tym, którzy zmagają się z
codziennymi realiami bezrobocia. Dlatego głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania
dotyczącego uruchomienia EFG dla Republiki Czeskiej w celu wsparcia pracowników
zwolnionych z Unilever ČR spol.s r.o.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    na piśmie − (ES) Pomoc obejmuje 460 spośród 664
pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Unilever ČR, którzy byli zatrudnieni
w sektorze detalicznym: 52,4 % zwolnionych to kobiety, 13 % to osoby w wieku powyżej
54 lat, a 9,1 % to osoby poniżej 24. roku życia. Należy podkreślić, że działania, które
pomogą w przekwalifikowaniu zwolnionych pracowników będą współfinansowane przez
firmę, która nie uchyla się od swojej odpowiedzialności, i będą zrealizowane przez
wykonawców lub firmy działające w imieniu Unilever ČR.

Jan Březina (PPE),    na piśmie – (CS) To sukces Parlamentu Europejskiego, że w budżecie
na 2011 rok po raz pierwszy przewidziano środki w wysokości 47 608 950 euro w linii
budżetowej przewidzianej dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
(EFG). EFG został stworzony jako osobny specjalny instrument z własnymi celami i
terminami, w związku z czym zasługuje na własne środki, które pozwolą na uniknięcie
przesunięć z innych linii budżetowych, których dokonywano w przeszłości, a które mogły
być niekorzystne dla realizacji różnych celów politycznych. Moim zdaniem EFG potwierdził
swoją wartość, a moją jedyną obawę budzi to, że nowe państwa członkowskie nie korzystają
z niego w wystarczającym stopniu. Można w związku z tym odnieść wrażenie, że celem
EFG jest zapewnienie starym państwom członkowskim dostępu do środków budżetowych,
z których wcześniej korzystały one na przykład w ramach polityki spójności. Moim zdaniem
pierwszy w historii wniosek Czech o środki z EFG jest pierwszą jaskółką, po której pojawią
się kolejne, ponieważ również czeski przemysł ucierpiał w wyniku globalizacji i światowego
kryzysu finansowego, a zwolnieni czescy pracownicy zasługują na europejską pomoc w
zmaganiach na trudnym rynku pracy.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    na piśmie – (CS) Europejski Fundusz Dostosowania do
Globalizacji został ustanowiony w 2006 roku jako elastyczny instrument szybkiego
udzielania jednorazowego, ograniczonego w czasie indywidualnego wsparcia, mającego
na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego
i gospodarczego. To pierwszy przypadek uruchomienia środków z funduszu dla Republiki
Czeskiej od początku światowego kryzysu finansowo-gospodarczego. W tym konkretnym
przypadku celem pomocy jest złagodzenie skutków zwolnienia z pracy 634 pracowników
firmy Unilever, która zamknęła swój zakład w gminie Nelahozeves. Jako że 52,4 %
zwolnionych to kobiety, a ponad 13 % zwolnionych to pracownicy w wieku ponad 54
lat, uważam, że uruchomienie środków dla Republiki Czeskiej jest bardzo słuszne, dlatego
też głosowałam za przyjęciem sprawozdania.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie – (PT) Popieram działania realizowane w
ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), a mianowicie
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wspieranie pracowników dotkniętych zmianami w światowym handlu. Podobnie popieram
decyzję uruchomienia EFG dla Republiki Czeskiej na rzecz pracowników z przedsiębiorstwa
Unilever, które zwolniło ponad 500 osób w związku ze światowym kryzysem
finansowo-gospodarczym. Decyzja ta ma ogromne znaczenie, nie tylko dla pracowników
i ich rodzin, ale również dla powiatu mielnickiego, w którym zlokalizowane są zakłady
firmy Unilever i którego gospodarka w znacznym stopniu uzależniona jest od branży
przetwórstwa żywności, a także branż chemicznej i energetycznej.

Anne Delvaux (PPE),    na piśmie – (FR) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania i
poprawki przewidującej przegląd Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
(EFG). Uważam, że przegląd ten jest konieczny, ponieważ obecne przepisy dotyczące EFG
nie wymagają badania stanu finansów, ewentualnego uchylania się od podatków ani
sytuacji pod względem pomocy państwa przedsiębiorstw wielonarodowych, których
restrukturyzacja uzasadnia interwencję w ramach EFG. Uważam, że należy zająć się tym
problemem przy okazji najbliższego przeglądu rozporządzenia w sprawie EFG, nie
ograniczając przy tym dostępu zwolnionych pracowników do środków z EFG.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt and Cecilia Wikström (ALDE),    na piśmie  −
(SV) Raz jeszcze zdecydowaliśmy się poprzeć uruchomienie Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji – tym razem, by pomóc łącznie 1200 osobom, które utraciły
pracę w Polsce i Republice Czeskiej – ponieważ Europa nadal odczuwa skutki kryzysu
gospodarczego, a wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych środków.

Uważamy jednak, że w przyszłości w celu poprawy szans tych, którzy otrzymali
wypowiedzenie albo zostali zwolnieni, powinniśmy zamiast tego korzystać z instrumentów
już istniejących – w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego.
Najprawdopodobniej nie będzie potrzeby korzystania z Funduszu Dostosowania do
Globalizacji w kolejnym okresie budżetowym.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie – (PT) Wniosek dotyczy 634 pracowników zwolnionych z
firmy Unilever ČR, która działa w sektorze detalicznym w czeskim regionie Střední Čechy.
Podobnie jak przy okazji pierwszego wniosku z tego roku dotyczącym regionu Podkarpacia,
Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych pozytywnie oceniła zgodność procesu z
kryteriami kwalifikowalności. Muszę wyrazić swój żal w związku z tak licznymi
zwolnieniami w całej Unii, które świadczą o tym, że nadal pozostaje wiele do zrobienia,
żeby odwrócić bieg kryzysu, w którym się znaleźliśmy. Popieram wniosek Komisji
dotyczący uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) i
mam nadzieję, że zwolnieni pracownicy zdołają jak najszybciej znaleźć pracę.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy
projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia 323 820 euro
ze środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w celu udzielenia
czeskim pracownikom zwolnionym w wyniku obecnego kryzysu finansowo-gospodarczego
pomocy w powrocie na rynek pracy. Wniosek ten, który jest drugim wnioskiem
zatwierdzonym w ramach budżetu na rok 2011, został przekazany Komisji dnia 24 marca
2010 r. i dotyczy 634 pracowników z przedsiębiorstwa Unilever ČR, z regionu Střední
Čechy, którzy byli zatrudnieni w sektorze detalicznym. Zważywszy że dotyczy to
szczególnego instrumentu budżetowego i że kwota, o którą wystąpiono, jest możliwa do
zaakceptowania z prawnego punktu widzenia oraz zgodna z postanowieniami
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. między Parlamentem, Radą a
Komisją Europejską, a ściślej rzecz biorąc, z pkt. 28, głosuję za przyjęciem tego wniosku
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i mam nadzieję, że przyczyni się on do zmniejszenia trudności gospodarczych mieszkańców
regionu, a także ponownego ożywienia miejscowej gospodarki.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) To kolejne uruchomienie Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), tym razem z myślą o wsparciu pracowników
zwolnionych z jednego z czeskich zakładów należących do międzynarodowego koncernu
Unilever.

Podobnie jak w innych przypadkach głosowaliśmy za. Mimo to – niezależnie od zastrzeżeń,
które zawsze czynimy w takich sytuacjach – są konkretne aspekty tego procesu, które
wymagają podkreślenia. Komisja Europejska ograniczyła się do stwierdzenia, że Unilever
nie otrzymała od państwa ani od UE żadnej pomocy na otwarcie zakładów w Republice
Czeskiej, ani przed przystąpieniem do UE, ani po przystąpieniu. Komisja nie przedstawiła
jednak informacji – choć powinna była to zrobić i poproszono ją o to – na temat sytuacji
w innych zakładach grupy, twierdząc, że nie jest do tego zobowiązana na mocy
rozporządzenia w sprawie EFG.

Oprócz tego, co się dzieje w tym konkretnym przypadku w Republice Czeskiej, dobrze
byłoby sprawdzić i przekonać się, jak grupa Unilever postępuje na szczeblu europejskim.
Dlatego żałujemy, że nie dysponujemy informacjami dotyczącymi pomocy publicznej
przyznanej tej grupie, a także ogólnie przedsiębiorstwom wielonarodowym, których
restrukturyzacja uzasadnia interwencje w ramach EFG.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie – (PT) To kolejny przypadek uruchomienia
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), tym razem na rzecz
pracowników zwolnionych z jednego zakładu międzynarodowej grupy Unilever.
Stanowisko Komisji Europejskiej w tym względzie było bardzo kontrowersyjne, ponieważ
Komisja ograniczyła się do stwierdzenia, że przedsiębiorstwo Unilever nie otrzymało
żadnej pomocy państwa ani wsparcia finansowego ze środków europejskich na otwarcie
tego zakładu w Republice Czeskiej, ani przed przystąpieniem do UE, ani po przystąpieniu.
Komisja nie przedstawiła jednak informacji – choć powinna była to zrobić i poproszono
ja o to – na temat sytuacji w innych zakładach grupy, twierdząc, że nie jest do tego
zobowiązana na mocy rozporządzenia w sprawie EFG.

Dlatego w trakcie debaty w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych zwróciłam uwagę
na to, że brakuje informacji na temat sytuacji grupy Unilever na szczeblu europejskim, i
zaproponowałam uwzględnienie tej kwestii podczas przeglądu rozporządzenia, tak by w
przyszłości możliwe było badanie sytuacji finansowej – w tym pod kątem pomocy państwa
– przedsiębiorstw międzynarodowych, których restrukturyzacja jest uzasadnieniem dla
interwencji w ramach EFG, przy jednoczesnym uniknięciu utrudniania zwalnianym
pracownikom dostępu do EFG.

Dlatego głosowaliśmy za przyjęciem tych wniosków.

Estelle Grelier (S&D),    na piśmie – (FR) Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania
w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w
celu udzielenia pomocy pracownikom branży żywnościowej (UNILEVER) w Republice
Czeskiej. Pragnę jednak podkreślić, że istnieje pilna potrzeba jak najszybszego dokonania
przeglądu przepisów regulujących funkcjonowanie tego funduszu. Dlatego w trakcie
głosowania poparłam przyjęcie poprawki stwierdzającej, że to niekorzystne, iż
rozporządzenie nie wymaga badania ogólnej sytuacji finansowej międzynarodowych
przedsiębiorstw korzystających z interwencji w ramach EFG, ewentualnego uchylania się
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przez nie od płacenia podatków ani ich sytuacji pod względem pomocy państwa. W czasie
gdy Unia Europejska zmaga sie z trudnościami w zakresie finansowania swoich celów i
jest zmuszona wybierać między równie ważnymi politykami, nie można sobie pozwolić
na finansowanie ze wspólnotowego budżetu strategii zdobywania rynku i przenoszenia
działalności dużych przedsiębiorstw międzynarodowych, których jedynym celem jest
mnożenie zysków. Należy uwzględnić ten problem w kolejnym rozporządzeniu, nie
utrudniając przy tym zwolnionym pracownikom dostępu do EFG.

Jiří Havel (S&D),    na piśmie   –   (CS) Zalecałem głosowanie za przyjęciem sprawozdania
pani poseł Barbary Matery w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu
Przystosowania do Globalizacji (EFG), w ramach którego Republika Czeska przedłożyła
swój pierwszy wniosek o wsparcie. Uważam, że konieczne jest podkreślenie znaczenia
tego funduszu, który został utworzony za kadencji czeskiego socjaldemokratycznego
komisarza Vladimíra Špidli. Wstrząsy finansowe i gospodarcze, które wystąpiły od tego
czasu, pozbawiły zatrudnienia wielu ludzi z całej Europy. Środki z EFG są wykorzystywane
do finansowania tylko tych działań, które zapewniają możliwość znalezienia nowego
zatrudnienia pracownikom zwolnionym z pracy, którzy zgłosili się do programów
szkolenia zawodowego i zdobyli określone umiejętności w odpowiedzi na potrzeby rynku
pracy, albo też przeszli na samozatrudnienie. Po lekturze sprawozdania pani poseł Matery
mogę stwierdzić, że Unilever wypełnił wszystkie kryteria. Unilever ČR był zmuszony
zamknąć zakład w Nelahozeves w związku ze skutkami kryzysu gospodarczego i zwolnienia
dotknęły większość pracowników.

Przedsiębiorstwo Unilever zaoferowało wszystkim zwalnianym kompleksowy program
wsparcia w znalezieniu nowego zatrudnienia, a ponadto firma ściśle współpracowała z
miejscowym biurem pracy w zarządzaniu programem. Dlatego, kierując się informacjami
zawartymi w sprawozdaniu, popieram uruchomienie środków, a tym samym wniosek
Komisji dotyczący wypłaty Republice Czeskiej 323 820 euro ze środków EFG.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Europejski Fundusz Dostosowania do
Globalizacji (EFG) został utworzony w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom
dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym w
wyniku globalizacji oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy. Zakres
zastosowania EFG został rozszerzony w porównaniu z wnioskami przedkładanymi
począwszy od 1 maja 2009 r., tak by umożliwić wspieranie pracowników, których
zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.
Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość
uruchomienia EFG w granicach rocznego pułapu wynoszącego 500 milionów euro. W
dniu 24 marca 2010 r. Republika Czeska złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG
w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Unilever ČR spol. sr.o., uzupełniając go
o dodatkowe informacje do dnia 20 września 2010 r. Wniosek ten spełnia wymogi
dotyczące określania wkładu finansowego. W związku z tym Komisja proponuje
uruchomienie kwoty 323 820 euro. Dlatego poparłem uruchomienie środków z EFG, aby
zapewnić wypłatę środków w odpowiedzi na wniosek przedłożony przez Republikę
Czeską. Uważam ponadto, że z możliwości, jakie dają unijne fundusze, powinny skorzystać
inne państwa członkowskie UE.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie  −  (IT) Głosowałem za uruchomieniem Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) na rzecz Republiki Czeskiej, ponieważ
uznaję ten instrument za cenne źródło wsparcia dla pracowników zmagających się z
trudnościami wynikającymi z kryzysu gospodarczego. Dzisiejsze głosowanie dotyczyło
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wniosku o wsparcie dla 634 pracowników z przedsiębiorstwa Unilever ČR, działającego
w sektorze detalicznym w regionie NUTS II Střední Čechy, w wysokości 323 820 euro ze
środków EFG. Wreszcie, pragnę podkreślić znaczenie EFG, który okazał się być użytecznym
i skutecznym środkiem walki z bezrobociem wynikającym z globalizacji i kryzysu
gospodarczego.

David Martin (S&D),    na piśmie  − Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie, które
przewiduje uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
w celu udzielenia pomocy pracownikom zwolnionym w Republice Czeskiej. Sprawozdanie
dotyczy 634 zwolnień, których dokonano w następstwie zamknięcia zakładu Unilever w
Nelahozeves w ostatnim kwartale 2009 roku. Czterystu sześćdziesięciu zwolnionych
pracowników skorzysta ze zindywidualizowanych działań dofinansowanych ze środków
EFG w łącznej wysokości 0,32 miliona euro.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Wstrzymuję się od głosu przez wzgląd
na czeskich pracowników, którzy zostali poświęceni na ołtarzu globalizacji. Trudna
sytuacja, w jakiej znaleźli się ci pracownicy, jest po prostu konsekwencją neoliberalnej
polityki UE, którą wspiera ten fundusz. Głosuję przeciw, ponieważ jałmużna przyznana
ofiarom tej polityki jest żałosna w porównaniu z zyskami generowanymi w innych krajach.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie – (PT) Unia Europejska jest obszarem solidarności, a
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest jego częścią. Pomoc ta jest
niezbędna, by pomóc bezrobotnym i ofiarom przenoszenia działalności, które ma miejsce
w zglobalizowanym świecie. Coraz więcej przedsiębiorstw zmienia miejsce działalności,
korzystając z niskich kosztów pracy w wielu krajach, szczególnie w Chinach i Indiach, co
przynosi wyniszczające konsekwencje dla krajów respektujących prawa pracowników.
EFG ma na celu udzielanie pomocy pracownikom, którzy padli ofiarą przenoszenia
działalności i ma zasadnicze znaczenie dla ułatwiania dostępu do nowego zatrudnienia.
W przeszłości z EFG korzystało wiele unijnych krajów, dlatego teraz stosowne jest
udzielenie tej pomocy Republice Czeskiej, która wystąpiła o wsparcie w związku z 634
zwolnieniami – wszyscy zwolnieni to potencjalni beneficjenci pomocy – z firmy
Unilever ČR, spol.sr.o, która prowadzi działalność w sektorze detalicznym w regionie
NUTS II Střední Čechy.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie – (ES) Chociaż głosowałem za przyjęciem tego
wniosku o udzielenie pomocy pracownikom Unilever w Republice Czeskiej, uważam, że
jest on środkiem przeciwbólowym i paliatywnym, który ma złagodzić skutki modelu
kapitalistycznego, i że nie stanowi on żadnego realnego postępu w walce z pierwotnymi
przyczynami kryzysu. Popieram uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji (EFG) osobom zwolnionym w wyniku zmian modelu
światowego handlu i kryzysu finansowo-gospodarczego. Uważam, że EFG może przyczynić
się do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest ułatwienie tym pracownikom powrotu na
rynek pracy. Głosowałem za również dlatego, że jestem przekonany, iż pomoc ta uzupełni
pomoc dla pracowników zwalnianych z pracy przewidzianą w przepisach krajowych i
układach zbiorowych. W związku z tym uruchomienie środków z EFG nie może w żadnym
razie zastępować prawnych zobowiązań rządów i przedsiębiorstw na rzecz zwolnionych
pracowników, ani też umożliwiać uchylania się od nich.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie  −  (DE) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
został ustanowiony z myślą o ochronie pracowników zwolnionych z pracy w wyniku
światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. Republika czeska wystąpiła o wsparcie
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w związku ze zwolnieniem 634 pracowników. Bezwzględnie powinniśmy zapewnić
zindywidualizowane wsparcie pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji i kryzysu
gospodarczego, przyczyniając się do ich powrotu na rynek pracy. Dlatego głosowałem za
przyjęciem sprawozdania.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie  −  (IT) Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
jest funduszem przewidzianym przez Unię do udzielania wsparcia gospodarczego
niektórym sektorom gospodarki państw członkowskich przeżywającym trudności lub
tym sektorom, które dążą do uzyskania średnich standardów unijnych. Dlatego głosowałem
za przyjęciem sprawozdania pani poseł Matery. Na rok 2011 unijna linia budżetowa
przewidziana do finansowania wypłat z funduszu została zwiększona o 50 milionów euro,
dzięki czemu łatwiej jest zapewnić środki szerszemu wachlarzowi sektorów. Ściślej rzecz
biorąc, to pierwsze wnioski o uruchomienie środków z funduszu w 2011 roku z sektora
produkcji maszyn i produkcyjnego Republiki Czeskiej i Polski. Środki (w wysokości
niemalże miliona euro) zostaną przekazane na pomoc pracownikom specjalizującym się
w handlu i produkcji maszyn.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Europejski Fundusz Dostosowania
do Globalizacji (EFG) został stworzony z myślą o zapewnieniu dodatkowego wsparcia
pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu
światowym. W dniu 15 lutego 2011 r. Komisja przyjęła nowy projekt decyzji w sprawie
uruchomienia EFG na rzecz Republiki Czeskiej w celu wsparcia powrotu na rynek pracy
pracowników zwolnionych w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i finansowego.
To drugi wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2011 rok, który dotyczy
uruchomienia łącznej kwoty 323 820 euro. Procedura dotyczy zwolnienia 323 820
pracowników – wszyscy są potencjalnymi beneficjentami pomocy – przedsiębiorstwa
Unilever ČR, spol.sr., prowadzącego działalność w sektorze detalicznym w regionie Střední
Čechy według klasyfikacji NUTS II, w czteromiesięcznym okresie odniesienia od 16
września 2009 r. do 16 stycznia 2010 r. Z oceny Komisji wynika, że zachodzi związek
między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym lub
kryzysem finansowo-gospodarczym, i że zwolnienia te miały nieprzewidywalny charakter.
Wniosek spełnia wszelkie kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu o EFG,
dlatego głosowałam za uruchomieniem funduszu.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie – (PT) Wniosek Republiki Czeskiej o uruchomienie środków
z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dotyczy 634 zwolnień,
które miały miejsce w okresie od 16 września 2009 r. do 16 stycznia 2010 r., między
innymi w przedsiębiorstwie Unilever ČR, spol.sr.o, prowadzącym działalność sektorze
detalicznym w regionie Střední Čechy według klasyfikacji NUTS II, spełnia wszystkie
kryteria kwalifikowalności przewidziane prawem. Na mocy rozporządzenia (WE)
nr 546/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r., zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, zakres EFG
został tymczasowo rozszerzony w sposób umożliwiający interweniowanie w takich
sytuacjach, w których w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i finansowego
nastąpiło „co najmniej 500 zwolnień w okresie dziewięciu miesięcy, szczególnie w małych
i średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale według klasyfikacji
NACE Rev. 2 w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS
II”. Dlatego głosowałem za przyjęciem tej rezolucji w nadziei, że uruchomienie EFG
przyczyni się do skutecznego powrotu tych pracowników na rynek pracy.
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Zuzana Roithová (PPE)   , na piśmie – (CS) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w
sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na rzecz
Republiki Czeskiej, szczególnie dla byłych pracowników przedsiębiorstwa Unilever, i
cieszę się, że sprawozdanie zostało przyjęte. Przykro mi, że brytyjscy konserwatyści
głosowali przeciwko sprawozdaniu, a czeski przewodniczący Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów nie zdołał skłonić ich do zmiany zdania, mimo że Republika Czeska
korzysta ze środków z tego funduszu po raz pierwszy.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Jak zwykle przy okazji takich
sprawozdań, PE:

1. zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków celem
szybszego uruchamiania EFG; docenia w związku z tym wprowadzoną przez Komisję, w
następstwie wniosku PE o przyspieszenie uwalniania dotacji, ulepszoną procedurę, mającą
na celu przedstawianie władzy budżetowej oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności
wniosku EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie funduszu; ma nadzieję, że dalsze
ulepszenia procedury zostaną zrealizowane w ramach nadchodzącego przeglądu funduszu;

2. przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnej i szybkiej
procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniając jednorazowe,
ograniczone w czasie indywidualne wsparcie mające na celu pomoc pracownikom
zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego i gospodarczego; wskazuje
rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;
jednak apeluje o dokonanie oceny długotrwałego powrotu tych pracowników na rynek
pracy jako bezpośredniego rezultatu środków finansowanych z EFG.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie  −  (IT) W dniu 15 lutego 2011 r. Komisja przyjęła wniosek
dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia EFG na rzecz Republiki Czeskiej w celu wsparcia
powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w wyniku światowego kryzysu
gospodarczego i finansowego. Omawiana sprawa dotyczy 634 zwolnień – wszystkie
kwalifikują się do pomocy ze środków funduszu – które miały miejsce w przedsiębiorstwie
Unilever prowadzącym działalność w sektorze detalicznym w regionie Střední Čechy
według klasyfikacji NUTS II, w czteromiesięcznym okresie odniesienia od 16 września
2009 r. do 16 stycznia 2010 r. Mój głos za przyjęciem rezolucji potwierdza pozytywną
opinię, którą wyraziłam już na posiedzeniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych.

Olga Sehnalová (S&D),    na piśmie – (CS) Uruchomienie środków z Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji pomoże w powrocie na rynek pracy 460
pracownikom, którzy ucierpieli w wyniku zamknięcia przedsiębiorstwa Unilever w powiecie
Nelahozeves w Kraju Środkowoczeskim w Republice Czeskiej. Jako że uruchomienie
środków zapewni znaczącą pomoc w zażegnywaniu skutków społecznych masowych
zwolnień w tej małej społeczności, głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania.

Catherine Stihler (S&D),    na piśmie  − Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania,
które zapewni środki finansowe na zindywidualizowane działania na rzecz pomocy
pracownikom zwolnionym z pracy w Republice Czeskiej.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Europejski Fundusz Dostosowania
do Globalizacji jest kontrowersyjnym mechanizmem. Oficjalnie fundusz ten umożliwia
Unii Europejskiej finansowanie konkretnych działań rekompensujących skutki kryzysu.
Zda się on na tyle, co gips na drewnianej nodze.
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Mechanizm ten jest wykorzystywany doraźnie i tylko w określonych przypadkach. W
rzeczywistości wykorzystuje się go do finansowania planów zwolnień grupowych.

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski jeszcze dalej posunął się w tej hipokryzji,
przeznaczając część tych środków dla firmy Unilever, która właśnie zamknęła swoje
zakłady w Republice Czeskiej i zwolniła ponad 600 osób, podczas gdy jej zysk netto wzrósł
o 26 %, sięgając 4,6 miliarda euro.

Dlatego głosowałam za odrzuceniem tego sprawozdania, które dotyczy bardziej ogólnego
problemu niż sprawa Unilever. Jak krajowe i europejskie organy publiczne mogą –
zważywszy na kryzys zatrudnienia, z którym się borykamy – w dalszym ciągu przeznaczać
środki finansowe na dotowanie przedsiębiorstw międzynarodowych zwalniających
pracowników, mimo że przedsiębiorstwa te generują zyski, co świadczy o tym, że bardziej
dbają o interesy akcjonariuszy niż pracowników?

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie  −  (DE) Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko
poprzeć poprawkę zgłoszoną przez Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim, przewidującą ocenę ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa przy
przyznawaniu środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG).
Wielokrotnie o to apelowałam w Komisji Budżetowej. Jednak nie mogłam zagłosować za
sprawozdaniem w całości. Czeskie przedsiębiorstwo Unilever ČR spol.sr.o, prowadzące
działalność w sektorze detalicznym, zwolniło 634 pracowników i zabiega o środki wsparcia
dla wszystkich, którzy stracili pracę (indywidualne środki są zazwyczaj potrzebne tylko
dla niektórych zwolnionych, by pomóc im w powrocie na rynek pracy). Jak podkreśla się
w każdym sprawozdaniu, za pomocą którego Parlament zatwierdza finansowanie z EFG,
wnioski o środki z funduszy strukturalnych nie powinny być wykorzystywane w miejsce
środków, za które odpowiedzialne są same przedsiębiorstwa w świetle układów zbiorowych.

Sprawozdanie: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  –  (LT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
w sprawie produktów i technologii podwójnego przeznaczenia, czyli towarów, które
można wykorzystywać zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Kontrola wywozu
towarów podwójnego przeznaczenia jest kluczem do nierozprzestrzeniania broni, w tym
broni masowego rażenia. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie, by unijny system
towarów podwójnego przeznaczenia był bardziej demokratyczny i przejrzysty, a
jednocześnie wystarczająco rygorystyczny. Obecnie wymogi stosowane w odniesieniu do
wywozu produktów podwójnego przeznaczenia różnią się pod względem surowości.
Uważam, że UE powinna zmierzać do stosowania jak najbardziej rygorystycznych
systemów wywozu w odniesieniu do każdego produktu, i powinno to dotyczyć wszystkich
państw członkowskich. Komisja musi ustanowić efektywny system w tym obszarze, który
ułatwiłby gromadzenie wiarygodnych danych na temat podwójnego zastosowania i
produktów podwójnego zastosowania eksportowanych z Unii.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Kontrola wywozu towarów podwójnego
zastosowania (do celów cywilnych i wojskowych) jest kluczem do nierozprzestrzeniania
broni, w tym broni masowego rażenia (BMR). Od piętnastu lat UE zacieśnia kontrolę
wywozu towarów podwójnego przeznaczenia za pomocą środków zapobiegawczych,
takich jak wymagania w zakresie pozwoleń na wywóz i procedury rejestracji celnej. Jednakże
z uwagi na ciągłe zmiany technologiczne i nowe zagrożenia konieczne jest regularne
uaktualnianie wykazu kontrolowanych produktów podwójnego zastosowania w sposób
odzwierciedlający zmiany w ramach głównych międzynarodowych systemów kontroli
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wywozu. Głównym zadaniem tych międzynarodowych systemów kontroli wywozu jest
aktualizowanie wykazu kontrolowanych towarów. Dotychczas wykazy te były
półautomatycznie transponowane do prawodawstwa UE bez uczestnictwa Parlamentu
Europejskiego, ale po wejściu w życie Traktatu z Lizbony potrzebna jest zgoda Parlamentu
Europejskiego. Poparłem to sprawozdanie i wnioski Parlamentu Europejskiego mające na
celu zapewnienie bardziej demokratycznych i przejrzystych unijnych systemów kontroli
towarów podwójnego przeznaczenia i zwiększenie roli Komisji w zakresie oceny wdrażania
tych przepisów w państwach członkowskich.

George Becali (NI),    na piśmie – (RO) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania,
ponieważ kontrola wywozu towarów podwójnego przeznaczenia jest kluczowym
czynnikiem z punktu widzenia nierozprzestrzeniania broni, szczególnie broni masowego
rażenia. W związku z wielkością handlu międzynarodowego prowadzonego przez Unię
Europejską z krajami trzecimi stosowanie kontroli unijnego wywozu produktów
podwójnego zastosowania opiera się na środkach prewencyjnych, takich jak wymogi
uzyskania pozwolenia na wywóz i procedury rejestracji celnej. Kontrola wywozu ma
zasadniczy wpływ na unijną politykę handlową, ponieważ może ona obejmować ponad
10 % całości unijnego eksportu.

Sergio Berlato (PPE),    na piśmie  −  (IT) Kontrola eksportu produktów podwójnego
zastosowania, czyli towarów, które mogą być stosowane zarówno do celów cywilnych,
jak i wojskowych, jest realizowana na szczeblu UE od około piętnastu lat.

Kontrola ta ma poważny wpływ na europejską politykę handlową, ponieważ obejmuje
ona ponad 10 % unijnego wywozu. Moim zdaniem wejście w życie Traktatu z Lizbony i
doprecyzowanie w nim unijnych kompetencji w dziedzinie handlu międzynarodowego
stanowią bezcenną możliwość potwierdzenia roli Unii i odpowiedzialności Parlamentu
Europejskiego w unijnych instytucjonalnych ramach podejmowania decyzji.

Podstawowym narzędziem kontroli wywozu jest rozporządzenie (WE) nr 428/2009, które
wprowadza szereg znaczących zmian do zakresu kontroli wywozu produktów podwójnego
przeznaczenia w Unii Europejskiej. Uważam w szczególności, że unijny system kontroli
towarów podwójnego zastosowania należy zorganizować w sposób przejrzystszy.

W związku z tym zgadzam się ze stwierdzeniem sprawozdawcy, że kluczowe znaczenie
będzie miało pełne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego poprzez wypełnianie
obowiązków wynikających z Traktatu z Lizbony i respektowanie jego wspólnej interpretacji
uzgodnionej przez Parlament i Komisję w nowym porozumieniu międzyinstytucjonalnym.

Mara Bizzotto (EFD),    na piśmie  −  (IT) W sprawozdaniu pana posła Leichtfrieda zajęto
się w sposób pozytywny ważnym tematem, jakim jest kontrola unijnego eksportu
produktów podwójnego przeznaczenia, czyli towarów, które można wykorzystać zarówno
do celów cywilnych, jak i wojskowych. Kontrola tego rodzaju eksportu, która obejmuje
ponad 10 % całości wywozu, okazała się mieć zasadnicze znaczenie dla
nierozprzestrzeniania broni. Głosuję za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ ma ono
na celu wprowadzenie przejrzystszych procedur kontroli wspomnianego wywozu.

George Sabin Cutaş (S&D),    na piśmie – (RO) Głosowałem za przyjęciem wniosku
dotyczącego zmiany tego rozporządzenia, ponieważ uważam, że nowe punkty, które
wprowadzono, uczynią unijny system kontroli towarów podwójnego przeznaczenia
przejrzystszym i bardziej demokratycznym. Oznacza to, że Parlament Europejski będzie
mógł uczestniczyć w aktualizowaniu wykazów produktów kontrolowanych w ramach
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systemów międzynarodowych. Obecnie wykazy te są transponowane niemal automatycznie
do unijnego prawodawstwa, a Parlament nie ma nic do powiedzenia. Ponadto zadaniem
Grupy Koordynacyjnej ds. Produktów Podwójnego Zastosowania będzie przedkładanie
Parlamentowi rocznego sprawozdania, dzięki któremu Parlament będzie w pełni
informowany o postępach w zakresie kontroli produktów i technologii dających się
stosować zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie – (FR) Produkty podwójnego zastosowania to
produkty, które mogą być wykorzystane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych
– takie jak produkty chemiczne i techniczne materiały konstrukcyjne, a także
oprogramowanie i inne nowe technologie. Często trudno jest przewidzieć prawdziwe
przeznaczenie eksportowanych produktów; dlatego należy uświadomić eksporterów,
jakie są ich obowiązki i zobowiązać ich do weryfikowania prawdziwego przeznaczenia
produktów sprzedawanych za granicę. Mimo że istnieje już kilka mechanizmów kontroli
i informacji, wezwaliśmy do poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze. Dlatego
głosowaliśmy za przyjęciem poprawek przewidujących zgłaszanie wywozu przed jego
dokonaniem, zaostrzenia kontroli i poprawy przejrzystości. Zapewni to dodatkową
ochronę przed nadużyciami i rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie − (PT) Produkty, w tym oprogramowanie i technologie,
które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych, są
uznawane za produkty technologii podwójnego zastosowania. To podwójne zastosowanie
oznacza, że konieczne jest poświęcenie szczególnej uwagi wywozowi tych produktów,
tak by możliwe było zapobieganie rozprzestrzenianiu broni, przede wszystkim broni
masowego rażenia. Każdy analityk wie, że z punktu widzenia bezpieczeństwa
międzynarodowego konieczna jest kontrola tych produktów oraz bieżąca aktualizacja
przepisów przewidujących odpowiednie mechanizmy kontroli stosownie do rozwoju
technicznego. Oczywiste jest również to, że w państwach prawa kontrola ta powinna być
przejrzysta i demokratyczna, co Komisja zamierza zapewnić.

Wreszcie, uważam, że Komisja – jak stwierdzono w Opinii Komisji Spraw Zagranicznych
– musi być bardziej uwrażliwiona na fakt, iż niektóre państwa członkowskie mają bardziej
restrykcyjne i surowe przepisy dotyczące kontroli wywozu produktów podwójnego
przeznaczenia. To całkiem słuszne i moim zdaniem należy utrzymać ten stan rzeczy.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie – (PT) Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy
kontroli eksportu i obrotu tzw. produktami podwójnego przeznaczenia, to znaczy
produktami przeznaczonymi tak do celów cywilnych, jak i wojskowych. W ciągu ostatnich
kilku lat Unia Europejska podjęła szereg środków, by zapobiegać wykorzystywaniu
materiałów do produkcji broni, szczególnie broni masowego rażenia. Głównym
instrumentem kontroli UE jest rozporządzenie (WE) nr 428/2009 z 5 maja, obejmujące
sprzedaż i transport tych materiałów, które należy jednak zmienić w taki sposób, by
zapobiegać istnieniu różnic w podejściu w różnych państwach członkowskich. Dlatego
popieram wnioski zawarte w tym sprawozdaniu, mają one bowiem na celu uspokojenie
europejskiego społeczeństwa co do produkcji i obrotu materiałami podwójnego
zastosowania oraz uczynienie obowiązujących przepisów przejrzystszymi i bardziej
demokratycznymi.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Kontrola wywozu produktów podwójnego
zastosowania jest regulowana przepisami na szczeblu unijnym. Głównym narzędziem
kontroli eksportu jest rozporządzenie (WE) nr 428/2008 z 2009 roku. Rozporządzenie
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to rozszerza zakres kontroli sprzedaży i transportu. Chociaż w sprawozdaniu podjęto
próbę zwiększenia demokratycznej kontroli i przejrzystości, są pewne kluczowe aspekty
sprawozdania, które uniemożliwiają nam głosowanie za jego przyjęciem.

Sprawozdanie przewiduje, że „lista eksporterów, pośredników i zainteresowanych stron,
u których zasięgnięto opinii” będzie należała do kompetencji Grupy Koordynacyjnej ds.
Produktów Podwójnego Przeznaczenia, której szefem jest przedstawiciel Komisji. To
właśnie ta grupa będzie decydowała, z którymi krajami można handlować, odbierając
uprawnienia w tym zakresie państwom członkowskim i podważając tym samym ich
suwerenność.

Kolejną kwestią jest uwzględnienie Izraela w wykazie krajów przeznaczenia produktów
podwójnego zastosowania. Weźmy choćby wspólne projekty badawcze finansowane ze
środków siódmego programu ramowego na rzecz badań, szczególnie te realizowane z
udziałem firmy Israel Aerospace Industries Ltd., producenta bezzałogowych statków
powietrznych użytych w atakach na Strefę Gazy w latach 2008–2009, w których życie
straciły dziesiątki ludzi.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Głosowaliśmy za odesłaniem tego
sprawozdania do właściwej komisji parlamentarnej, tak by umożliwić kontynuację
negocjacji z Radą w oparciu o wniosek ustawodawczy obejmujący poprawki zgłoszone
przez Parlament.

Wiemy, że problem stosowania produktów i technologii cywilnych do celów wojskowych
wymaga podejścia, które nie obejmowałoby kontroli wywozu tzw. produktów podwójnego
zastosowania i powiązanych usług.

Choć ta kontrola wywozu jest ważna i powinna być prowadzona w sposób rozsądny,
niewpływający negatywnie na dostęp krajów rozwijających się do produktów i technologii
wymaganych do ich rozwoju, zachodzi potrzeba zwiększenia przejrzystości
wykorzystywanych procesów i otwarcia ich na demokratyczną kontrolę.

Pragniemy również podkreślić, że istnieje też potrzeba spójności w tej dziedzinie z innymi
unijnymi politykami i celami tego rozporządzenia. Dobrze znane są wspólne projekty
badawcze finansowane ze środków siódmego programu ramowego na rzecz badań,
szczególnie te realizowane z udziałem firmy Israel Aerospace Industries Ltd., producenta
bezzałogowych statków powietrznych użytych w atakach na Strefę Gazy w latach
2008–2009, w których życie straciły dziesiątki ludzi.

Lorenzo Fontana (EFD),    na piśmie  −  (IT) Wejście w życie nowych unijnych kompetencji
w dziedzinie handlu międzynarodowego wraz z Traktatem z Lizbony jest dobrą
sposobnością do zwiększenia przejrzystości na rynku produktów podwójnego
przeznaczenia. Zmiany tego rozporządzenia, mające wpływ na produkty, które mogą być
stosowane zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych, umożliwią ściślejszą kontrolę
tego rodzaju produktów. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu
broni. Ponadto, uwzględniając przebieg procedury w komisji, popieram mojego kolegę
posła.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Chemikalia i materiały radioaktywne, wirówki,
wyposażenie techniczne, oprogramowanie i komponenty są wykorzystywane nie tylko
do celów cywilnych, ale również wojskowych. W niepowołanych rękach towary te mogą
stać się narzędziami tortur lub bronią masowego rażenia. Głosowałem za przyjęciem tego
dokumentu, ponieważ przewidziano w nim poprawę systemu kontroli wywozu produktów
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i technologii podwójnego zastosowania, czyli wzmocnienie kontroli wywozu towarów
podwójnego przeznaczenia. Dokument ten rozszerza również wykaz towarów, w
przypadku których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wywóz i zgłoszenie wywozu.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie  −  (DE) Produkty i technologie zastosowania
cywilnego i wojskowego powinny podlegać tym samym warunkom pod względem
konkurencyjności we wszystkich państwach członkowskich. Problem tkwi w znalezieniu
wspólnych, a nade wszystko bezpiecznych ram zapewniających bezpieczne użytkowanie.
Powinno to zapobiec sztucznemu obniżaniu cen europejskiego eksportu, i w ten sposób
wzmocnić jednocześnie europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Głosowałam za
przyjęciem zgłoszonej poprawki do rozporządzenia, ponieważ w przypadku tego rodzaju
produktów i technologii najwyższym priorytetem powinny być przejrzystość i
bezpieczeństwo.

David Martin (S&D),    na piśmie  − Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie. Kontrola
eksportu produktów podwójnego zastosowania, czyli towarów, które mogą być stosowane
zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych, jest realizowana na szczeblu UE od około
pietnastu lat. Jest ona kluczem do nierozprzestrzeniania broni, w tym broni masowego
rażenia. Z uwagi na dużą wielkość handlu transgranicznego w Unii Europejskiej, stosowanie
unijnej kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania bazuje na środkach
prewencyjnych, takich jak wymogi uzyskania pozwolenia na wywóz i procedury rejestracji
celnej.

Kontrola eksportu ma zasadniczy wpływ na unijną politykę handlową, ponieważ może
ona obejmować ponad 10 % całości unijnego eksportu. Podstawowym narzędziem kontroli
wywozu jest rozporządzenie w sprawie towarów podwójnego zastosowania (WE) nr
428/2009 z 5 maja, które weszło w życie 27 sierpnia 2009 r. To nowe rozporządzenie
znacząco zmieniło zakres kontroli wywozu produktów podwójnego przeznaczenia w
Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą objęcia kontrolą działalności w zakresie pośrednictwa
w handlu produktami podwójnego zastosowania i ich tranzytu. Rozporządzenie w sprawie
produktów podwójnego zastosowania przewiduje regularne uaktualnianie wykazów
produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli w sposób odzwierciedlający
zmiany w ramach głównych międzynarodowych reżimów kontroli wywozu.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    na piśmie – (CS) Kontrola handlu produktami podwójnego
zastosowania to ważna dziedzina, z którą wiążą się także kwestie bezpieczeństwa i
handlowe, a która nie byłaby wystarczająco skuteczna i egzekwowana bez przepływu
informacji, czy też elastycznej współpracy międzynarodowej. W tym kontekście chciałbym
również podkreślić rolę właściwych organów nadzoru, na przykład organów celnych,
które ponoszą znaczną część odpowiedzialności za bezpośrednie nadzorowanie wywozu
lub tranzytu towarów podwójnego zastosowania. Moim zdaniem powinniśmy w związku
z tym pomóc tym organom, na przykład w zakresie dostępu do nowoczesnego sprzętu
monitorującego, zdobywania nowej wiedzy fachowej odnośnie do przeprowadzania
procedur monitorowania i wreszcie, co nie mniej ważne, poprzez wspieranie szkoleń
zawodowych i wizyty w ramach wymiany pracowników. Wyrafinowana polityka
bezpieczeństwa powinna zawsze obejmować dostosowywanie systemów wywozu towarów
podwójnego zastosowania do wysokich standardów, a także realizację wszystkich
zobowiązań międzynarodowych.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie − (PT) Wejście w życie Traktatu z Lizbony i doprecyzowanie
w nim unijnych kompetencji w dziedzinie handlu międzynarodowego stanowią bezcenną
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szansę na potwierdzenie roli Unii i uprawnień Parlamentu Europejskiego w ramach unijnych
instytucjonalnych ram podejmowania decyzji. Unijny system kontroli produktów
podwójnego zastosowania powinien być zorganizowany w sposób przejrzystszy i bardziej
demokratyczny. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu będzie miało pełne
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego poprzez wypełnianie obowiązków wynikających
z Traktatu z Lizbony oraz wspólną interpretację jego postanowień uzgodnioną przez
Parlament i Komisję w nowym porozumieniu międzyinstytucjonalnym.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Produkty podwójnego zastosowania są
produktami, które mogą zostać wykorzystane zarówno do celów pokojowych, jak i
wojskowych. Kontrola eksportu towarów podwójnego zastosowania jest kluczem do
nierozprzestrzeniania broni. Uwzględniając dużą wielkość handlu w obrębie unijnych
granic, unijna kontrola eksportu produktów podwójnego zastosowania opiera się na
środkach prewencyjnych. Kontrola eksportu ma ogromne znaczenie dla unijnej polityki
handlowej. Dobrze byłoby, gdyby instrumenty kontroli nie stały się środkiem walki z
konkurencją za pomocą struktur biznesowych. Dlatego konieczne jest stworzenie długiej
listy produktów podwójnego zastosowania; jest to jednak temat na inne sprawozdanie.
Głosowałem za.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie  −  (DE) Wywóz produktów i technologii podwójnego
zastosowania jest regulowany w sposób bardzo ścisły w UE. Termin ten dotyczy w
szczególności produktów i technologii, które mogą być wykorzystane między innymi do
celów wojskowych. Aby zapobiegać nadużyciom w sektorze wywozu, wprowadzono
cztery rodzaje zezwoleń na wywóz: generalne wspólnotowe zezwolenie na wywóz, krajowe
generalne zezwolenie na wywóz, globalne zezwolenie na wywóz i indywidualne zezwolenie
na wywóz. Wszystkie te zezwolenia są stosowane w UE.

Dodatkowo istnieją międzynarodowe systemy kontroli wywozu, w których uczestniczy
UE i w ramach których Komisja stara się poprawić pozycję UE. Należą do nich Grupa
Australijska, której Komisja jest pełnym członkiem i do której należy wszystkich 27 państw
członkowskich, a także USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Grupa Dostawców
Jądrowych, w której Komisja ma status obserwatora i do której należy UE-27, USA i Rosja,
porozumienie z Wassenaar, w którym Komisja nie ma żadnego statusu, ale w którym
wszystkie państwa członkowskie – oprócz Cypru – posiadają status pełnego członka, a
także Konwencja o zakazie broni chemicznej, w ramach której Komisja również nie ma
żadnego statusu i w której pełne członkostwo ma tylko 19 państw członkowskich.

Stąd mój głos, który wynika z mojego przekonania o konieczności poszanowania zasady
pomocniczości.

Paul Murphy (GUE/NGL),    na piśmie  − Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania,
ponieważ stanowi ono – w ograniczony sposób – krok we właściwym kierunku, zajęto
się w nim bowiem obecnym brakiem przejrzystości w zakresie kredytów eksportowych i
ogromnymi różnicami między deklarowanymi celami UE a rzeczywistym sposobem
wykorzystywania kredytów eksportowych w UE. Unia Europejska lubi przedstawiać się
jako obrońca praw człowieka i ochrony środowiska. Rola Europejskiej Agencji Eksportowej
świadczy o pustce zawartej w tych twierdzeniach. Kredyty te są regularnie wykorzystywane
do wspierania projektów i handlu, które są szkodliwe dla środowiska i praw człowieka.
Aby zapewnić rzeczywistą sprawiedliwość handlową w tej dziedzinie, agencje te, które
wspierają około 10 % światowego handlu, muszą zostać poddane demokratycznej kontroli
publicznej. Konieczne jest otwarcie ksiąg, tak by pracownicy i ci, na których agencje te
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mają wpływ, mogli po raz pierwszy dowiedzieć się, dokąd trafiły pieniądze; konieczne jest
również zapewnienie kontroli pracowników nad funkcjonowaniem tych agencji, tak by
ogromne środki, jakimi dysponują, były wykorzystywane z korzyścią dla ludzi pracy,
małych gospodarstw rolnych i środowiska.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie − (PT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ uważam, że wejście w życie Traktatu z Lizbony i doprecyzowanie
w nim unijnych kompetencji w dziedzinie handlu międzynarodowego stanowią bezcenną
szansę na potwierdzenie roli Unii i uprawnień Parlamentu Europejskiego w ramach unijnych
instytucjonalnych ram podejmowania decyzji. Unijny system kontroli produktów
podwójnego zastosowania powinien być zorganizowany w sposób przejrzystszy i bardziej
demokratyczny. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu będzie miało pełne
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego poprzez wypełnianie obowiązków wynikających
z Traktatu z Lizbony i respektowanie wspólnej interpretacji Traktatu uzgodnionej przez
Parlament i Komisję w nowym porozumieniu międzyinstytucjonalnym. Mamy tu do
czynienia z przekształceniem rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 stosownie do aktualnych
ram międzynarodowych. Rozszerzenie zakresu kontroli produktów podwójnego
zastosowania jest rzeczywiście niezwykle ważne, jeżeli kontrola ta ma objąć tranzyt oraz
pośrednictwo i jeżeli przewidziano penalizację nielegalnego pośrednictwa w handlu
towarami podwójnego zastosowania, które mogą zostać wykorzystane, dajmy na to, do
produkcji broni masowego rażenia.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie  −  (IT) Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system
kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania, przedłożony 7
lutego 2011 r., ma na celu zapewnienie Unii skutecznego systemu środków zapobiegania
rozprzestrzenianiu broni, w tym broni masowego rażenia. Rozporządzenie obecnie
obowiązujące w tej dziedzinie ((WE) nr 428/2009) ustanawia system kontroli
umożliwiających Unii pełne wypełnienie zobowiązań podjętych w ramach czterech
międzynarodowych systemów kontroli, których UE jest stroną. W każdym razie
doprecyzowanie unijnych kompetencji w dziedzinie handlu międzynarodowego, które
przyniósł ze sobą Traktat z Lizbony, stanowi dobrą okazję do podniesienia profili i poprawy
wizerunku Unii w kontekście międzynarodowym, a także roli, władzy i odpowiedzialności
Parlamentu Europejskiego w obrębie unijnych instytucjonalnych ram decyzyjnych w
obszarze handlu międzynarodowego. Z tych względów uważam, że to dogodny moment
na wprowadzenie zmian do rozporządzenia, które umożliwią realizację tych celów, dlatego
też głosuję za przyjęciem wniosku.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Na posiedzeniu wspólnej komisji
AFET/SEDE, której sprawozdawcą był przedstawiciel Zielonych, udało nam się osiągnąć
ogromny sukces. W opinii AFET/SEDE zaproponowano skreślenie GWZW przesyłek o
niskiej wartości, ponieważ przedstawiono nam wiarygodne dane, że niska cena wcale nie
musi oznaczać niskiego zagrożenia dla bezpieczeństwa – założenie to leży u podstaw całej
koncepcji generalnego wspólnotowego zezwolenia na wywóz. Wręcz przeciwnie, niektóre
bardzo tanie produkty podwójnego przeznaczenia mogą stanowić ogromne zagrożenie,
jeżeli trafią w niepowołane ręce. Zdołaliśmy również skreślić część sprawozdania dotyczącą
„bezpieczeństwa informacji” EU007, ponieważ wśród potencjalnych państw – odbiorców
eksportu znalazły się kraje niedemokratyczne. Udało nam się również uzyskać szerokie
poparcie w komisji AFET/SEDE dla wprowadzenia kategorycznych zapisów dotyczących
potrzeby poszanowania praw człowieka przy wywozie sprzętu telekomunikacyjnego,
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ponieważ generalnymi wspólnotowymi zezwoleniami na wywóz objęte są technologie
przechwytywania danych, urządzenia przesyłu danych cyfrowych, którymi można posłużyć
się do nielegalnego zdobywania danych z telefonów komórkowych itp.

Jeżeli chodzi o możliwe miejsca przeznaczenia, do których mogą trafiać towary
eksportowane na podstawie generalnych wspólnotowych zezwoleń na wywóz, zdołaliśmy
wyłączyć Izrael i Indie z uwagi na ich niechęć do przystąpienia do traktatu o
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Jednak najbardziej sporną i najważniejszą kwestią
było to, czy wystarczy kontrolowanie, zgłaszanie i rejestrowanie eksportu po jego
dokonaniu, czy też powinno to następować przed jego dokonaniem.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie  −  (IT) Kontrola eksportu produktów podwójnego
zastosowania, czyli towarów, które mogą być zastosowane zarówno do celów cywilnych,
jak i wojskowych, jest realizowana na szczeblu UE od około 15 lat. Tego rodzaju kontrola
ma kluczowe znaczenie dla walki z rozprzestrzenianiem broni, w tym broni masowego
rażenia. W związku z dużą wielkością handlu UE z innymi krajami, unijna kontrola wywozu
produktów podwójnego zastosowania jest realizowana w oparciu o działania prewencyjne,
takie jak wymogi uzyskania pozwolenia na wywóz i procedury rejestracji celnej.

Zatwierdzenie tej rezolucji stanowi dodatkowy krok w tym kierunku. Głosowałam za
przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ wejście w życie Traktatu z Lizbony jest dobrą
sposobnością do ugruntowania roli i władzy oraz odpowiedzialności Parlamentu
Europejskiego w obrębie unijnych instytucjonalnych ram decyzyjnych w tym zakresie.
Należy zreorganizować system w sposób zapewniający jego większą przejrzystość poprzez
wypełnianie obowiązków wynikających z Traktatu z Lizbony i jego wspólną interpretację
przyjętą przez Parlament i Komisję na mocy nowego porozumienia
międzyinstytucjonalnego.

Bart Staes (Verts/ALE),    na piśmie – (NL) Kontrola eksportu produktów podwójnego
zastosowania, czyli towarów, które mogą być stosowane zarówno do celów cywilnych,
jak i wojskowych, jest bardzo ważna z punktu widzenia nierozprzestrzeniania broni.
Stanowisko Parlamentu Europejskiego umożliwia przełożenie osiągnięć Traktatu
Lizbońskiego na unijne prawodawstwo, i słusznie. Parlament wzmacnia również
demokratyczną kontrolę i przejrzystość, a także zwiększa znaczenie UE w ramach
międzynarodowych systemów kontroli eksportu. Pozytywne jest również to, że Komisja
została zobowiązana do sporządzania sprawozdań z funkcjonowania rozporządzenia,
wraz z kompleksową oceną oddziaływania.

Jednakże najtrudniejszą kwestią sporną między Radą, Parlamentem i Komisją pozostaje
to, kiedy powinna odbywać się kontrola i rejestracja zgłoszeń: przed czy po dokonaniu
eksportu. Jeżeli o mnie chodzi, uważam że konieczne jest, by kontrola ta odbywała się
przed dokonaniem wywozu. A to dlatego, że w praktyce kontrola ex-post będzie zawsze
siłą rzeczy zmuszała nas do poszukiwania informacji na temat faktów już po szkodzie.
Parlament właśnie zdecydował się na kontrolę ex-post. Dlatego ostatecznie zagłosowałem
za odrzuceniem końcowej wersji sprawozdania.

Sprawozdanie: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie  −  (LT) Zagłosowałam za przyjęciem
przedmiotowej rezolucji w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. Kredyty
eksportowe stanowią ważny instrument wspierania przedsiębiorstw UE. Zgadzam się, że
wsparcie dla średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych jest skutecznym
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narzędziem, jeszcze nie w pełni wykorzystywanym we wszystkich państwach
członkowskich, i do stosowania którego powinno się zachęcać. Kredyty eksportowe mogą
pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez zabezpieczanie finansowania projektów,
które w innej sytuacji miałyby bardziej ograniczony dostęp do kapitału ze względu na
swój nierynkowy charakter. Niemniej jednak należy zauważyć, że obecnie brakuje
wystarczającej przejrzystości, która pozwoliłaby sprawdzić, co agencje kredytów
eksportowych (AKE) finansują lub finansowały w przeszłości. Brak przejrzystości prowadzi
do powstawania wysokich kosztów i przekraczania terminów, a także ułatwia przekupstwo
i korupcję. W związku z tym zgadzam się z wnioskiem sprawozdawcy dotyczącym
ustanowienia wymogu, aby państwa członkowskie UE przedstawiały Komisji roczne
sprawozdanie na temat działalności ich agencji kredytów eksportowych w odniesieniu do
obliczania ryzyka oraz ujawniania instrumentów pozabilansowych, a także aby
wprowadziły obowiązek informowania o obliczeniach dotyczących ryzyka społecznego
i środowiskowego.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Większość państw uprzemysłowionych,
w tym wszystkie państwa członkowskie UE, posiada co najmniej jedną agencję oficjalnie
wspieranych kredytów eksportowych (AKE), które razem stanowią największe źródło
oficjalnego finansowania dla projektów sektora prywatnego na świecie. Ogólna wartość
gwarancji kredytów eksportowych udzielonych w latach 2004−2009 przez agencje
kredytów eksportowych samych tylko państw członkowskich UE oscylowała w granicach
468 miliardów euro. Agencje kredytów eksportowych wspierają legalny handel tam, gdzie
nie robi tego prywatny rynek kapitałowy. Mają o wiele większą tolerancję ryzyka niż
podmioty prywatne, ponieważ nie muszą płacić podatków i wypracowywać zysków, w
związku z czym mają o wiele większe możliwości osiągnięcia opłacalności w przypadku
wysokich kredytów niż banki prywatne. Jednak z tego samego powodu AKE są również
potencjalnie czynnikiem ogromnie zakłócającym handel, jeżeli ich operacje finansowe
nie są ujęte w ramy wspólnych przepisów. Chociaż agencje kredytów eksportowych są
ważnym instrumentem służącym wsparciu handlu i inwestycji przedsiębiorstw
europejskich, to niezmiernie ważne jest zagwarantowanie, aby operacje tych agencji były
należyte pod względem finansowym i aby nie potrzebowały one zwracać się do podatników
o refinansowanie swoich operacji. Zgadzam się z treścią sprawozdania i z wymogiem
dotyczącym składania Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu rocznych
sprawozdań, ponieważ obecnie mamy bardzo mało danych pokazujących, co AKE finansują
lub finansowały w przeszłości, a niektóre krajowe agencje kredytów eksportowych nie
składają nawet regularnych sprawozdań odnośnie do bilansu ogólnego ich rocznych
operacji, co stanowi naruszenie zasad przejrzystości.

Mara Bizzotto (EFD),    na piśmie  −  (IT) Wniosek Komisji Europejskiej ma na celu
wprowadzenie do prawodawstwa europejskiego „Porozumienia w sprawie oficjalnie
wspieranych kredytów eksportowych”, w formie wynegocjowanej przez Organizację
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tak aby zapewnić normy unijne i
przejrzystość działań krajowych agencji kredytów eksportowych. Przedmiotowy
instrument, który sam w sobie stanowi krok w dobrym kierunku, ponieważ pozwala
ograniczyć korupcję i zlikwidować brak przejrzystości prowadzące do olbrzymich kosztów
i opóźnień, został dodatkowo ulepszony dzięki sprawozdaniu pana posła Jadota, w którym
położono nacisk na dalsze zwiększanie przejrzystości i sprawiedliwości poprzez przyjęcie
w prawodawstwie UE porozumienia wynegocjowanego w ramach OECD.
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Carlos Coelho (PPE),    na piśmie − (PT) Agencje kredytów eksportowych (AKE) stanowią
największe źródło finansowania projektów sektora prywatnego na świecie. Są to agencje
rządowe lub quasi-oficjalne instytucje finansowe, które firmom działającym w sektorach
wysokiego ryzyka za granicą, w tym w wielu krajach rozwijających się, zapewniają kredyty
eksportowe, pożyczki, gwarancje ubezpieczeń i inwestycji.

Należy zauważyć, że finansowanie takich dużych projektów w krajach rozwijających się
kilkakrotnie przekracza całkowitą kwotę rocznego finansowania ze strony wszystkich
wielostronnych banków rozwoju. W związku z tym agencje kredytów eksportowych są
odpowiednimi instrumentami do finansowania celów w obszarze polityki zagranicznej
UE, szczególnie w odniesieniu do likwidacji ubóstwa i do zmian klimatu. Uważam, że
poprawki do omawianego porozumienia są dobre, szczególnie te dotyczące zwiększenia
przejrzystości. Moim zdaniem należy koniecznie wyraźnie zaznaczyć, że AKE powinny
uwzględniać i szanować strategie polityczne oraz cele UE, zwłaszcza wartości związane
z umacnianiem demokracji, poszanowaniem praw człowieka oraz zgodności z polityką
rozwoju. I choć z jednej strony agencje kredytów eksportowych wspierają handel, to z
drugiej strony ze względu na brak wyraźnych i przejrzystych kryteriów i zasad mogą także
powodować zakłócenia w handlu.

Lara Comi (PPE)  , na piśmie  −  (IT) Handel zagraniczny stanowi jedno z najważniejszych
narzędzi politycznych, jakie mamy do dyspozycji w ramach stosunków z krajami trzecimi.
Unia Europejska, przynajmniej dopóki nie okaże się to konieczne, postanowiła nie
powoływać własnej armii i stosować politykę handlową jako główny instrument negocjacji
w ramach stosunków międzynarodowych, co dotychczas przynosiło pozytywne efekty.
Ponadto bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nasze przedsiębiorstwa stanowią źródło
rozwoju dla państw trzecich, w których powstają miejsca pracy, dlatego niewątpliwie
warto zachęcać do takich powiązań poprzez działalność agencji kredytów eksportowych.
Nie możemy już dłużej pozwalać, by inwestycjami na rynku wewnętrznym,
charakteryzującym się wspólnymi cłami, kierowały poszczególne państwa członkowskie.

Takie działanie nie pasuje do drogi, którą UE wybrała i usiłuje przedstawić reszcie świata.
Przeniesienie wszystkich kompetencji w obszarze handlu zagranicznego z państw
członkowskich na Unię stanowi kolejny krok w procesie tworzenia wspólnej polityki
przemysłowej, z myślą o wspólnej polityce gospodarczej, a na dalszym etapie zbudowaniu
efektu synergii pomiędzy państwami członkowskimi.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie – (FR) Działania agencji kredytów eksportowych
powinny być lepiej nadzorowane na szczeblu europejskim i prowadzone w sposób bardziej
przejrzysty. Agencje te będą miały obowiązek publikowania rocznych sprawozdań z
działalności w celu sprawdzenia, czy wspierane przez nie projekty spełniają środowiskowe,
społeczne i rozwojowe cele Unii Europejskiej. Posłowie do PE wezwali do wycofywania
dotacji do paliw kopalnych, aby zachęcić do przemiany ekologicznej, zgodnie z krajowymi
i europejskimi zobowiązaniami w dziedzinie walki ze zmianami klimatu. Parlament,
poprzez dzisiejsze głosowanie, potwierdza chęć systematycznego stosowania instrumentów
przejrzystości finansowej oraz środków na rzecz uwzględnienia kwestii zmian klimatu
we wszystkich obszarach polityki UE, w tym dotyczących handlu i inwestycji realizowanych
przez europejskie firmy.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie − (PT) Zagłosowałam za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, ponieważ moim
zdaniem agencje oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych muszą działać w sposób
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bardziej przejrzysty i muszą składać sprawozdania z działalności. Należy również
koniecznie zapewnić pełną spójność z celami przewidzianymi w art. 208 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że głównym celem polityki Unii w
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju jest zmniejszenie i likwidacja ubóstwa.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie − (PT) Obecnie Komisja i Rada prowadzą przegląd ram
legislacyjnych – zwanych „Porozumieniem w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów
eksportowych” – w celu przetransponowania ich do prawodawstwa UE. Ma to na celu
zagwarantowanie pewności prawnej agencji kredytów eksportowych (AKE) państw
członkowskich. Kredyty eksportowe stanowią skuteczny instrument wsparcia firm UE,
ponieważ mogą pomóc w tworzeniu miejsc pracy oraz w realizacji projektów, które w
przeciwnym razie miałyby problem z zagwarantowaniem finansowania. Z rosnącej liczby
składanych wniosków wynika, że państwa członkowskie powinny szybko przyjąć
porozumienie wynegocjowane w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD).

Zgadzam się z opinią Komisji Gospodarczej i Monetarnej, ponieważ wierzę że „nadzór na
szczeblu europejskim nad kredytami eksportowymi powinien zostać wprowadzony w
drodze wyjątku, w przypadkach zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym. Należy
przestrzegać zasady pomocniczości”.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie − (PT) Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy
wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania
niektórych wytycznych w dziedzinie pozyskiwania kredytów eksportowych przez oficjalnie
wspierane przedsiębiorstwa. W rzeczywistości większość państw członkowskich posiada
agencje kredytów eksportowych (AKE), które odgrywają zasadniczą rolę we wspieraniu
europejskiego handlu i inwestycji, i które w latach 2004−2009 udzieliły kredytów na
łączną kwotę 468 miliardów euro. Omawiane wsparcie jest udzielane na mocy
Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wykonawczych – zwanego także
Porozumieniem – wynegocjowanego przez kraje należące do Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i stanowi przykład instrumentu finansowania publicznego
przy zaangażowaniu Unii Europejskiej. Zważywszy na fakt, że agencje te zasadniczo
wspierają szkodliwe dla środowiska działania przemysłu, zwłaszcza zaś emisję CO2 oraz
zważywszy na fakt, że zdaniem Banku Światowego w niewielkim stopniu przyczyniają
się one do likwidacji ubóstwa, zgadzam się ze stanowiskiem sprawozdawcy, który uważa,
iż agencje kredytów eksportowych powinny przyczyniać się do realizacji strategii i założeń
UE, co oznacza, że zmiana Porozumienia OECD nie jest konieczna.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Naszym zdaniem potrzebny jest większy
nadzór i kontrola nad agencjami kredytów eksportowych (AKE) zarówno w odniesieniu
do działań w zakresie eksportu, jak i inwestycji oraz finansowania, ponieważ brak
przejrzystości ich działań poprzez zachęcanie do przekupstwa i korupcji powoduje
olbrzymie szkody.

Agencje kredytów eksportowych są instrumentami publicznymi, które UE wykorzystuje
w znacznym stopniu do finansowania jej międzynarodowych celów, a także interesów
gospodarczych i geostrategicznych, nierozłącznie związanych z dążeniem do dominacji
nad regionami oraz państwami, a także do ich kontrolowania, co prowadzi do zbudowania
iście neokolonialnych stosunków. Inwestycje finansowane przez AKE często nie przynoszą
żadnych korzyści państwom będącym rzekomo ich beneficjentami.
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Opracowanie wytycznych w dziedzinie kredytów eksportowych ma na celu obejście
ogłoszonego zakończenia udzielania pomocy bezpośredniej w ramach porozumień
Światowej Organizacji Handlu, które wymuszają na krajach rozwijających się
zaakceptowanie postanowień rundy dauhańskiej. Głównym celem pomocy bezpośredniej
oraz kredytów pozostaje kontrolowanie rynków oraz zasobów naturalnych, wyzyskiwanie
pracowników, a także wykorzystywanie produktów lub inwestycji do kontrolowania
suwerenności państw docelowych, co jest możliwe dzięki finansowaniu przez agencje
kredytów eksportowych.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Istnieje zapotrzebowanie na większy
nadzór i kontrolę nad agencjami kredytów eksportowych (AKE) zarówno w odniesieniu
do działań w zakresie eksportu, jak i inwestycji oraz finansowania, ponieważ brak
przejrzystości ich działań poprzez zachęcanie do przekupstwa i korupcji powoduje
olbrzymie szkody.

Agencje kredytów eksportowych są jednakże instrumentami publicznymi, które w
znacznym stopniu są wykorzystywane przez UE do finansowania jej międzynarodowych
celów, szczególnie w odniesieniu do zmian klimatu i likwidacji ubóstwa. Czasami są one
wykorzystywane jako środki finansowania przykładów iście neokolonialnych stosunków
UE w tak zwanych krajach rozwijających się.

Opracowanie wytycznych w dziedzinie kredytów eksportowych ma na celu obejście
ogłoszonego zakończenia udzielania pomocy bezpośredniej w ramach porozumień
Światowej Organizacji Handlu, które wymuszają na krajach rozwijających się
zaakceptowanie postanowień rundy dauhańskiej.

Głównym celem pomocy bezpośredniej oraz kredytów pozostaje kontrolowanie rynków
oraz zasobów naturalnych, wyzyskiwanie pracowników, a także wykorzystywanie
produktów lub inwestycji do kontrolowania suwerenności państw docelowych, co jest
możliwe dzięki finansowaniu przez agencje kredytów eksportowych.

Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie – (FR) Źle by się stało, gdyby agencje oficjalnie
wspieranych kredytów eksportowych nie działały w poszanowaniu określonych zasad,
szczególnie w dziedzinie etyki społecznej, a także nie przestrzegały wytycznych w obszarze
polityki zewnętrznej i dotyczącej pomocy rozwojowej. W związku z tym obowiązkowe
jest zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do korzystania z tych funduszy. Tymczasem
to polityka zewnętrzna Unii służy tu za punkt odniesienia, ale okazało się, szczególnie w
ostatnich miesiącach, że polityka ta nie istnieje, lub jest − delikatnie mówiąc − niespójna
i rozbieżna. Sama Unia nie przestrzega ustanowionych przez siebie zasad: kiedy ostatnio
widzieliśmy, aby Komisja rzeczywiście zastosowała klauzule społeczne, środowiskowe i
dotyczące praw człowieka, które dołącza do porozumień handlowych?

Czy kiedykolwiek sprzeciwiła się finansowaniu przez Europejski Bank Inwestycyjny
projektów poza Europą, które stanowią nieuczciwą konkurencję dla przedsiębiorstw
europejskich lub są wątpliwej jakości pod względem społecznym i środowiskowym?
Ponadto przedmiotowe sprawozdanie ma na celu transpozycję do europejskiego prawa
porozumienia wynegocjowanego w ramach globalistycznej i ultraliberalnej organizacji,
jaką jest OECD. Porozumienie to praktycznie umożliwia osłabienie pozycji przedsiębiorstw
europejskich w stosunku do konkurencji z krajów trzecich, szczególnie z Chin. Kiedy
doszło do głosowania za przyjęciem lub odrzuceniem przedmiotowego sprawozdania,
wstrzymaliśmy się od głosu.
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Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Powszechnie wiadomo, że sprawdzenie, co
agencje kredytów eksportowych (AKE) finansują lub finansowały w przeszłości jest
niemożliwe. Niektóre krajowe agencje kredytów eksportowych nie składają nawet
regularnych sprawozdań odnośnie do bilansu ogólnego ich rocznych operacji. Wiele
innych nie przekazuje danych dotyczących pożyczek w podziale na sektory lub regiony
geograficzne. Dzieje się tak pomimo wymogów w zakresie przejrzystości zawartych w
Porozumieniu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2005 roku,
którego stronami są wszystkie państwa członkowskie UE i które zostanie teraz przeniesione
do prawa UE. Porozumienie OECD nie zawiera wymogów potrzebnych do
zagwarantowania uczciwego wyliczania składek, ponieważ nie zawiera przepisów
dotyczących przejrzystości ani minimalnych standardów odnoszących się do obliczania
ryzyka społecznego i środowiskowego. Zaproponowano uporządkowanie wymogów w
zakresie przejrzystości dotyczących obliczania ryzyka oraz ujawniania instrumentów
pozabilansowych, wprowadzenie obowiązku informowania o obliczeniach dotyczących
ryzyka społecznego i środowiskowego, a także ustanowienie wymogu, aby państwa
członkowskie UE przedstawiały Komisji roczne sprawozdanie na temat działalności ich
agencji kredytów eksportowych. W związku z tym zagłosowałem za przyjęciem
przedmiotowego dokumentu, ponieważ pozwoli on na zwiększenie przejrzystości i
przyjęcie standardów w obszarze stosowania obliczeń dotyczących ryzyka społecznego
i środowiskowego.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    na piśmie – (LV) Poparłem rezolucję w sprawie
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych
wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, ponieważ moim
zdaniem wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej potrzebują jasnych zasad
dotyczących sposobów wspierania przedsiębiorstw eksportowych. Gwarancje kredytów
eksportowych stanowią istotne instrumenty, które pomagają przedsiębiorcom w
pozyskiwaniu nowych rynków i tworzeniu miejsc pracy. Nie poparłem jednak poprawki
22, która nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obciążenia i sprawia, że przedsiębiorstwa
europejskie stają się mniej konkurencyjne od przedsiębiorstw z innych państw należących
do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W czasach kryzysu państwa
członkowskie Unii Europejskiej muszą zmniejszać obciążenie administracyjne
przedsiębiorców, a nie stwarzać kolejne. Parlament Europejski musi stanowić przykład w
tej dziedzinie i nie szukać nowych powodów do nakładania na przedsiębiorców
dodatkowego obciążenia.

David Martin (S&D),    na piśmie  − Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania. Uważam, że kredyty eksportowe stanowią ważny instrument wsparcia
przedsiębiorstw UE. W świetle zwiększonego popytu na oficjalnie wspierane kredyty
eksportowe niezwykle ważne jest jak najszybsze wprowadzenie w państwach
członkowskich najnowszego rozporządzenia OECD dotyczącego tego instrumentu.
Wsparcie dla średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych jest skutecznym
narzędziem, które nie jest jeszcze w pełni wykorzystywane we wszystkich państwach
członkowskich, i do stosowania którego powinno się zachęcać. Kredyty eksportowe mogą
pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez zabezpieczanie finansowania projektów,
które w innej sytuacji miałyby bardziej ograniczony dostęp do kapitału ze względu na
swój nierynkowy charakter. Zgadzam się ze sprawozdawcą, który zauważa, że
wprowadzając nowe przepisy w tej dziedzinie, należy unikać wytworzenia jakiegokolwiek
nowego obciążenia biurokratycznego, które nałożyłoby się na już istniejące koszty. Nadzór
na szczeblu europejskim nad kredytami eksportowymi powinien zostać wprowadzony
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w drodze wyjątku, w przypadkach zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym. Należy
przestrzegać zasady pomocniczości.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) W przedmiotowym sprawozdaniu
zaapelowano o wsparcie „ocenami wpływu społecznego i środowiskowego” procesu
przyznawania sektorowi prywatnemu oficjalnie wspieranych kredytów i gwarancji
eksportowych. Wezwano również do zagwarantowania, że omawiane projekty nie wpłyną
na cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. To są wymogi minimalne.

Zagłosuję jednak przeciwko przyjęciu tego sprawozdania, aby wyrazić rozgoryczenie
spowodowane tym, że Komisja Handlu Międzynarodowego nie usiłuje zapewnić sobie
środków na rzecz utrzymania znaczenia celów społecznych i środowiskowych. Wolna
konkurencja, walka z protekcjonizmem i przeszkodami na drodze do zniesienia dotacji
eksportowych w rolnictwie, to tylko kilka spośród licznych absurdów, jakie poparto w
przedmiotowym tekście.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie − (PT) Agencje kredytów eksportowych (AKE) odgrywają
coraz większą rolę we wspieraniu wszystkich rodzajów inwestycji, a tym samym
przyczyniają się do zmniejszania wpływu bieżącego kryzysu gospodarczego i finansowego
poprzez tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie działań handlowych i inwestycji
przedsiębiorstw, które w przeciwnym razie nie otrzymałyby kredytu w sektorze prywatnym.
Agencje kredytów eksportowych stały się dla krajów rozwijających się największym
źródłem finansowania publicznego. Znaczna część finansowania projektów eksportowych
w krajach rozwijających się jest skoncentrowana w sektorach transportu, ropy naftowej,
gazu i górnictwa, a także infrastruktury na dużą skalę, takie jak na przykład duże zapory
wodne. Ważne jest jednak, aby działania AKE były dokładnie nadzorowane w celu
zapobieżenia przyszłym problemom.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Unia Europejska jest sygnatariuszem Porozumienia
w sprawie wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych,
zawartego w ramach OECD. Parlament Europejski powinien przyjąć poprawki do wniosku
Komisji, mające na celu zastosowanie dodatkowych instrumentów na rzecz przejrzystości
i odpowiedzialności sprawozdań w Unii Europejskiej.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie  − (DE) Publiczne i oficjalnie wspierane agencje kredytów
eksportowych stanowią ważne wsparcie dla prywatnych projektów biznesowych w krajach
rozwijających się. W czasach nadmiernie obciążonych budżetów krajowych agencje te
zyskują na znaczeniu jako źródła inwestycji dla europejskich przedsiębiorstw, bo nie
wymagają one refinansowania z pieniędzy podatników. Ponieważ kryteria dotyczące oceny
ryzyka w przypadku publicznych agencji kredytów eksportowych są całkiem inne niż w
sytuacji, gdy pożyczki udziela bank prywatny, konkurencja w handlu międzynarodowym
może ulec zakłóceniom, co obrazuje przykład Chin. Dlatego właśnie istnieje zestaw
regulacji, takich jak porozumienia zawierane w ramach OECD i WTO, które określają
terminy ostateczne spłat oraz minimalną stawkę ubezpieczenia. Do przeprowadzenia
oceny oraz w celu zapobiegania nadużyciom i unikania refinansowania z pieniędzy
podatników niezbędne są specyfikacje dotyczące większej przejrzystości poprzez
wprowadzenie na szczeblu UE obowiązku publikowania rocznych sprawozdań itd. Wciąż
nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy proponowane środki zapewnią większą
przejrzystość. W związku z tym wstrzymałem się od głosu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie – (PT) Zagłosowałam za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania, ponieważ zgadzam się z opinią sprawozdawcy, że kredyt
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eksportowy stanowi ważny instrument wsparcia przedsiębiorstw UE. Biorąc pod uwagę
rosnącą liczbę wniosków w sprawie oficjalnie wspieranego kredytu eksportowego, coraz
większe znaczenie ma jak najszybsze wprowadzenie przez państwa członkowskie
najnowszego Porozumienia w sprawie tego instrumentu, wynegocjowanego w ramach
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Średnio- i długoterminowe
kredyty eksportowe są wartościowym narzędziem, które nie jest jeszcze w pełni
wykorzystywane we wszystkich państwach członkowskich, i do stosowania którego
powinno się zachęcać, zwłaszcza w osłabionych gospodarkach, jak na przykład w Portugalii.
Kredyt eksportowy niewątpliwie napędza tworzenie miejsc pracy poprzez zapewnienie
finansowania na rzecz projektów, które w przeciwnym razie miałyby bardziej ograniczony
dostęp do kapitału. Przy tworzeniu prawodawstwa w tym obszarze należy unikać tworzenia
jakiegokolwiek dodatkowego obciążenia administracyjnego, które mogłoby zwiększyć
istniejące już koszty. Nadzór nad kredytami eksportowymi na szczeblu europejskim należy
wprowadzać jedynie w drodze wyjątku, gdy możliwe jest wystąpienie zakłóceń konkurencji
na rynku wewnętrznym. W tym obszarze należy skrupulatnie przestrzegać zasady
pomocniczości.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie  −  (IT) Agencje kredytów eksportowych (AKE) stanowią
największe źródło oficjalnego finansowania dla projektów sektora prywatnego na świecie.
Mogą one jednakże również stanowić czynnik ogromnie zakłócający handel, jeżeli ich
operacje finansowe nie są ujęte w ramy wspólnych przepisów. W związku z tym
powinniśmy przeprowadzić przegląd Porozumienia (Porozumienia w sprawie oficjalnie
wspieranych kredytów eksportowych) wynegocjowanego w ramach Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tak abyśmy mogli uważniej monitorować
funkcjonowanie europejskich AKE w celu zagwarantowania spójności ich decyzji ze
strategiami i założeniami UE. Musimy również uporządkować wymogi w zakresie
przejrzystości dotyczące kalkulowania ryzyka oraz ujawniania instrumentów
pozabilansowych. Mówiąc krótko, należy koniecznie ustanowić wymóg, aby państwa
członkowskie UE przedstawiały Komisji roczne sprawozdanie na temat działalności ich
agencji kredytów eksportowych. W świetle uprzednich wyjaśnień i uwzględniając fakt, że
AKE mogą być przydatnym instrumentem w realizacji zewnętrznych założeń Unii
(zwłaszcza dotyczących zmian klimatu i likwidacji ubóstwa), głosuję za przyjęciem
przedmiotowej rezolucji, ponieważ moim zdaniem kredyty eksportowe stanowią ważny
instrument służący wsparciu handlu i inwestycji przedsiębiorstw europejskich.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie – (FR) Dzisiejsze głosowanie, jak powiedział
sprawozdawca, pan Jadot, umacnia stanowisko Parlamentu Europejskiego w tej sprawie
i jest wyraźnym sygnałem dla nazbyt nieśmiałej Rady Europejskiej. Agencje kredytów
eksportowych są dla Unii Europejskiej ważnym instrumentem służącym wsparciu handlu
i inwestycji przedsiębiorstw europejskich.

Należało jednak pilnie poruszyć kwestię braku przejrzystości i nadzoru UE – szczególnie
ze strony Parlamentu – w odniesieniu do działalności tych agencji, zwłaszcza przy
uwzględnieniu, że co roku przechodzą przez nie kwoty opiewające na kilkaset milionów
euro, i że budżety krajowe podlegają surowym ograniczeniom.

Ja również niezmiernie się cieszę, że posłowie do PE ponownie zadeklarowali wsparcie
dla koncepcji wycofywania dotacji do paliw kopalnych, tym samym zachęcając do
przemiany ekologicznej zgodnie z europejskimi i krajowymi zobowiązaniami dotyczącymi
zmian klimatu.
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Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie  −  (IT) Większość państw uprzemysłowionych posiada
agencję kredytów eksportowych. Agencje te razem stanowią największe źródło oficjalnego
finansowania dla projektów sektora prywatnego na świecie. Wsparcie finansowe agencji
kredytów eksportowych dla dużych projektów przemysłowych i infrastrukturalnych w
krajach rozwijających się przekracza kilkakrotnie całkowitą kwotę rocznego finansowania
ze strony wszystkich wielostronnych banków rozwoju. Agencje kredytów eksportowych
wspierają legalny handel tam, gdzie nie robi tego prywatny rynek kapitałowy. Mają o wiele
większą tolerancję ryzyka niż podmioty prywatne, ponieważ nie muszą płacić podatków
i wypracowywać zysków, w związku z czym mają o wiele większe możliwości osiągnięcia
opłacalności w przypadku wysokich kredytów niż banki prywatne.

Jednak z tego samego powodu są one również potencjalnie czynnikiem ogromnie
zakłócającym handel, jeżeli ich operacje finansowe nie są ujęte w ramy wspólnych
przepisów. Zagłosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, ponieważ
kredyty eksportowe powinny podlegać wymogom spłaty w określonym czasie, a minimalne
stawki ubezpieczenia powinny być pobierane w celu pokrycia ryzyka niespłacania.

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

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    na piśmie – (LT) Zagłosowałam za przyjęciem tej ważnej
rezolucji w sprawie nowych ram polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet.
Przemoc wobec kobiet to problem zarówno międzynarodowy, jak i europejski. Choć
dyskusje na ten temat toczą się już od kilku dziesięcioleci, społeczeństwu
międzynarodowemu nie udało się jeszcze położyć kresu tej bardzo destrukcyjnej formie
przestępczości. Zatem bardzo ważne jest dołożenie na szczeblu europejskim wszelkich
starań mających na celu ograniczenie w jak największym stopniu przemocy wobec kobiet
oraz stworzenie warunków do zapobiegania przemocy, oskarżania przestępców i
chronienia ofiar. W tym celu niezbędna jest harmonizacja prawa karnego na szczeblu UE
oraz ustanowienie ram prawnych, co pozwoli na skuteczne karanie sprawców i ochronę
ofiar. Ma to również olbrzymie znaczenie w walce z handlem żywym towarem. Kolejną
formą przemocy uwarunkowanej płcią są przymusowe małżeństwa, które stanowią
poważne naruszenie prawa jednostki do wolności i samostanowienia. Ważne jest, aby
młode kobiety były chronione przed takimi przymusowymi związkami. W tym kontekście
kluczowym pojęciem jest także przemoc w imię honoru. W celu powstrzymania wszelkich
form przemocy wobec kobiet konieczne jest rozpowszechnianie informacji na temat
równości płci oraz aktywne informowanie społeczeństwa, szczególnie tych jego warstw,
w których stosunki pomiędzy kobietami a mężczyznami opierają się na tradycji i rytuałach.

Roberta Angelilli (PPE),    na piśmie  −  (IT) W Europie co czwarta kobieta przynajmniej
raz w życiu pada ofiarą przemocy. Szacuje się, że roczny koszt przemocy wobec kobiet
wynosi około 33 miliardy euro i tej liczby nie należy lekceważyć.

Poszanowanie zasady równości płci jest wartością często ignorowaną w obliczu olbrzymiej
różnorodności przejawów naruszania praw człowieka, które dotyczą kobiet, niszcząc ich
zdrowie fizyczne i psychiczne, ich prawa i pozycję w społeczeństwie. Tych kilka obecnie
udostępnionych danych liczbowych nie przedstawia pełnego obrazu tego zjawiska, ale
wystarczy przyjrzeć się sytuacji w rodzinach lub w miejscu pracy, aby dostrzec, że wciąż
nie zdołaliśmy zapewnić kobietom ochrony przed przemocą.

Popieram zobowiązanie podjęte przez Komisję do przedstawienia w latach 2011−2012
„Komunikatu na temat strategii zwalczania przemocy wobec kobiet, przemocy domowej
i okaleczania narządów płciowych kobiet”, który zostanie uzupełniony planem działań
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UE, ale mam również nadzieję, że doczekamy się przyjęcia kompleksowego podejścia
politycznego, obejmującego działania organów prawnych, sądowych, ścigania i opieki
zdrowotnej, co może skutecznie wpłynąć na ograniczenie tego rodzaju przemocy oraz
skutków, jakie niestety wywiera ona na dzieci i młodzież, z których 26 % twierdzi, że w
dzieciństwie doświadczało przemocy fizycznej.

Elena Oana Antonescu (PPE),    na piśmie – (RO) Oficjalne dane dotyczące przemocy
wobec kobiet są znacznie zaniżone w porównaniu do smutnej rzeczywistości w każdym
z państw członkowskich. Oficjalnie w latach 2004−2009 odnotowano około 60 tysięcy
przypadków przemocy domowej, spośród których prawie 800 spraw zakończyło się
śmiercią ofiary. Aż 70 % spośród poszkodowanych kobiet cierpi w milczeniu, podczas
gdy zaledwie 30 % decyduje się na złożenie skargi na policji.

W związku z tym popieram koncepcję zapewnienia ofiarom przemocy wobec kobiet
łatwego dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Moim zdaniem ogłoszenie Europejskiego
Roku Walki z Przemocą Wobec Kobiet może potencjalnie przyczynić się do uświadomienia
Europejczykom skali problemu, który jest codziennością znacznej liczby kobiet w Unii
Europejskiej. Zagłosowałam za przedmiotowym sprawozdaniem, ponieważ popieram
znaczenie europejskiej karty ustanawiającej minimalny zakres usług wsparcia dla ofiar
przemocy wobec kobiet, która ma na celu zmniejszenie częstotliwości występowania tego
problemu we wszystkich państwach członkowskich.

Sophie Auconie (PPE),    na piśmie – (FR) Przedmiotowe sprawozdanie z własnej inicjatywy
zostało opracowane w ramach kilku wniosków, które Komisja Europejska przedstawi w
roku 2011 i 2012 w sprawie walki z przemocą wobec kobiet. Jest to szczególnie ważny
temat zarówno dla mnie, jak i dla organizacji Women at the Centre, która kilka tygodni temu
zorganizowała w Paryżu konferencję poświęconą temu zagadnieniu. W sprawozdaniu
zaproponowano nowe, kompleksowe podejście polityczne do przemocy uwarunkowanej
płcią, obejmujące przede wszystkim sporządzenie europejskiej karty minimalnego zakresu
usług wsparcia dla ofiar oraz europejski instrument prawa karnego. Zagłosowałam za
przyjęciem tego sprawozdania.

Liam Aylward (ALDE),    na piśmie – (GA) Społeczność międzynarodowa musi zastosować
transgraniczne podejście do walki z przemocą wobec kobiet. Nie ma wątpliwości, że
przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie ich podstawowych praw i wolności, szczególnie
zaś prawo do bezpieczeństwa i godności ludzkiej. Państwa członkowskie muszą wdrożyć
Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), która
ma na celu zagwarantowanie praw i swobód kobiet. Na mocy traktatu lizbońskiego UE
może wprowadzać przepisy prawa karnego, a w traktacie znajduje się także konkretne
odniesienie do handlu żywym towarem oraz wykorzystywania seksualnego dzieci i kobiet.
Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, ponieważ moim zdaniem
nadszedł czas, by UE stawiła czoła temu problemowi i za pomocą prawodawstwa oraz
wsparcia niezbędnego do położenia kresu przemocy wobec kobiet dała dobry przykład
innym. Należy przyjąć kompleksowe podejście, aby zapewnić skuteczność wprowadzanych
środków politycznych, społecznych i prawnych.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie  −  (LT) Przemoc wobec kobiet we wszystkich
formach jest nadal problemem zarówno międzynarodowym, jak i europejskim. W Unii
Europejskiej podstawowe znaczenie dla integralności kobiet ma wszechstronna i
konsekwentna ochrona prawna. W niektórych krajach wciąż nie ma prawa
kryminalizującego przemoc domową wobec kobiet. Nie wolno przemocy domowej
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traktować jako sprawy prywatnej. Państwa członkowskie muszą zagwarantować, że wymiar
sprawiedliwości będzie priorytetowo traktował ściganie przejawów przemocy domowej,
oraz że sprawcy przemocy będą stawiani przed sądem.

Dominique Baudis (PPE),    na piśmie – (FR) Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, w którym wyrażono wyraźne stanowisko Parlamentu Europejskiego.
Zachęcamy Komisję do walki z przemocą wobec kobiet. We wszystkich państwach
członkowskich oczywiście funkcjonują prawne mechanizmy zapobiegania i
represjonowania, lecz także na Europie spoczywa odpowiedzialność za ten obszar, który
należy do jej kompetencji. Niedopuszczalne jest, aby kobiety regularnie były poddawane
zastraszaniu i przemocy fizycznej lub psychologicznej.

George Becali (NI),    na piśmie – (RO) Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ przemoc wobec kobiet stanowi problem zarówno globalny, jak
i europejski. W sprawozdaniu przedstawiono pakiet środków, które są bezwzględnie
niezbędne do zagwarantowania kobietom w Europie godnego życia. Wszechstronna i
konsekwentna ochrona prawna ma podstawowe znaczenie dla integralności kobiet.
Bezwzględnie konieczne jest, aby w procesie definiowania przepisów prawnych na szczeblu
UE być świadomym olbrzymiego narażenia kobiet i dzieci w przypadkach przemocy
domowej. Nie wystarczy jednak wprowadzenie lub zaakceptowanie zestawu przepisów
karnych dotyczących ochrony kobiet; należy również zwiększyć skuteczność postępowania
karnego.

Centralnym punktem, na który można przeznaczyć więcej środków finansowych jest
szkolenie organów policji w Europie. Policja to pierwsza instancja wymiaru sprawiedliwości,
z którą nawiązują kontakt kobiety będące ofiarą przemocy. Jednym z praktycznych
środków, jakie można zastosować, jest stworzenie w państwach członkowskich numeru
alarmowego, pod który można zgłaszać przypadki przemocy uwarunkowanej płcią.
Kobiety będące ofiarami tego rodzaju przemocy mogłyby dzwonić pod ten numer w celu
uzyskania natychmiastowej pomocy.

Sergio Berlato (PPE),    na piśmie  −  (IT) Równość płci jest jedną z podstawowych zasad
Unii Europejskiej. Choć dyskusje na temat przemocy wobec kobiet toczą się już od kilku
dziesięcioleci, społeczeństwu międzynarodowemu nie udało się jeszcze położyć kresu tej
bardzo destrukcyjnej formie przestępczości. Przemoc uwarunkowana płcią jest przyczyną
poważnych uszkodzeń zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, a jednocześnie dla
społeczeństwa oznacza to ogromne koszty w postaci problemów społecznych, a także
kosztów ponoszonych przez sektor sądownictwa i opieki zdrowotnej. Ostateczny rachunek
kosztów przemocy uwarunkowanej płcią ponoszony przez społeczeństwo w formie
wydatków na opiekę zdrowotną, sądownictwo oraz usługi socjalne we wszystkich
państwach członkowskich UE szacuje się na 2 miliony euro na godzinę.

Moim zdaniem ważną dziedziną, w której fizyczna i psychiczna integralność kobiety
wymaga silnej ochrony prawnej, jest okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Zasadniczo
uważam, że czynów prowadzących do poważnych uszkodzeń zdrowia kobiety nie można
uzasadniać względami kulturowymi.

Ponadto ogromne znaczenie ma wiedza na temat zakresu przemocy uwarunkowanej płcią
w Europie, tak aby możliwe było zwiększenie świadomości społeczeństwa w tym obszarze.
W związku z tym popieram działania mające na celu zachęcenie państw członkowskich
do opracowania krajowych planów działania na rzecz walki z przemocą uwarunkowaną
płcią.
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Slavi Binev (NI),    na piśmie – (BG) W przedmiotowym sprawozdaniu w sprawie
priorytetów oraz zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec
kobiet przedstawiono liczne interesujące wnioski. Dlatego właśnie poparłem jego przyjęcie.
Moim zdaniem jednak nie powinno ono przyczynić się do przyjęcia dyrektywy, którą
każde państwo członkowskie miałoby obowiązek transponować do ustawodawstwa
krajowego. Mechanizmy ułatwiające dostęp do pomocy prawnej, umożliwiające ofiarom
dochodzenie swoich praw wszędzie w Europie, nie muszą i nie mogą być gwarantowane
za darmo. Jestem za ustanowieniem ram prawnych dających imigrantkom prawo do
otrzymania własnego paszportu i prawa pobytu oraz umożliwiających pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej osób odbierających im te dokumenty.

Mara Bizzotto (EFD),    na piśmie – (IT) W obecnych czasach oczekiwałabym, że
sprawozdanie dotyczące przemocy wobec kobiet ukaże bezwzględną potrzebę działania,
wynikającą z rosnącej liczby przypadków przemocy wobec kobiet w społecznościach
muzułmańskich w Europie. Europejskie organizacje zajmujące się prawami kobiet oraz
przemocą uwarunkowaną płcią donoszą, że zjawisko to wciąż się nasila. Do przemocy
dochodzi bezpośrednio na naszych oczach, ale zdaje się, że istnieje pewien opór, jeśli
chodzi o stosowanie właściwych terminów przy omawianiu tego problemu. W
sprawozdaniu wspomniano na przykład o przymusowych małżeństwach i okaleczaniu
żeńskich narządów płciowych, ale te zjawiska – wykazujące tendencję wzrostową w
naszych miastach – są traktowane jako kwestie związane z aspektem kulturowym. Tak
naprawdę są one powiązane z masową obecnością imigrantów, którzy sprowadzają do
Europy fundamentalistyczne podejście do swojej religii, do islamu. I o ile dzisiaj cenę za
to płacą kobiety pochodzące z tych społeczności, to w przyszłości może ona mieć wpływ
na nasze kobiety i na trzon zachodniego społeczeństwa. Unia Europejska powinna
bezzwłocznie wprowadzić stosowne i ukierunkowane strategie polityczne w tym obszarze,
ale nie w odniesieniu do przemocy uwarunkowanej „kulturowo”, gdyż to nic nie znaczy,
tak abyśmy mogli już teraz walczyć z tym zdecydowanie narastającym zjawiskiem, które
przy obecnym tempie rozwoju wkrótce wymknie się spod kontroli.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie – (LT) Zagłosowałam za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania, ponieważ należy bezzwłocznie położyć kres przemocy
wobec kobiet. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że co dziesiąta kobieta w Europie spotkała
się z przemocą, która jest jedną z najczęstszych przyczyn nagłej śmierci wśród kobiet.
Choć dyskusje na temat przemocy wobec kobiet toczą się już od dziesięcioleci, z
ubolewaniem stwierdzam, że wciąż nie potrafimy ochronić kobiet przed przemocą. W
związku z tym Komisja Europejska musi koniecznie opracować jedną dyrektywę w sprawie
wszelkich form przemocy wobec kobiet – przemocy fizycznej, seksualnej lub
psychologicznej – oraz walki z nimi. Przemoc uwarunkowana płcią obejmuje
wykorzystywanie seksualne, handel żywym towarem, przymusowe małżeństwa,
okaleczanie narządów płciowych oraz wiele innych form naruszeń. Takie akty przemocy
mają olbrzymi wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet, a także prowadzą do
nieodwracalnych uszkodzeń, dlatego państwa członkowskie powinny gwarantować
ofiarom przemocy lepszą opiekę zdrowotną. Ponadto chciałabym zaapelować, aby komisarz
do spraw wewnętrznych, pani Cecilia Malmström, nie zmniejszała pomocy finansowej
przyznawanej organizacjom pozarządowym zajmujących się walką z przemocą wobec
kobiet. W czasie kryzysu gospodarczego i finansowego liczba aktów przemocy rośnie,
zatem pod żadnym warunkiem nie możemy zmniejszyć finansowania w tym obszarze.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie – (RO) Parlament Europejski przyjął w
przeszłości rezolucję w sprawie przemocy wobec kobiet, w której podkreślono
zapotrzebowanie na wszechstronne przepisy prawne umożliwiające walkę z wszelkimi
formami przemocy wobec kobiet. Komisja zasadniczo podjęła w tym celu kilka ważnych
decyzji, zwłaszcza poprzez opracowanie nowego planu działania na rzecz równości płci,
w którym podkreśliła, że przemoc uwarunkowana płcią jest jednym z najważniejszych
problemów wymagających działania. Komisja ogłosiła również, że w roku 2011 przedłoży
wniosek w sprawie planu strategicznego dotyczącego walki z przemocą uwarunkowaną
płcią. Przemoc uwarunkowana płcią jest przyczyną poważnych szkód w zdrowiu fizycznym
i psychicznym. Dla społeczeństwa oznacza to ogromne koszty w postaci problemów
społecznych, a także kosztów ponoszonych przez sektor sądownictwa i opieki zdrowotnej.

Ostateczny rachunek kosztów przemocy uwarunkowanej płcią oblicza się na podstawie
wydatków na opiekę zdrowotną, sądownictwo oraz usługi socjalne. Przemoc
uwarunkowana płcią stanowi również poważny problem dla demokracji. Sam fakt, że
kobiety narażone są na przemoc, ogranicza ich możliwości uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    na piśmie – (RO) Jako liberalny poseł do PE muszę poprzeć
przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ państwa członkowskie potrzebują nowej strategii
na rzecz walki z przemocą wobec kobiet, która ma olbrzymi wpływ na integralność fizyczną
i psychiczną kobiet, uznawaną za jedno z praw podstawowych. Przemoc wobec kobiet
wywiera szkodliwy wpływ zarówno na ofiary, jak i dzieci, które dorastają w otoczeniu tak
niewłaściwym dla ich rozwoju. Równość płci jest jedną z podstawowych wartości UE,
która ma szczególne znaczenie dla liberałów. Współczesne społeczeństwo, oparte na
równych prawach i równości wobec prawa, nie może tolerować takich incydentów, nawet
jeśli istnieją względy kulturowe lub religijne uzasadniające je.

Uważam, że UE i państwa członkowskie muszą wykorzystać każdy dostępny instrument,
aby walczyć z przemocą uwarunkowaną płcią. Popieram przedstawioną dyrektywę, która
przewiduje sankcje karne dla sprawców przemocy wobec kobiet. Uważam, że należy także
utworzyć odpowiednią liczbę ośrodków wsparcia dla ofiar oraz zapewnić stosowne
szkolenie personelu pracującego z ofiarami, w tym policjantów, sędziów, lekarzy i innych
osób.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie − (PT) Cieszy mnie zainteresowanie na
szczeblu UE kwestią przemocy wobec kobiet. Uważam, że powodzenie walki z tym
problemem europejskim i międzynarodowym w głównej mierze zależy od przyjęcia na
siebie odpowiedzialności przez państwa członkowskie, co oczywiście wiąże się z
wprowadzeniem niezbędnych przepisów prawnych. W związku z tym głosuję za przyjęciem
nowych ram polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet, ponieważ moim
zdaniem odzwierciedlają one postęp w walce z naruszaniem podstawowych praw i
wolności, takich jak prawo do bezpieczeństwa i godności ludzkiej.

Nessa Childers (S&D),    na piśmie  − Zagłosowałam za przyjęciem tego sprawozdania,
ponieważ sytuacja w Irlandii odzwierciedla problemy występujące w całej Europie. W roku
2005 Narodowa Rada ds. Przestępczości (National Crime Council) wykazała, że w Irlandii
co siódma kobieta doświadczyła obelżywego zachowania o charakterze fizycznym,
seksualnym lub psychologicznym ze strony swojego partnera. Nie należy lekceważyć
wpływu przemocy domowej i fizycznej lub seksualnej, ponieważ jest ona przyczyną
poważnych uszkodzeń zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, prowadząc do
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głębokiej depresji a nawet samobójstw. W sprawozdaniu Parlamentu wykazano jednak
także koszt przemocy ponoszony przez skarb państwa, gdyż szacuje się, że ogólny rachunek
kosztów przemocy uwarunkowanej płcią – w formie wydatków na opiekę zdrowotną,
sądownictwo oraz usługi socjalne – wynosi 2 miliony euro na godzinę we wszystkich
państwach członkowskich UE.

W roku 2009 miałam zaszczyt zostać pierwszym ambasadorem centrum kryzysowego
Rape Crisis North East w Dundalk. Ten ośrodek świadczący usługi z zakresu pomocy i
doradztwa jest jednym z wielu takich ośrodków w Irlandii wschodniej. Te organizacje
pozarządowe oferują ważne wsparcie dla ofiar przemocy seksualnej i domowej, a jednak
muszą radzić sobie z trudnościami w zakresie finansowania. Mam nadzieję, że
przedmiotowe sprawozdanie pomoże w walce z przemocą domową w Europie.

Carlos Coelho (PPE),    na piśmie − (PT) Zdecydowanie potępiam wszelkie formy przemocy
wobec mężczyzn, kobiet lub dzieci i popieram każdą inicjatywę na rzecz zapobiegania i
zwalczania tej plagi, a także ochrony ofiar. Dane liczbowe, ukazane w niektórych badaniach
dotyczących przemocy w Europie, są niedopuszczalne: 26 % dzieci i młodzieży było
obiektem przemocy fizycznej, 1/5 do 1/4 wszystkich kobiet przynajmniej raz w ciągu
dorosłego życia doświadczyła aktów przemocy fizycznej, a ponad 1/10 doświadczyła
przemocy seksualnej z użyciem siły.

Rzeczywiście liczba kobiet będących ofiarami jest alarmująca, a przyczyniają się do niej
olbrzymie rozbieżności występujące pomiędzy polityką i przepisami prawnymi w
poszczególnych państwach członkowskich, co oznacza, że kobiety nie są jednakowo
chronione w całej Europie. Niezwykle ważne jest, aby prawodawstwo europejskie
zapewniało wszystkim kobietom kompleksową i spójną ochronę poprzez przyjęcie
kompleksowego aktu prawnego, umożliwiającego walkę z wszelkimi formami przemocy
wobec kobiet, uzupełnioną zestawem środków w wielu obszarach politycznych,
społecznych i prawnych.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner i Gunnar Hökmark (PPE),    na piśmie
−  (SV) Szwedzcy Konserwatyści popierają przedstawiony w sprawozdaniu opis problemu.
W programie sztokholmskim, w opracowaniu którego odegraliśmy istotną rolę, walka z
przemocą wobec kobiet jest zadaniem priorytetowym. Komisja w planie działania służącym
realizacji programu sztokholmskiego zobowiązała się do przedstawienia w okresie
2011−2012 strategii na rzecz walki z przemocą wobec kobiet, przemocą domową i
okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. Ponadto art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej przewiduje, że UE dołoży starań w walce ze wszystkimi formami
przemocy domowej, oraz że państwa członkowskie powinny przyjąć wszelkie niezbędne
środki w celu ukarania sprawców aktów przemocy i ochrony ofiar. Ponieważ prawo karne
należy do kompetencji poszczególnych państw członkowskich, zagłosowaliśmy przeciwko
ustępowi dotyczącemu wprowadzenia dyrektywy na szczeblu UE. Zagłosowaliśmy za
przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, ponieważ naszym zdaniem państwa
członkowskie muszą przyjąć środki mające na celu zapewnienie kobietom bezpieczeństwa.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    na piśmie – (RO) Uważam, że państwa członkowskie
powinny na szczeblu europejskim dołożyć dodatkowych starań, aby opracować bardziej
kompleksowe krajowe dane statystyczne, które w większym stopniu obejmą kwestię
przemocy wobec kobiet, niezależnie od formy jaką ona przyjmuje: gwałt, handel żywym
towarem, przymusowe małżeństwa, zabójstwa, przymusowa prostytucja, a także przemoc
w rodzinie lub ze strony byłych partnerów. Celem jest jednak również usprawnienie
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gromadzenia danych dotyczących problemu, tak aby możliwe było znalezienie
najstosowniejszych rozwiązań w odniesieniu do karania sprawców.

Mário David (PPE),    na piśmie − (PT) Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ moim zdaniem społeczeństwo musi dążyć do większej równowagi
i sprawiedliwości. Omawiane zjawisko występuje we wszystkich społecznościach i
przyjmuje różnorakie formy, pojawia się w sferze życia prywatnego, publicznego lub
quasi-publicznego, a dane dotyczące częstotliwości występowania i różnorodności form
często pozostają nieznane. W związku z tym uważam, że potrzebna jest szczegółowa
analiza, a także stworzenie lepszych procedur dochodzeniowych w odniesieniu do tego
zjawiska, tak aby skuteczniej zwalczać je na szczeblu międzynarodowym, co zostało
omówione w tym sprawozdaniu. W omawianym sprawozdaniu zaproponowano nowe
podejście do przemocy uwarunkowanej płcią oraz wzmocnienie środków pomiędzy
państwami członkowskimi w odniesieniu do zapobiegania i karania, a także środków
wsparcia dla ofiar. Zadano w nim także ważne pytania dotyczące wpływu przemocy
fizycznej, psychologicznej i seksualnej wobec kobiet z różnych sfer społeczeństwa.
Uważam, że rola Komisji, Parlamentu i państw członkowskich ma kluczowe znaczenie w
opracowaniu środków na rzecz walki z tym zjawiskiem, które wywiera wpływ na życie
wielu osób i pokoleń.

Proinsias De Rossa (S&D),    na piśmie  − Przemoc mężczyzn wobec kobiet stanowi
naruszenie praw człowieka, co odzwierciedla i zarazem umacnia nierówność pomiędzy
mężczyznami i kobietami. Z badań dotyczących przemocy uwarunkowanej płcią wynika,
że około 20−25 % kobiet w Europie przynajmniej raz w dorosłym życiu doświadczyło
aktów przemocy fizycznej. Przemoc wobec kobiet nie zna granic geograficznych,
ograniczeń wiekowych, rozróżnień klasowych, rasowych lub kulturowych, lecz jest
niewidoczna, a jej ofiary są uciszane. Popieram przedmiotowe sprawozdanie, w którym
zaproponowano nowe, kompleksowe podejście polityczne do przemocy uwarunkowanej
płcią, w tym: ustanowienie instrumentu prawa karnego w formie dyrektywy przeciw
przemocy uwarunkowanej płcią; szkolenia dla urzędników, którzy prawdopodobnie będą
się stykać z przypadkami przemocy wobec kobiet; wymaganie od państw członkowskich,
aby wykazały należytą staranność oraz rejestrowały wszelkie formy przestępstw z użyciem
przemocy uwarunkowanej płcią; wsparcie finansowe na rzecz organizacji pozarządowych
pomagających ofiarom przemocy. Proponowane podejście obejmuje również plany
opracowania wytycznych metodologicznych oraz gromadzenia nowych danych w celu
uzyskania porównywalnych danych statystycznych na temat przemocy uwarunkowanej
płcią w celu określenia skali problemu i stworzenia podstawy do zmiany podejścia do tego
problemu.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie – (FR) W Europie 1/4 kobiet co najmniej raz w
życiu spotka się z przemocą fizyczną, a więcej niż 1/10 kobiet będzie ofiarą przemocy
seksualnej z użyciem siły. W obliczu tych danych istnieje zapotrzebowanie na pilne
działanie. Komisja musi zatem ustanowić nowe ramy polityki europejskiej w dziedzinie
walki z przemocą wobec kobiet. Wszelkie formy przemocy wobec kobiet – gwałt,
prostytucja, przemoc seksualna itd. – muszą podlegać postępowaniu karnemu we
wszystkich państwach Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie ma obowiązek
zapewnienia kobietom będącym ofiarami przemocy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej
oraz schronisk, co pozwoli im zbudować nowe i lepsze życie dla siebie i swoich dzieci.
Uznanie na szczeblu europejskim przemocy wobec kobiet za przestępstwo ma zasadnicze
znaczenie.
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Karima Delli (Verts/ALE),    na piśmie – (FR) Parlament Europejski we wtorek, 5 kwietnia
2011 r. przyjął sprawozdanie w sprawie walki z przemocą wobec kobiet. W omawianym
tekście podkreślono szczególny charakter przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec
kobiet i dziewcząt: jest ona faktycznie jedną z najbardziej powszechnych i krzywdzących
przeszkód na drodze do równości płci. Dzisiejsze sprawozdanie umożliwi wdrożenie
instrumentu prawa karnego w formie dyrektywy Unii Europejskiej w celu walki z przemocą
uwarunkowaną płcią. W sprawozdaniu przewidziano sporządzenie europejskiej karty
minimalnego zakresu usług wsparcia, w tym prawo do darmowej pomocy prawnej oraz
usługi pilnej pomocy psychologicznej. Ponadto posłowie do PE wzywają Komisję do
utworzenia europejskiego obserwatorium zajmującego się przemocą wobec kobiet. Dzięki
Grupie Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie przyjęta poprawka zawiera apel, by
państwa członkowskie za przestępstwo uznawały gwałt i przemoc seksualną popełnianą
w związkach małżeńskich lub innych związkach intymnych.

Anne Delvaux (PPE),    na piśmie – (FR) Przemoc wobec kobiet jest problemem zarówno
globalnym, jak i europejskim. Przemoc domowa, prostytucja, handel żywym towarem: to
hańba, że wciąż nie potrafimy ochronić kobiet przed przemocą w naszych społeczeństwach.
Przemoc uwarunkowana płcią stanowi naruszenie podstawowych praw i wolności, a także
prawa do bezpieczeństwa i godności ludzkiej. Omawiany problem obejmuje zarówno
utrzymanie integralności ofiar, jak i zadbanie o zasadnicze wspólne interesy społeczeństwa,
takie jak wolność i demokracja. Unia Europejska musi wywiązać się ze swoich obowiązków
i przyjąć przepisy prawne mające na celu położenie kresu tej przemocy.

W związku z tym zagłosowałam za przyjęciem środków, takich jak mechanizm ułatwiający
dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, system świadczeń finansowych wspierający
niezależność ofiar i ułatwiający im powrót do normalnego życia i do działalności
zawodowej. Poszanowanie praw człowieka jest podstawową wartością zagwarantowaną
Traktatem o Unii Europejskiej. Zatem szanujmy także prawa kobiet.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt i Cecilia Wikström (ALDE),    na piśmie  −  (SV)
Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem ram polityki UE w dziedzinie walki z
przemocą wobec kobiet. Przyjmujemy tę decyzję z zadowoleniem, gdyż głosowaliśmy za
przyjęciem omawianego wniosku w całości. Decyzja ta miała szczególne znaczenie,
ponieważ wezwano Komisję do wypełnienia złożonych wcześniej obietnic dotyczących
przedłożenia wniosku mającego na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Wniosek zawiera jednakże konkretne sformułowania dotyczące macierzyństwa
zastępczego, które naszym zdaniem są zbyt uproszczone pod względem ich ogólnego,
negatywnego stanowiska wobec tego zjawiska i kwestii adopcji transgranicznych. Do
problemów związanych z macierzyństwem zastępczym nie podchodzimy w sposób
naiwny, ale nie chcemy z uwagi na te problemy atakować aspektu, który w określonych
przypadkach może być pozytywnym doświadczeniem dla zainteresowanych stron. Dlatego
też zagłosowaliśmy przeciwko tym konkretnym odniesieniom dotyczącym macierzyństwa
zastępczego; takie stanowisko nasza grupa – Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów
na rzecz Europy – przyjęła również podczas pierwotnego głosowania w Komisji Praw
Kobiet i Równouprawnienia.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie − (PT) Przemoc wobec kobiet obejmuje wiele poważnych
naruszeń praw podstawowych, takich jak wykorzystywanie seksualne, ataki na integralność
fizyczną i przemoc domowa, przemoc psychologiczna, molestowanie seksualne lub
przymus, handel kobietami i wykorzystywanie ich do prostytucji. To tylko kilka spośród
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wielu innych przykładów agresywnych zachowań, które państwa członkowskie muszą
zwalczać z olbrzymią determinacją. Potępiam wszelką przemoc, szczególnie zaś tę
stosowaną wobec osób znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu – pod względem
fizycznym, społecznym, gospodarczym lub emocjonalnym – takich jak dzieci, a także
kobiety. Dlatego właśnie państwa członkowskie muszą dążyć do zlikwidowania wszelkich
form przemocy wobec kobiet, szczególnie handlu żywym towarem w celu wykorzystania
seksualnego, naruszania prawa kobiet do ich seksualnego samostanowienia oraz ataków
na ich integralność fizyczną.

Szacunek dla życia ludzkiego oraz godności nie mogą funkcjonować w jednym rzędzie z
przestępstwami, których ofiarami pada wiele europejskich kobiet, co sprawia, że konieczne
jest przyjęcie surowego podejścia do kwestii zapobiegania przemocy oraz karania
sprawców.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie − (PT) Społeczeństwo międzynarodowe omawia
sytuacje dotyczące przemocy wobec kobiet już od wielu lat. Tymczasem, co oczywiste,
kobiety nadal są ofiarami przemocy: 1/5 europejskich kobiet przynajmniej raz doznała
aktu przemocy. W związku z tym Unia Europejska musi koniecznie przyjąć stosowne
przepisy prawne, aby położyć kres tej tragedii. Chociaż Komisja Europejska zaproponowała
kilka inicjatyw mających na celu położenie kresu tej pladze, która dotyczy milionów kobiet
na całym świecie, między innymi poprzez opracowanie nowego planu działania w
dziedzinie równości płci (2010−2015), to nie może być tak, że UE pozostaje w gruncie
rzeczy bezczynna, podczas gdy przypadki naruszania podstawowych praw kobiet pozostają
nieukarane; dotyczy to szczególnie następujących obszarów: wykorzystywania seksualnego,
okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz przymusowego małżeństwa, handlu
żywym towarem i prostytucji, braku ochrony prawnej itd. Zgadzam się, że potrzebne są
dalsze badania nad tym problemem, tak abyśmy dysponowali jak najbardziej
szczegółowymi i konkretnymi danymi. Nie możemy jednak pozostać bierni. Dlatego z
zadowoleniem przyjmuję wniosek sprawozdawczyni, zwłaszcza dotyczący tworzenia
ośrodków dla ofiar, numeru alarmowego oraz ogłoszenia Europejskiego Roku Walki z
Przemocą Wobec Kobiet.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Przemoc wobec kobiet we wszystkich jej
formach – przemoc domowa i seksualna, prostytucja, handel żywym towarem,
molestowanie seksualne i psychologiczne, a także przemoc w miejscu pracy – stanowi
poważne naruszenie praw człowieka i wolności zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych,
które niesie ze sobą głębokie negatywne konsekwencje społeczne. Zapobieganie przemocy
wobec kobiet i jej likwidacja muszą stanowić zasadnicze cele strategiczne, ale dążenie do
ich realizacji nie może być oddzielone od postępu, do którego dąży nasza cywilizacja.

W niektórych badaniach dotyczących przemocy uwarunkowanej płcią szacuje się, że 1/5
do 1/4 wszystkich kobiet w Europie przynajmniej raz w ciągu dorosłego życia doświadczyła
aktów przemocy fizycznej, a około 1/10 doświadczyła przemocy seksualnej. W badaniach
szacuje się również, że 26 % dzieci i młodzieży twierdzi, iż w dzieciństwie i okresie
dorastania doznało przemocy fizycznej, co jest szczególnie niepokojące, jeśli uwzględnimy
przesłanki oparte na obserwacji społecznej, z której wynika, że dzisiejsza ofiara może w
przyszłości przeistoczyć się w oprawcę.

Teraz należy zadbać o to, by wytyczne uwzględnione w sprawozdaniu zostały wdrożone.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Jesteśmy zadowoleni z przyjęcia
przedmiotowego sprawozdania, przygotowanego przez należącą do naszej grupy panią
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poseł Svensson, która jest również przewodniczącą parlamentarnej Komisji Praw Kobiet
i Równouprawnienia.

Wiemy, że przemoc wobec kobiet stanowi poważne naruszenie praw człowieka i wolności,
zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, a także ma olbrzymie skutki społeczne,
zważywszy że przemoc wobec kobiet obejmuje szeroki zakres naruszeń praw człowieka,
w tym przemoc domową i seksualną, prostytucję, handel kobietami, molestowanie
seksualne i psychologiczne oraz przemoc w miejscu pracy.

Zapobieganie przemocy wobec kobiet i jej likwidacja to zasadnicze cele strategiczne, ważne
dla osiągnięcia postępu, do którego dąży nasza cywilizacja.

W niektórych badaniach dotyczących przemocy uwarunkowanej płcią szacuje się, że 1/5
do 1/4 wszystkich kobiet w Europie przynajmniej raz w ciągu dorosłego życia doświadczyła
aktów przemocy fizycznej, a około 1/10 doświadczyła przemocy seksualnej. W badaniach
szacuje się również, że 26 % dzieci i młodzieży twierdzi, że w dzieciństwie i okresie
dorastania doznało przemocy fizycznej, co jest szczególnie niepokojące, jeśli uwzględnimy
przesłanki oparte na obserwacji społecznej…

(Wyjaśnienie dotyczące sposobu głosowania skrócono zgodnie z art. 170 Regulaminu)

Lorenzo Fontana (EFD),    na piśmie  −  (IT) Przemoc wobec kobiet jest przejawem zła w
naszym społeczeństwie, z którym musimy walczyć niezależnie od kosztów. Nie mogę
jednakże poprzeć omawianego dokumentu ze względu na − moim zdaniem − nadmierną
uwagę poświęconą w nim imigrantkom. Taka uwaga ze strony UE i jej państw
członkowskich, szczególnie w tym momencie, powinna być bardzo widoczna i nie powinna
ograniczać się do pięknych słów wyrażających poparcie dla europejskich projektów.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    na piśmie – (FR) W odniesieniu do tej sprawy moja grupa
jest podzielona. Zagłosowałam za poprawką 19 i motywem J dotyczących słowa
„prostytucja”, ponieważ moim zdaniem prostytucja faktycznie jest aktem przemocy wobec
kobiet.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    na piśmie – (FR) Przemoc wobec kobiet jest rzeczywistością,
na którą zbyt często nie zwracamy uwagi: szacuje się, że od 20 % do 25 % europejskich
kobiet doświadczyło przemocy fizycznej przynajmniej raz w ciągu dorosłego życia. W
ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie przemocy i
konieczności ustanowienia ram polityki w dziedzinie walki z przemocą, co ja osobiście
przyjęłam z zadowoleniem. W sprawozdaniu zachęcamy wszystkie państwa członkowskie
UE do uznania przemocy wobec kobiet za przestępstwo, a co za tym idzie − do ustanowienia
instrumentu prawa karnego na rzecz walki z przemocą. Ponadto, co bardzo ważne,
zagłosowałam za wprowadzeniem mechanizmu ułatwiającego dostęp do bezpłatnej
pomocy prawnej oraz za zapewnieniem ofiarom pilnej, bezpłatnej usługi psychologicznej.
Poparłam również poprawki dotyczące „poważnego problemu prostytucji”, w których
uznano, że „przemoc wobec kobiet” obejmuje także prostytucję. I na koniec zagłosowałam
za tym, aby gwałt i przemoc seksualną, nawet popełniane w związkach małżeńskich lub
innych związkach intymnych, uznawać za przestępstwo.

Roberto Gualtieri (S&D),    na piśmie  −  (IT) Europejskie ramy regulacyjne w dziedzinie
walki z przemocą wobec kobiet stanowią krok naprzód w realizacji kompleksowej strategii.
Tylko dzięki połączeniu działań prawnych, społecznych, gospodarczych i zapobiegawczych
zdołamy rozwiązać ten problem, który występuje zazwyczaj w środowisku domowym,
zważywszy że ponad 1/4 kobiet w Unii Europejskiej doświadczyła przemocy w ciągu
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swojego życia. Przemoc wobec kobiet nie zna rozróżnienia ze względu na wiek lub
pochodzenie etniczne czy kulturowe, i wciąż jest problemem niewidzialnym, który niemniej
jednak wiąże się z bardzo wysokimi kosztami ludzkimi, społecznymi i ekonomicznymi.

Unia Europejska musi potwierdzić aktywne zaangażowanie w walkę z dyskryminacją
kobiet i dlatego sprawozdanie pani poseł Svensson jest wyrazem wsparcia dążeń Komisji
Europejskiej do utworzenia wyraźnych i jednolitych ram regulacyjnych w kontekście
programu sztokholmskiego.

W związku z tym popieram wniosek, aby instrument prawa karnego, który pozwoli
uznawać przemoc wobec kobiet za przestępstwo poprzez przyjęcie dyrektywy w sprawie
przemocy uwarunkowanej płcią, uzupełniał działania takie jak wielokrotne szkolenia,
inicjatywy zapobiegawcze i uświadamiające w celu zwalczania wszelkich form przemocy
wobec kobiet.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie – (FR) Poparłam przedmiotowe sprawozdanie,
ponieważ to ważne, aby w XXI wieku w całej Europie uznawać gwałt za przestępstwo i
zagwarantować, by ich sprawcy zostali oskarżeni oraz ukarani. To niedopuszczalne, że
obecnie w zależności od tego, w jakim kraju dochodzi do przestępstwa, nie wszystkie
ofiary tych odrażających czynów mają jednakowe możliwości, jeśli chodzi o dochodzenie
sprawiedliwości i uzyskiwanie rekompensaty za wyrządzone im szkody. Kolejny ruch
należy do Rady i Komisji, które z pewnością nie staną na drodze do realizacji tego istotnego
kroku w kierunku wspierania kobiet, będących ofiarami przemocy w procesie naprawiania
wyrządzonych im szkód.

Juozas Imbrasas (EFD),    na piśmie  −  (LT) Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ musimy położyć kres wszelkim naruszeniom praw kobiet oraz
przemocy wobec kobiet. Uważam, że zgodnie z przyjętym w ubiegłym roku planem
działania służącym realizacji programu sztokholmskiego, Komisja powinna w trybie
pilnym opracować strategię walki z przemocą wobec kobiet. Jednocześnie państwa
członkowskie muszą zapewnić usprawnienie działań personelu służby zdrowia,
pracowników społecznych, policji, pracowników sądów i innych instytucji, aby umożliwić
im reagowanie na wszystkie przypadki przemocy wobec kobiet w odpowiednim momencie
i w profesjonalny sposób.

Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie − (PL) Godność człowieka oraz prawo do
bezpieczeństwa są niewątpliwie podstawowymi wartościami życia, które muszą być
chronione. Samo słowo „przemoc” jest tak silnie nacechowane negatywnymi emocjami,
że wspominając o przemocy uwarunkowanej płcią, wiele osób stara się odciąć od dyskusji.
Jednak my jesteśmy po to, aby stawiać czoła trudnym tematom, aby interweniować w
przypadkach, gdy społeczeństwo potrzebuje ukierunkowania w kwestiach politycznych
i prawnych. Pamiętajmy, iż przemoc wobec kobiet polegająca na naruszeniu godności,
wykorzystywaniu seksualnym, przymusowych małżeństwach czy też okaleczaniu nie jest
problemem tylko danej płci. Jest to problem całego społeczeństwa, który przyczynia się
do ogólnej destrukcji. Rachunek kosztów jest w tym przypadku minimalizowany.

Czyż my wszyscy nie ponosimy wydatków, które są konsekwencją takiej przemocy –
kosztów opieki medycznej, psychologicznej, sądowej i socjalnej? Ofiary często nie są
zdolne do funkcjonowania w życiu zawodowym. Państwa członkowskie powinny
zastanowić się nad opracowaniem planu przeciwdziałania przemocy uwarunkowanej
płcią.
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Giovanni La Via (PPE),    na piśmie  −  (IT) Parlament Europejski przyjął wniosek dotyczący
rezolucji w sprawie ustanowienia nowych ram polityki UE w dziedzinie walki z przemocą
wobec kobiet. Zdecydowanie i zagorzale poparłem tę rezolucję, ponieważ − moim zdaniem
− to Unia Europejska musi dać jednolitą europejską odpowiedź na tę plagę społeczną,
poprzez nakłanianie do spójnych i skutecznych działań politycznych. Przemoc wobec
kobiet, czy to fizyczna, psychologiczna czy seksualna, jest wyrazem zła, który Europa
musi odrzucić. Ta plaga prowadzi do traumatycznych doznań, które wywierają
nieoszacowany wpływ na życie kobiet w społeczeństwie. Bieżące dane statystyczne ukazują
smutny i niepokojący obraz rzeczywistości. Co czwarta kobieta w Europie była ofiarą
przemocy przynajmniej raz w swoim życiu. Uważam zatem, że priorytetowe działania
UE powinny polegać na określeniu unijnych instrumentów prawnych, możliwości
wykorzystania bezpłatnego wsparcia, tworzeniu schronisk zapewniających pomoc
psychologiczną i moralną oraz utworzeniu w całej Europie jednego numeru alarmowego.

David Martin (S&D),    na piśmie  − Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania. Przemoc uwarunkowana płcią jest zawsze przede wszystkim sprawą karną.
Społeczeństwo musi zatem reagować karą proporcjonalną do kalibru przestępstwa. W
procesie nadawania priorytetu zasobom społeczeństwa ważne jest wyraźne dostrzeganie
perspektywy ofiar, ponieważ jest to grupa, która wymaga obecnie szczególnych działań
w zakresie ochrony. Nie ma jednak przeszkód, by przeznaczać zasoby na poszczególnych
sprawców, przykładowo na psychoterapię lub inne metody przeciwdziałania zachowaniom
nacechowanym przemocą. Ten rodzaj terapii alternatywnej w stosunku do mężczyzn
popełniających poważne akty przemocy wobec kobiet nigdy nie powinien jednak
zastępować kar wynikających z prawa karnego. Psychoterapia oraz podobne formy terapii
mogą stanowić uzupełnienie innych kar, takich jak więzienie.

Przemoc jest w dużym stopniu konsekwencją nierównego rozłożenia sił pomiędzy
mężczyznami i kobietami, które wyraża się w stosunku dominacji i uległości pomiędzy
sprawcą a ofiarą. Psychoterapia, w której uczestniczy zarówno ofiara, jak i sprawca powinna
zatem w przypadku tego rodzaju przestępstw być wykluczona, ponieważ charakter tego
przestępstwa sprawia, że uczestnicy terapii nie mogą stać się równymi i równoważnymi
partnerami negocjacji .

Marisa Matias (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Zagłosowałam za przyjęciem tej rezolucji,
ponieważ przemoc wobec kobiet nadal jest zmorą Europy i całego świata, pomimo
kampanii uświadamiających, które od kilku dziesięcioleci przeprowadza społeczność
międzynarodowa. Ma ona wpływ przede wszystkim na bezpośrednie ofiary, ale także na
wolność i demokrację. Zagłosowałam za przyjęciem tego sprawozdania także dlatego, że
przewidziano w nim szereg natychmiastowych środków, które są niezbędne do
zagwarantowania kobietom godnego życia. To oczywiste, że do likwidacji przemocy
uwarunkowanej płcią wymagane są długoterminowe środki polityczne, społeczne i prawne.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie − (PT) Zasadniczo przemoc należy potępiać, tym bardziej,
jeśli dotyka ona osób słabszych, które nie potrafią się same obronić, a mianowicie dzieci,
osób w podeszłym wieku i kobiet. W tym konkretnym przypadku do zadań Parlamentu
należy przygotowanie szeregu działań o charakterze infrastrukturalnym, prawnym,
sądowym, wykonawczym, oświatowym, zdrowotnym oraz wszelkich innych działań,
które mogą w znacznym stopniu ograniczyć przemoc wobec kobiet i jej konsekwencje.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie − (ES) Zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania
Pani Poseł Svensson w sprawie nowych ram polityki UE w dziedzinie walki z przemocą
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wobec kobiet, ponieważ ten rodzaj przemocy bardzo mnie martwi. Szacuje się, że 20−25 %
kobiet europejskich doświadczyło przemocy fizycznej przynajmniej raz w ciągu dorosłego
życia, a ponad 10 % doświadczyło przemocy seksualnej. W związku z tym uważam, że
nadszedł czas, by położyć kres przemocy mężczyzn wobec kobiet, a będzie to możliwe
jedynie poprzez zbudowanie prawdziwej równości pomiędzy mężczyznami i kobietami.
Ponadto jestem przekonany, że w całej Unii Europejskiej należy uznawać gwałt za
przestępstwo, a jego sprawców stawiać przed sądem. W omawianym sprawozdaniu
zaproponowano także nową perspektywę w walce z tym problemem, nie tylko poprzez
postępowanie karne, ale również poprzez ochronę przed niepewnym zatrudnieniem,
bezrobociem i ubóstwem oraz zapobieganie im, ponieważ oznaczają one, że kobiety
często znajdują się w sytuacji uzależnienia, i które uniemożliwiają im dokonywanie
swobodnych wyborów odnośnie do ich przyszłości. W związku z tym europejska dyrektywa
w sprawie przemocy uwarunkowanej płcią nabiera kluczowego znaczenia. Państwa
członkowskie muszą przy pierwszej nadarzającej się okazji przyjąć środki służące realizacji
tego celu.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie  − Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest poważnym
naruszeniem praw człowieka. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie formy przemocy
wobec kobiet, okaże się, że 45 % kobiet w Europie doświadczyło przemocy. Szacuje się,
że łączny rachunek kosztów przemocy domowej w 27 państwach członkowskich może
wynosić nawet 16 miliardów euro. Tymczasem przemoc mężczyzn wobec kobiet nie zna
granic geograficznych, limitu wieku, rozróżnienia ze względu na klasę, rasę lub tło
kulturowe, jest wciąż niezauważalna, a jej ofiary są zmuszane do milczenia. W 2008 roku
przygotowałem poprawki do łotewskiego kodeksu karnego w odniesieniu do przemocy
domowej, niestety Parlament Łotwy odrzucił te poprawki. Zagłosowałem za przyjęciem
omawianego dokumentu.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie  −  (DE) Pomimo, że w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił
postęp w walce z przemocą wobec kobiet i dzieci, wciąż jeszcze pozostaje wiele do
zrobienia. Występujące w społeczeństwie apatia i fałszywa moralność powinny skłonić
nas do refleksji. Coraz częściej wczesne etapy rzeczywistej przemocy, jak natręctwo,
obsceniczne uwagi i molestowanie wymierzane regularnie przez wielu migrantów w
kierunku zachodnich kobiet, są uznawane za coś normalnego. Brak szacunku wobec kobiet
osiągnął szczyt, w momencie gdy niemiecka sędzia odniosła się do prawa męża do
zastosowania kary cielesnej przewidzianej w Koranie, jako do czynnika decydującego dla
jej orzeczenia w sprawie islamskiego rozwodu.

Unia Europejska zgodziwszy się na migrację przyjęła wraz z nią wielorakie problemy, w
tym zabójstwa w imię honoru, przymusowe małżeństwa oraz przemoc domową w
patriarchalnych strukturach rodzinnych. Nie wolno wykorzystywać kultury, religii i tradycji
jako uzasadnienia aktów przemocy. Zaproponowana inicjatywa zawiera wiele dobrych
pomysłów, ale zasadniczo jest dość powierzchowna i dlatego postanowiłem wstrzymać
się od głosu.

Franz Obermayr (NI),    na piśmie  −  (DE) W sprawozdaniu zwrócono uwagę na liczne
poważne przejawy przemocy wobec kobiet. Odnoszę się tu do wykorzystywania
seksualnego, przemocy fizycznej w rodzinie, przymusowej prostytucji, przymusowych
małżeństw oraz obrzezywania kobiet. Niestety te wszystkie straszliwe akty mogą mieć
miejsce także w naszym społeczeństwie, tu w UE. W sprawozdaniu o tym wspomniano,
ale nie zdołano dotrzeć do korzeni problemu, które często wywodzą się ze społeczeństw
równoległych, archaicznych struktur muzułmańskich lub zorganizowanych w gangi
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handlarzy. Musimy popracować nad tym obszarem. W związku z tym wstrzymałem się
od głosu.

Georgios Papanikolaou (PPE),    na piśmie – (EL) Zagłosowałem za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania w sprawie przemocy wobec kobiet, ponieważ ta inicjatywa
pomoże kobietom w Europie wieść godne życie. Z danych statystycznych wynika, że około
1/5 kobiet żyjących w Europie była ofiarą przemocy, a 20 % doświadczyło przemocy ze
strony osób im najbliższych. Zawarte w sprawozdaniu postanowienia dotyczące przemocy
wobec kobiet są ważne, gdyż sprawozdawczyni: wzywa państwa członkowskie, by karały
sprawców proporcjonalnie do kalibru popełnionego przestępstwa (wykorzystywanie
seksualne, handel żywym towarem, przymusowe małżeństwa, obrzezywanie kobiet);
zapewnia zasoby niezbędne do udzielenia pomocy ofiarom przemocy, takiej jak pomoc
prawna i do tworzenia schronisk dla ofiar; zapewnia ofiarom pomoc prawną i wymaga,
aby wszelkie formy przemocy uwarunkowanej płcią podlegały oskarżeniu publicznemu;
przewiduje uświadamianie młodych kobiet poprzez właściwą edukację dotyczącą
potencjalnych zagrożeń. Zagłosowałem jednakże przeciwko przyjęciu wniosku dotyczącego
zwiększenia liczby sądów mających jurysdykcję do orzekania w sprawach dotyczących
przemocy uwarunkowanej płcią, ponieważ taki wniosek wprowadza niedopuszczalną
dyskryminację i jest niezgodny z zasadą równości płci.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie − (PT) Należy koniecznie przerwać milczenie
otaczające wszelkie formy przestępstw, w tym przypadku uwarunkowanych płcią.
Wszystkie akty w formie przemocy w domu, wykorzystywania seksualnego, handlu żywym
towarem, okaleczania narządów płciowych oraz inne formy naruszania integralności,
które dotyczą szczególnie kobiet i dziewcząt, należy podawać do wiadomości publicznej,
aby możliwa była skuteczniejsza walka z nimi. W rzeczywistości większa wiedza na temat
przemocy uwarunkowanej płcią umożliwiłaby zwiększenie wrażliwości społeczeństwa
na ten problem. W tym sprawozdaniu z własnej inicjatywy Parlament Europejski dąży do
przyjęcia szeregu środków niezbędnych do zapewnienia europejskim kobietom godnego
życia. Choć dyskusje na temat przemocy wobec kobiet toczą się już od kilku dziesięcioleci,
społeczeństwu międzynarodowemu nie udało się jeszcze położyć kresu tej bardzo
destrukcyjnej formie przestępczości. Podsumowując: Unia Europejska musi wprowadzić
niezbędne przepisy prawne, aby powstrzymać przemoc, a państwa członkowskie muszą
opracować krajowe plany działania, służące walce z przemocą uwarunkowaną płcią.
Dlatego zagłosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie  −  (IT) Przemoc wobec kobiet jest problemem zarówno
międzynarodowym, jak i europejskim. Przemoc uwarunkowana płcią polega na naruszeniu
godności w formie przemocy w bliskich stosunkach, na przemocy seksualnej, handlu
ludźmi i prostytucji, przymusowych małżeństwach, okaleczaniu żeńskich narządów
płciowych oraz innych formach naruszania prywatności dotyczących w szczególności
kobiet oraz młodych dziewcząt. W tym celu musimy przyjąć szereg strategii o charakterze
politycznym, społecznym i sądowym, tak abyśmy mogli zagwarantować europejskim
kobietom przyzwoity standard życia. Parlament Europejski w sprawozdaniu z własnej
inicjatywy podkreśla, że likwidacja tego rodzaju przemocy jest możliwa przede wszystkim
poprzez ustanowienie wszechstronnej i spójnej ochrony prawnej integralności kobiet.
Niezbędne jest także rejestrowanie częstotliwości tego rodzaju przestępczości, aby
uświadomić sądom, co oznacza napaść o charakterze seksualnym, w celu wykrywania jej
na wczesnych etapach poprzez stosowanie aktywnych środków zapobiegawczych, aby
zapewnić przejrzystość prawną podczas dochodzeń i procesów, aby stworzyć nowe
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schroniska i numer alarmowy dla ofiar, a także finansować badania w tym obszarze. Na
podstawie wcześniejszych obserwacji głosuję za przyjęciem wszystkich środków
niezbędnych do walki z tym rodzajem przemocy oraz opracowania skutecznego planu
działania służącego jej zwalczaniu.

R o v a n a  P l u m b  ( S & D ) ,     n a  p i ś m i e   −
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0065+0+DOC+XML+V0//PL"
\l "_part2_def1" Choć dyskusje na temat przemocy wobec kobiet toczą się już od kilku
dziesięcioleci, społeczeństwu międzynarodowemu nie udało się jeszcze położyć kresu tej
bardzo destrukcyjnej formie przestępczości. Jest to bardzo złożona kwestia, obejmująca
ochronę prywatności ofiary, ale również ochronę interesów społecznych, jakimi są wolność
i demokracja.

Należy na szczeblu krajowym tworzyć schroniska dla kobiet, aby pomagać kobietom i
dzieciom w swobodnych wyborach życiowych, wolnych od przemocy i ubóstwa. Takie
schroniska powinny świadczyć specjalistyczne usługi: leczenie, pomoc prawną, doradztwo
psychospołeczne i terapeutyczne, wsparcie prawne w czasie procesu sądowego, wsparcie
dla dzieci dotkniętych przemocą itd. Państwa członkowskie powinny zagwarantować
stosowne środki finansowe w celu umożliwienia schroniskom dla kobiet spełniania norm
międzynarodowych dotyczących pracy z ofiarami przemocy i ich dziećmi.

Państwa członkowskie powinny zapewnić niezbędne środki organizacjom działającym
na rzecz kobiet oraz organizacjom pozarządowym w celu ochrony kobiet i ich dzieci przed
przemocą oraz ubóstwem, a także w celu zapobiegania im, powinny również
zagwarantować kobietom ich prawa społeczne i ekonomiczne, tak aby nie były uzależnione
finansowo od partnera/męża i powinny wspierać oraz rozwijać integrację kobiet na rynku
pracy.

Miguel Portas (GUE/NGL),    na piśmie − (PT) Zagłosowałem za przyjęciem tej rezolucji,
ponieważ przemoc wobec kobiet wciąż jest zmorą Europy i całego świata, pomimo
kampanii uświadamiających prowadzonych przez społeczeństwo międzynarodowe od
kilku dziesięcioleci. Ma ona wpływ przede wszystkim na bezpośrednie ofiary, ale także na
wolność i demokrację. Zagłosowałem za przyjęciem tego sprawozdania także dlatego, że
przewidziano w nim szereg natychmiastowych środków, które są niezbędne do
zagwarantowania kobietom godnego życia. To oczywiste, że do likwidacji przemocy
uwarunkowanej płcią wymagane są długoterminowe środki polityczne, społeczne i prawne.

Robert Rochefort (ALDE),    na piśmie – (FR) Co czwarta kobieta w Europie doświadczyła
przemocy fizycznej w ciągu swojego dorosłego życia, a co dziesiąta doświadczyła przemocy
seksualnej z użyciem siły. W obliczu tych danych musimy natychmiast podjąć działania
na rzecz walki z przemocą wobec kobiet w Unii Europejskiej. W związku z tym popieram
sprawozdanie Pani Poseł Svensson. Gwałt, który wciąż nie jest uznawany za przestępstwo
w wielu państwach członkowskich oraz inne formy przemocy seksualnej wobec kobiet
muszą być uznawane za przestępstwa w całej Unii, a ich sprawcy muszą być automatycznie
ścigani. W celu ochrony migrantek i kobiet ubiegających się o azyl wzywam również do
ustanowienia ram prawnych dających imigrantkom prawo do otrzymania własnego
paszportu i prawa pobytu oraz umożliwiających pociągnięcie „do odpowiedzialności
karnej” osób odbierających im te dokumenty. Ponadto wzywam do ułatwienia dostępu
do pomocy prawnej, aby umożliwić ofiarom egzekwowanie swych praw. Uważam, że
pomoc ta powinna być bezpłatna i chciałbym, aby ten punkt został wyraźnie ujęty w
sprawozdaniu.
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Zuzana Roithová (PPE)   , na piśmie – (CS) Walka z przemocą wobec kobiet, która
przybiera wiele form i zostawia ślady zarówno na ciele, jak i na umyśle, a także w niektórych
przypadkach wiedzie ofiary do popełniania samobójstw, jest zawsze niezwykle ważna.
Cieszę się, że tworzymy nowe unijne ramy walki z tym niedopuszczalnym zjawiskiem i
dlatego z radością zagłosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania. Nie
mogłam jednakże zagłosować za tymi punktami w sprawozdaniu, które wyrażają poparcie
dla metod sztucznego przerywania ciąży, ponieważ się z tym nie zgadzam, gdyż
nienarodzone dzieci mają prawo do życia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  − Przemoc wobec kobiet to problem
zarówno międzynarodowy, jak i europejski. Choć dyskusje na ten temat toczą się już od
kilku dziesięcioleci, społeczeństwu międzynarodowemu nie udało się jeszcze położyć
kresu tej bardzo destrukcyjnej formie przestępczości. Bolesne jest to, że nadal nie udaje
nam się ochronić kobiet przed przemocą. Jest to bardzo złożona kwestia, obejmująca
ochronę prywatności ofiary, ale również ochronę interesów społecznych, jakimi są wolność
i demokracja.

Unia Europejska musi zatem przyjąć na siebie odpowiedzialność za tę sprawę i wprowadzić
przepisy prawne niezbędne, aby zatrzymać przemoc. Doceniam pracę sprawozdawczyni,
która w tym strategicznym sprawozdaniu zebrała szereg środków bezwzględnie
niezbędnych w celu zagwarantowania kobietom w Europie godnego życia. Ze względu
na to, że motyw J stanowi, iż prostytucja jest naruszeniem praw człowieka i zważywszy
na wysiłki, jakie podejmujemy w celu uregulowania tej kwestii, niektórzy członkowie
naszej grupy musieli wstrzymać się od głosu.

Oreste Rossi (EFD),    na piśmie  −  (IT) Bardzo chciałem zagłosować za przyjęciem
sprawozdania w sprawie walki z przemocą wobec kobiet, ponieważ miało ono na celu
opracowanie kompleksowych środków ochrony kobiet będących ofiarami przemocy.
Wyraźnie poruszono w nim kwestię przemocy seksualnej, prostytucji, okaleczania żeńskich
narządów płciowych, nękania, handlu żywym towarem oraz przemocy domowej: mówiąc
krótko, cały szereg naruszeń praw kobiet.

Problem polega na tym – często mamy z tym do czynienia w Parlamencie Europejskim –
że każdy tekst wykracza poza dany temat i uwzględnia kwestie, którymi należałoby się
zająć w odrębnych dokumentach. W tym przypadku w sprawozdaniu poruszono kwestię
praw migrantek i uchodźców, które są traktowane jako odrębna kategoria kobiet
porównywana do innych obywatelek Europy. Z tego prostego powodu wstrzymuję się od
głosu, ponieważ choć zgadzam się z celami przedstawionymi w dokumencie, nie toleruję
manipulowania polityką.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    na piśmie – (EL) Zagłosowałem za przyjęciem tej szczególnej
rezolucji, ponieważ dotyczy ona wprowadzenia nowych ram polityki europejskiej w
dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet. Zaproponowano tu szereg przejrzystych
środków politycznych służących walce z przemocą uwarunkowaną płcią, w tym środków
do walki z handlem żywym towarem, które uważam za szczególnie istotne ze względu
na niepokojący rozwój handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi, na terytorium UE.
Z gangami handlarzy można walczyć poprzez współpracę transgraniczną pomiędzy UE,
będącą punktem docelowym, a krajami będącymi punktem startowym. Wzywam Komisję
do podjęcia działań w tym kierunku.

Brian Simpson (S&D),    na piśmie  − Poprę sprawozdanie pani poseł Svensson, ponieważ
ukazała ona problem dotyczący przemocy wobec kobiet. Nie jest to kwestia nowa, ale
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kwestia, która była ignorowana, zamiatana pod dywan, utrzymywana w czterech ścianach.
Teraz należy położyć kres tym praktykom i dołożyć wszelkich starań, nie tylko poprzez
ukazanie problemu, ale również poprzez zaproponowanie środków, aby rozwiązać ten
problem i zapewnić kobietom należną im ochronę przed przemocą.

Zgadzam się, że musimy zapewnić kobietom doświadczającym przemocy dostęp do
ochrony prawnej. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli państwa członkowskie będą nadal
zmniejszać budżety przeznaczone na pomoc prawną. Zgadzam się, że sędziowie muszą
być odpowiednio szkoleni, aby rozstrzygać szczególnie trudne sprawy dotyczące przemocy
wobec kobiet. Lecz jak mamy tego dokonać, skoro budżety są drastycznie obcinane?

Państwa członkowskie muszą uczynić z tej kwestii priorytet polityczny, ustanawiając
minimalne wymogi i obowiązki, których mogą oczekiwać ofiary przemocy. Przedmiotowe
sprawozdanie daje nam ramy działania i zasługuje na nasze pełne poparcie, ale
potrzebujemy także działania w tym ważnym obszarze, a to oznacza działania państw
członkowskich.

Laurence J.A.J. Stassen (NI),    na piśmie – (NL) Przemoc wobec kobiet jest karygodna i
należy obchodzić się z nią zdecydowanie. Holenderska Partia Wolności (PVV) w pełni
zgadza się w tym względzie z treścią przedmiotowego sprawozdania. W sprawozdaniu
jednakże nie poruszono w ogóle roli islamu. Zaledwie raz, bardzo ogólnie w ust. 3,
wspomniano o „tradycyjnych praktykach kulturowych lub religijnych”, mimo że
powszechnie wiadomo, iż właśnie w islamie przemoc wobec kobiet jest na porządku
dziennym. W końcu ciemiężenie kobiet jest nieodłączną cechą islamu.

Partia Wolności chce, by kwestia przemocy wobec kobiet była poruszana, ale głosuje
przeciwko przyjęciu tego sprawozdania, ponieważ nie wspomniano w nim o motywach
sprawców i środowiskach, z których się wywodzą. Nie wskazując bezpośrednio na islam
jako przyczynę przemocy, tracimy niezwykłą okazję do rozwiązania problemu dotyczącego
tej konkretnej formy przemocy wobec kobiet.

Catherine Stihler (S&D),    na piśmie  − Poparłam przedmiotowe sprawozdanie, w którym
zaproponowano wnioski dotyczące walki z przemocą wobec kobiet w całej Europie i
wezwano wszystkie państwa członkowskie do priorytetowego potraktowania tej kwestii.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie  −  (PT) Problem przemocy w ogóle, a szczególnie
przemocy wobec kobiet ma charakter globalny i dotyczy wszystkich państw na świecie.
Ponieważ nie istnieje międzynarodowa definicja przemocy uwarunkowanej płcią, dostępne
dane są niewspółmierne i nie pokazują prawdziwej skali problemu. W niektórych badaniach
szacuje się, że 1/5 do 1/4 wszystkich kobiet w Europie przynajmniej raz w ciągu dorosłego
życia doświadczyła aktów przemocy fizycznej. Istnieje wiele form i metod stosowania
przemocy wobec kobiet. Wymiar historyczny i strukturalny przemocy oznacza, że należy
przyjmować środki na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Zatem istnieje
konieczność interweniowania we wszystkich obszarach życia publicznego, aby zwiększać
świadomość przy wykorzystaniu struktury: polityka, zapobieganie, ochrona, oskarżenie,
zabezpieczenie i partnerstwo. Zagłosowałem za przyjęciem tego sprawozdania z własnej
inicjatywy, ponieważ moim zdaniem każdy rodzaj przemocy powinien podlegać karom
społecznym i prawnym.

Europejskie przepisy prawa, w formie dyrektywy, oparte na oświacie, skutecznej ochronie
ofiar, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ogłoszeniu Europejskiego Roku
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Walki z Przemocą Wobec Kobiet, stanowią przykład środków na rzecz walki z tą społeczną
plagą, która niesie ze sobą szkodliwe konsekwencje dla społeczeństwa europejskiego.

Derek Vaughan (S&D),    na piśmie  − W pełni popieram apele, aby przemoc seksualną i
domową wobec kobiet uznać za przestępstwo we wszystkich państwach członkowskich.
Apeluję do Komisji, aby w trybie pilnym przedstawiła wnioski, które pozwolą wprowadzić
zdecydowane środki walki z przemocą uwarunkowaną płcią i ochrony ofiar w całej UE.
Należy zająć się kwestią różnic występujących obecnie pomiędzy państwami
członkowskimi, poprzez wprowadzenie spójnych krajowych przepisów prawnych. Mam
nadzieję, że przedmiotowa rezolucja będzie krokiem w stronę przyjęcia europejskiej
dyrektywy w sprawie walki z przemocą uwarunkowaną płcią.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    na piśmie – (FR) Zagłosowałam za przyjęciem
rezolucji wynegocjowanej przez panią Svensson, szwedzką poseł z Konfederacyjnej Grupy
Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy, a zarazem przewodniczącą Komisji Praw
Kobiet i Równouprawnienia. Gwałt i wszelkie formy przemocy seksualnej muszą być
uznawane za przestępstwo we wszystkich państwach UE, a ich sprawcy automatycznie
oskarżani.

Zgadzam się z panią Svensson, moją bliską koleżanką, gdy mówi, że kobiety są ofiarami
przemocy uwarunkowanej płcią; nie wolno nam jednak postrzegać kobiet, nawet tych
będących ofiarami przemocy, po prostu jako ofiar. Instytucje mają za zadanie pomóc im
w odbudowaniu poczucia własnej wartości oraz w zbudowaniu nowego, lepszego życia
dla siebie i swoich dzieci. Powinniśmy także skoncentrować się na przyczynach tego
rodzaju przemocy, począwszy od sprawdzenia stereotypów dotyczących płci, których
ofiarami stają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety, nawet w młodym wieku.

W rezolucji przewidziano również ustanowienie ram prawnych dających imigrantkom
prawo do otrzymania własnego paszportu i prawa pobytu oraz umożliwiających
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób odbierających im te dokumenty.

Zatem teraz oczekujemy od Komisji wniosków w sprawie strategii oraz planu działania:
oczekujemy działań.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie  −  (DE) Zagłosowałam za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania, ponieważ przemoc wobec kobiet jest problemem na
skalę światową, z którym społeczeństwo międzynarodowe nie zdołało się uporać. Przemoc
wobec kobiet występuje na wszystkich szczeblach drabiny społecznej i nie jest cechą
charakterystyczną dla żadnej grupy, niezależnie od tła kulturowego, wykształcenia, wieku
czy dochodów. Kobiety są najbardziej narażone we własnych domach: przemoc domowa
jest najczęstszą przyczyną obrażeń u kobiet, bardziej powszechną niż wypadki drogowe,
czy zachorowalność na raka razem wzięte. Ofiary odczuwają niezwykle negatywny wpływ
przemocy na ich zdrowie, poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa, a także nie mogą
w wystarczającym stopniu uczestniczyć w życiu publicznym lub zawodowym. Sprawcy
przemocy przyczyniają się do dożywotniego cierpienia tych kobiet i ich dzieci, a także
stanowią problem społeczny, ponieważ rachunek kosztów w dziedzinie opieki zdrowotnej
i sądownictwa wynosi kilka miliardów euro. Zatem sprawcy muszą być pociągnięci do
odpowiedzialności za swe czyny i powinni podlegać oskarżeniu publicznemu. Należy w
końcu wyprowadzić kwestię przemocy wobec kobiet na światło dzienne i położyć jej kres.
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6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół

Przewodniczący −   Tym samym tura objaśnień dotyczących o głosowania została
zakończona.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.25 i wznowione o godz. 15.00)

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

7. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

8. Składanie dokumentów: patrz protokół

9. Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej

Przewodniczący   − Kolejnym punktem porządku dziennego jest tura pytań z udziałem
przewodniczącego Komisji.

Martin Schulz,    w imieniu grupy S&D – (DE) Panie Przewodniczący! Widzę, że nasi koledzy
posłowie z grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) są jeszcze
na obiedzie. Panie Przewodniczący! Cieszę się, że się Pan do mnie uśmiecha – wcześniej
w uwagach skierowanych do mnie okazywał Pan poirytowanie, ale najwyraźniej ochłonął
Pan nieco podczas przerwy obiadowej.

Komisarz Oettinger, osoba, którą jak mniemam dobrze państwo znają, powiedział, że
przeprowadzone zostaną testy warunków skrajnych – o, jest pan komisarz – nie
zauważyłem, że tam siedzi. Panie Komisarzu! Miło Pana widzieć. Pan komisarz, jako dobry
uczeń pani kanclerz Merkel także jest dziś przeciwny energii jądrowej. Był zwolennikiem
energii atomowej, ale Fukuszima to dla niego droga do Damaszku i niczym jakiś Szaweł
wraz z innymi miał wizję. Przynajmniej ujawnił, że jego zdaniem istnieje kilka elektrowni,
które nie przeszłyby testów warunków skrajnych. Według mnie to bardzo ciekawe.

Panie Komisarzu! Jeżeli podejrzewa Pan, że są testy warunków skrajnych, które nie dadzą
pożądanego wyniku, ponieważ testowane układy mogą ich nie przetrwać, to dlaczego
Komisja nie interweniuje żądając zamknięcia tych instalacji? Jeśli testy warunków skrajnych
przypominają w jakimś stopniu to, co przydarzyło się bankom, czyli że po fakcie zdaliśmy
sobie sprawę po pierwsze z tego, że testy warunków skrajnych nie były wystarczająco
przejrzyste, a po drugie, że wyniki nie odzwierciedlały rzeczywistej sytuacji, to w takim
razie energia jądrowa może okazać się o wiele bardziej niebezpieczna niż banki.

W związku z tym moje pytanie brzmi: jak to jest, że wie Pan iż niektóre układy nie
przetrwają testów warunków skrajnych, a mimo to nic Pan nie robi?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Przede wszystkim, aby poznać wynik
testu musimy go najpierw przeprowadzić. W przypadku, gdy jakaś instalacja nie przetrwa
testu kwestia środków zaradczych pozostaje otwarta. W przypadku, gdy modernizacja
nie jest wykonalna ze względów technicznych lub ekonomicznych reaktory trzeba będzie
zamknąć i wycofać z eksploatacji. Można jednak przewidzieć sytuacje, w których
modernizacje ze względów bezpieczeństwa są gospodarczo istotne i technicznie wykonalne,
dlatego na tym etapie coś takiego można zrobić.
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Panie Pośle Schuzl! Uważam za istotne, że po intensywnych debatach Rada Europejska
zgodziła się na rolę Komisji. Mogę Panu powiedzieć, że na początku dyskusje dotyczyły
wyłącznie koordynacji krajowych organów regulacyjnych i dopiero po moich naleganiach
zwrócono się do Komisji o przygotowanie zakresów oraz modalności, jak również
powierzono jej zadanie przedstawienia przed końcem roku pełnego sprawozdania z
ustaleń.

Zrobimy to w odniesieniu do wszystkich instalacji jądrowych w Europie. Będziemy to
robić w pełni przejrzyście. Ważne, aby przyjąć ten fakt do wiadomości. Uważam, że to
postęp w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.

Martin Schulz,    w imieniu grupy S&D – (DE) Panie Przewodniczący Barroso! Jest Pan
bardzo inteligentnym człowiekiem, ale jednak nie odpowiedział Pan na moje pytanie.
Dlatego zapytam jeszcze raz: gdy pan komisarz Oettinger mówi „Podejrzewamy, że niektóre
z instalacji podłączonych obecnie do sieci nie przetrwają testów warunków skrajnych” to
mam rozumieć, że wiedzą Państwo, że bezpieczeństwo w tych elektrowniach jest na tak
niskim poziomie, że nie spełnią one kryteriów. Dlaczego więc nie interweniujecie od razu?
Uważam to za realne i aktualne zagrożenie.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji Europejskiej  − Komisarz Oettinger wygłosił
bardzo ostrożne i bardzo wyważone oświadczenie. Może się tak zdarzyć, ale aby sprawdzić
czy może się tak stać czy nie, musimy przeprowadzić poważne wiarygodne testy. To
zamierzamy zrobić z zachowaniem pełnej przejrzystością i w oparciu o najlepszą dostępną
wiedzę specjalistyczną.

Jak Panu wiadomo, wstrzymanie testów nie leży w gestii Komisji. Należy to do kompetencji
krajowych. To, co zamierzamy zrobić – i inaczej niż poprzednio, przed ostatnim
posiedzeniem Rady Europejskiej, dysponujemy wyraźnym mandatem, aby to zrobić – to
nawiązanie współpracy z niezależnymi krajowymi organami regulacyjnymi w celu
przeprowadzenia bardzo poważnych, wiarygodnych, krajowych testów warunków
skrajnych. Obecnie określamy modalności i zakres przedmiotowych testów warunków
skrajnych.

Chciałbym powiedzieć panu posłowi Schulzowi, że w tych różnych delikatnych sprawach
musimy się zachowywać niezwykle odpowiedzialnie i nie wywoływać paniki. Musimy
postępować zgodnie z kanonami techniki, w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową.

Guy Verhofstadt,    w imieniu grupy ALDE  – Wszyscy się zgadzamy, że Unia Europejska
to coś więcej niż tylko wspólny rynek i jest to także projekt polityczny gwarantujący, że
na kontynencie będzie panować demokracja, a zasada państwo prawa i prawa człowieka
będą przestrzegane, promowane i wzmacniane.

Gdyby tak nie było, to moim zdaniem niewiele różnilibyśmy się od Chin. Tak jest we
wszystkich państwach członkowskich, także na Węgrzech. Tamtejszy rząd właśnie
opublikował projekt konstytucji, który ma zostać przyjęty w połowie kwietnia. W mojej
opinii zawiera on kilka niepokojących odniesień do praw do głosowania mniejszości,
zakazu aborcji, zakazu zawierana związków małżeńskich przez pary tej samej płci,
zawłaszczania i nadzorowania instytucji po to, by wykonywały wolę rządu.

Panie Przewodniczący Barroso! Co Komisja zrobi dla obrony wspólnych konstytucyjnych
europejskich zasad demokracji, państwa prawa i praw podstawowych określonych w art.
2 naszego Traktatu, gdy są one zagrożone w państwach członkowskich, tak jak to ma
miejsce dziś na Węgrzech?
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José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Zdecydowanie zgadzamy się, że Unia
Europejska to nie tylko wspólny rynek: opiera się ona na wartościach, a każde państwo
członkowskie, aby stać się członkiem Unii Europejskiej musi spełnić warunek poszanowania
tych wartości. Jedną z tych wartości jest zasada państwa prawa, a nasze prawo musimy
szanować. Jak Pan wie przyjęcie konstytucji narodowej to kluczowy krok dla każdego
państwa członkowskiego, najważniejszy proces, który w całości zależy od obywateli i
instytucji tego państwa członkowskiego.

To węgierskie władze muszą podjąć decyzję dotyczącą treści oraz procedury przyjęcia
nowej konstytucji zgodnie z własnymi przepisami krajowymi oraz jeśli jest to właściwe z
prawodawstwem międzynarodowym i unijnym. Będziemy śledzić postępy w tej sprawie
z perspektywy prawodawstwa UE, ale oczywiście mamy nadzieję, że węgierskie władze
zadbają, by nowa konstytucja w swojej ostatecznej wersji odzwierciedlała wartości, na
których Unia Europejska się opiera.

Guy Verhofstadt,    w imieniu grupy ALDE  – Panie Przewodniczący Komisji! Rozumiem
Pana odpowiedź, ale wie Pan, że wszystkie 27 państw członkowskich musi zmienić swoją
konstytucję zgodnie z europejskimi wartościami. Węgry uczyniły to przed przystąpieniem
do Unii. Są nawet państwa, które uczyniły to po przystąpieniu. Polska robi to w tej chwili,
Francja także to czyni z uwagi na pewne sprzeczności między traktatem z Lizbony a
niektórymi artykułami francuskiej konstytucji.

Istotne jest, aby zobowiązał Pan również Węgry, aby nawet po przyjęciu nowej konstytucji,
także stosowały te zasady. Istotne jest, aby Komisja śledziła tę sprawę.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji Europejskiej  − Konstytucja każdego państwa
musi odzwierciedlać wartości europejskie i być z nimi zgodna: z podstawowymi
wartościami europejskimi demokracji, państwa prawa, godności człowieka i poszanowania
dla praw podstawowych. To sprawa poza wszelką dyskusją. Nie widziałem jeszcze
konstytucji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która stałaby w sprzeczności z
tymi wartościami ale gdyby teoretycznie miało się tak stać, musielibyśmy zadziałać.

Panie Pośle Verhofstadt! Jak Pan wie nasze dotychczasowe poczynania w tej kwestii były
bardzo rzetelne. Ostatnio interweniowaliśmy w kilku bardzo delikatnych sprawach
dotyczących na przykład węgierskiej ustawy medialnej. Węgierski rząd od początku mówił,
że jeżeli Komisja stwierdzi jakiekolwiek niezgodności to zmieni ustawę i tak się też stało.

Komisja zajęła także bardzo zdecydowane stanowisko w odniesieniu do innych państwach
członkowskich, w których mieliśmy do czynienia z problemami w zakresie
niedyskryminacji. Z tej perspektywy można być pewnym, że Komisja będzie niezwykle
uważnie przyglądać się tym sprawom.

Marian-Jean Marinescu,    w imieniu grupy PPE  – Począwszy od tego roku stosowanie
semestru europejskiego pomoże wzmocnić dyscyplinę budżetową, stabilność
makroekonomiczną i wzrost oraz zobowiąże państwa członkowskie do zmiany ich
gospodarczych i budżetowych strategii politycznych. W perspektywie krótkoterminowej
te nowe strategie polityczne mogłyby mieć istotny wpływ na życie obywateli europejskich
w większości państw członkowskich.

Czy Komisja przeprowadziła lub zamierza przeprowadzić ocenę konsekwencji, jakie
niezbędne procedury krajowe będą miały w przyszłości dla europejskiego krajobrazu
gospodarczego, społecznego i politycznego?
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José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Działania te traktujemy bardzo poważnie.
Uzgodnienie tego, co nazywamy semestrem europejskim było niezwykle ważne, ponieważ
teraz państwa członkowskie jednomyślnie zdecydowały, że sprawy istotne dla polityki
gospodarczej jednego państwa mają wpływ na inne oraz że sprawy innych państw mają
wpływ na ich własne strategie polityczne. Zamierzamy przedstawić zalecenia w tej sprawie,
zależne także od programów, które państwa członkowskie nam przedstawią. Ale robimy
to po to, aby poprawić jakość życia naszych obywateli.

Jasno stwierdzamy, że wszystkie wysiłki zmierzające do konsolidacji podatkowej, wszystkie
wysiłki dotyczące reformy strukturalnej dotyczą tak naprawdę wzrostu – zrównoważonego
wzrostu sprzyjającego włączeniu który jest celem Unii Europejskiej. Osiągnięto ogólne
porozumienie dotyczące tego, co nazywamy strategią Europa 2020. To właśnie w świetle
tych priorytetów zamierzamy oceniać programy krajowe, które mają być teraz
przedstawiane oraz w związku z którymi zamierzamy współpracować z naszymi państwami
członkowskimi.

Marian-Jean Marinescu,    w imieniu grupy PPE  – Najważniejszym aspektem tej polityki
jest dyscyplina. Jeżeli wszystkie państwa członkowskie zastosują te wymogi, to wyniki
będą pomyślne. Jeżeli między państwami członkowskimi będą występowały różnice to
wyniki nie będą takie, jakich wszyscy oczekujemy.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji Europejskiej  − Panie Pośle Marinescu!
Całkowicie się z Panem zgadzam. Właśnie dlatego musimy zadbać o niezawisłość instytucji
oraz o to, aby wykonywały one swoje zadania w sposób całkowicie niezawisły i w
prawdziwie wspólnotowym duchu, bo w przeszłości zdarzało się, że czasem pojawiały
się pokusy, żeby nie przyjąć decyzji albo nie wykonywać ich w sposób jednolity, spójny i
rzetelny.

Dlatego Komisja spróbuje zrobić wszystko, co w jej mocy, aby zadbać o równe szanse i
zasady sprawiedliwości. Dyscyplina, w kontekście poszanowania dla zawartych
porozumień, rzeczywiście ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu Unii Europejskiej.

Rebecca Harms,    w imieniu grupy Verts/ALE – (DE) Panie Przewodniczący Barroso! W
ubiegłym tygodniu Komisja wprowadziła limity oparte na rozporządzeniu przywoływanym
zawsze wtedy, gdy pojawiają się problemy z radioaktywnością wpływające na przywozy
żywności, w tym przypadku z Japonii. Co ciekawe, limity, które nałożyliście na produkty
z Japonii są w tym przypadku wyższe niż stosowane do tych samych produktów nawet
w samej Japonii. Są również wyższe niż limity dla pasz ustalane w takich przypadkach na
przykład przez Stany Zjednoczone, państwo szeroko korzystające z energii jądrowej.
Limity te są również wyższe niż te stosowane dla Unii Europejskiej i dla państw, z których
importowaliśmy towary po katastrofie w Czarnobylu oraz które w niektórych przypadkach
nadal dotyczą cezu. Dlatego miałoby tak być? Dlaczego ustaliliśmy tak wysokie limity?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Panie Przewodniczący! Oczywiście z
przyjemnością odpowiem na pytanie pani poseł Harms, mimo że wydawało mi się, iż
dzisiejsza debata zostanie podzielona na dwie części - cześć ogólną, a następnie dotyczącą
Japonii.

Pani Poseł! Poruszyła Pani bardzo ważny problem. Po pierwsze, jeżeli chodzi o przywozy
pasz i żywności z Japonii, to wszystkie środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte
w dniu 25 marca gwarantują bezpieczeństwo konsumenta UE oraz jednolite podejście
wdrożeniowe w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że środki te są proporcjonalne
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do ryzyka oraz mają większy zasięg niż środki stosowane w pozostałych ważnych częściach
świata, na przykład w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Według mojej najlepszej wiedzy
popartej doświadczeniem naukowym, uważamy, że kwestie te oraz to podejście są
bezpieczne.

Służby celne gwarantują, że żywność i produkty paszowe mogą zostać wprowadzone na
rynek Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy mamy pewność, że ich spożywanie jest bezpieczne.
Na mocy aktualnego porozumienia nawet japońskie władze – to prawda, co powiedziała
pani poseł Harms – stosują jeszcze ostrzejsze wymogi dotyczące produktów
żywnościowych przeznaczonych do konsumpcji krajowej oraz wywozów.

Uwzględniając ostrzejsze poziomy nałożone w Japonii Komisja zdecydowała, że zmiana
poziomów obowiązujących obecnie od dnia 25 marca byłaby właściwe i stanowiłaby
dodatkowy środek zabezpieczający w oczekiwaniu na dalszą naukową analizę poziomów
ustanowionych na mocy rozporządzenia Euratom 3954/87. Komisja przeprowadzi tę
analizę razem z ekspertami w dziedzinie nauki przed dniem 30 czerwca, aby ustalić
standardy, które można jednolicie stosować do przywozów.

Chciałbym podkreślić, że wszystkie kontrole przywozów japońskiej żywności
przeprowadzone do chwili obecnej przez państwa członkowskie wykazały śladowe
poziomy radioaktywności, znacznie poniżej norm europejskich czy japońskich. Chcę
Panią poinformować, że w następny piątek Komisja przedłoży stałemu komitetowi ds.
łańcucha żywnościowego przegląd naszych norm w celu ich dostosowania do norm
japońskich. Wejdą one w życie w przyszłym tygodniu. Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć,
że jest to środek czysto ostrożnościowy, który pozwoli na zainicjowanie niezbędnych
ocen naukowych poziomów obecnie dopuszczalnych na całym świecie, dzięki czemu
Unia Europejska może udowodnić, że także tym razem stosuje najwyższe normy.

Rebecca Harms,    w imieniu grupy Verts/ALE. – (DE) Panie Przewodniczący Barroso! Jeżeli
dobrze Pana zrozumiałam oznaczałoby to, że ryby skażone pyłem radioaktywnym z
Czarnobyla a przywiezione z Norwegii muszą spełniać ostrzejsze limity niż ryby dotknięte
skażeniem radioaktywnym poławiane na wodach okalających Japonię? Uważam, że to
niestosowne i nieodpowiedzialne i chciałabym wiedzieć, czy są Państwo gotowi do
skorygowania tych limitów, które w świetle norm międzynarodowych są niezwykle
wysokie?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Pani Poseł! Decyzje w tych sprawach
musimy podejmować w oparciu o dowody naukowe. Nie mogę podejmować decyzji
wyłącznie na podstawie osobistych przekonań. Mamy rozporządzenie, które
wprowadziliśmy po Czarnobylu. Zostało ono oparte na najlepszej wiedzy naukowej.
Japonia znajduje się w wyjątkowo trudnym położeniu jeśli chodzi o bezpieczeństwo
żywności i jest wiele powodów takiej sytuacji. Wprowadziła próg odmienny od tego, który
mamy w Europie. Właśnie z powodu różnych norm obowiązujących w Europie i Japonii
zdecydowaliśmy, że przejściowo będziemy stosować japońskie standardy.

Dopuszczalne poziomy są niższe co oznacza, że ich standardy są wyższe. Zamierzamy je
zastosować w odniesieniu do Japonii. W międzyczasie zamierzamy przeprowadzić
konsultacje z komitetem ekspertów na szczeblu krajowym i na szczeblu europejskim,
dzięki czemu będziemy mogli, stosownie do potrzeb, ustanowić wspólne jednolite reguły
dotyczące wszystkich przywozów. Jestem przekonany, że jest to najlepsze, najbardziej
proporcjonalne i naukowo poparte podejście. Nie wydaje mi się, by inne podejście było
w tej chwili zasadne.
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Jan Zahradil,    w imieniu grupy ECR  – W przeciwieństwie do niektórych moich kolegów
nadal uważam, że Unia Europejska to przede wszystkim projekt gospodarczy i że rynek
leży u jego podstaw. W ostatnich dniach i tygodniach wiele słyszeliśmy na temat ładu
gospodarczego, jak dla mnie to nawet zbyt wiele, a bardzo niewiele o wzroście i
konkurencyjności.

Panie Przewodniczący Barroso! Jak Pan wie, Brytyjska Partia Konserwatywna stanowi
większość w mojej grupie, a premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, oraz ośmiu innych
szefów państw i rządów skierowało do Pana i do pana przewodniczącego Rompuya notę
bardzo jasno nakreślającą drogę zawrócenia Europy na drogę wzrostu po kryzysie
finansowym. W ubiegłym tygodniu premier Cameron opublikował również broszurę
zatytułowaną „Wybierzmy wzrost”, do której przeczytania chciałbym zachęcić wszystkich
posłów naszego Parlamentu.

Jakie są zatem Państwa zamiary na najbliższą przyszłość co do wzrostu, konkurencyjności
i ustanowienia jednolitego rynku Unii Europejskiej? Jakie działania praktyczne zamierzają
Państwo podjąć, aby osiągnąć te cele?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Trudno w minutę uzasadnić znaczenie
jednolitego rynku. Chciałbym jednak zapewnić pana posła Zahradila, że w tym miesiącu
przedłożymy akt o jednolitym rynku, bardzo ambitny zestaw wniosków dotyczących
wprowadzenia jednolitego rynku, pogłębienia go oraz usunięcia wielu przeszkód stojących
na jego drodze w kontekście usług oraz szeregu obciążeń administracyjnych, które dotyczą
przede wszystkim MŚP.

Zawiera on konkretne punkty, które mogę dziś przedstawić: konkretne działania dotyczące
dostępu do finansowania dla MŚP oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla
naszych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP.

Chciałbym również powiedzieć, że pismo skierowane do mnie przez dziewięciu
europejskich premierów i szefów państw to bardzo ważny dokument. W tym konkretnym
momencie, gdy nasze budżety są tak ograniczone istotne jest, by uwolnić cały potencjał
jednolitego rynku. Bez wątpienia jest to źródło wzrostu dla Unii Europejskiej.

Jan Zahradil,    w imieniu grupy ECR  – Panie Przewodniczący Barroso! Nie chcę się wdawać
w kontrowersyjną debatę i wierzę w Pana dobre intencje. Zna Pan jednak kierowaną przez
siebie instytucję. Czasami Komisja Europejska jest narowistym koniem. Czy zatem może
nam Pan powiedzieć, jak zamierza Pan zagwarantować, że Komisja Europejska pod Pana
przewodnictwem uniknie tendencji – niejednokrotnie nazbyt widocznej – do nadmiernej
regulacji, a nie deregulacji czy lepszej regulacji?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Bardzo proszę, nie uprzedzajmy się do
Komisji. Komisja dobrze zna tę sprawę. Wprowadziliśmy już pewne usprawnienia: 31 %
zmniejszenie przez Komisję obciążeń administracyjnych, z czego 22 % zostało już
zatwierdzone przez Radę i Parlament. Prawda jest taka, że Rada opiera się niektórym
środkom zmniejszania obciążeń.

Panie Pośle Zahradil! Mam nadzieję, że zgodzi się Pan, że 27 różnych systemów
biurokratycznych jest gorszych niż jeden. Dlatego Komisja robi wiele, by ułatwić życie
przedsiębiorstwom na kontynencie wprowadzając rynek wewnętrzny. Tak naprawdę
czasami źródłem oporu jest administracja krajowa nadużywająca przepisów dyrektyw itp.
Będziemy poważnie traktować wykonanie tego planu działania na rzecz lepszej regulacji,
co do której, jak sądzę, możemy się porozumieć.
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Lothar Bisky,    w imieniu grupy GUE/NGL – (DE) Moje pytanie jest podobne do pytania
skierowanego przez pana posła Schulza. Dlatego zamierzam się skupić na konkretnym
jego aspekcie. Oczywiście rozumie Pan, że w świetle naszych doświadczeń z testami
warunków skrajnych dla banków staliśmy się bardziej uwrażliwieni na testy warunków
skrajnych, w tym także dotyczące energii jądrowej. Moje pytanie dotyczy Euratomu.

Nie chcę wydawać opinii i sądów na temat ogromnych kwot pieniędzy, które Euratom
pochłania na badania. Moim prywatnym zdaniem fundusze przeznaczone na badania
wykorzystuje się na technologie obarczone ryzykiem. Nie wierzę, że ryzyko to podlega
właściwym, wspólnym kontrolom, nie wierzę też, że mamy w tym zakresie wystarczający
zakres wspólnej decyzyjności. Przecież energia jądrowa nie zna granic. Właśnie w tym
tkwi problem. Czyż nie jest prawdą, że decyzje w sprawie energii jądrowej należałoby
podejmować wspólnie, bo promieniowanie nie zna granic?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji Europejskiej  − Panie Pośle! Jak jasno stanowi
Traktat z Lizbony koszyk energetyczny należy do kompetencji państw członkowskich.
Decydowanie o tym, z których źródeł energii dane państwo powinno korzystać nie należy
do instytucji europejskich.

Jednak konkluzje z ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej były kolejnym krokiem
naprzód, ponieważ uzgodniono przeprowadzenie testów we wszystkich elektrowniach
jądrowych w Unii Europejskiej. Za realizację tego działania będą odpowiedzialne
Europejskia grupa ds. bezpieczeństwa jądrowego oraz Komisja. Komisja przedłoży również
sprawozdanie, które zostanie podane do wiadomości publicznej.

Aktualnie jesteśmy w takiej sytuacji, że ci, którzy opowiadają się za energią jądrową oraz
ci, którzy są przeciwko niej – w Europie są państwa członkowskie zajmujące różne
stanowiska – przynajmniej zgadzają się, że musimy uaktualnić wszystkie warunki dotyczące
bezpieczeństwa jądrowego. Bardziej prawdopodobne jest, że stanie się tak z chwilą przyjęcia
podejścia europejskiego, niż na zasadach krajowych.

Lothar Bisky,    w imieniu grupy GUE/NGL – (DE) Panie Przewodniczący Barroso! Jakie jest
Pana zdanie o pomyśle ustanowienia europejskiej instytucji promującej energie odnawialne,
uwrażliwione na środowisko dostarczanie energii oraz oszczędzanie energii w ramach
traktatu UE? Czy sądzi Pan, że taki wniosek mógłby mieć wsparcie Komisji, bo dzięki
niemu szybciej wyeliminowalibyśmy ryzyko związane z energią jądrową?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Przygotowaliśmy już kilka wniosków
w tej sprawie, to znaczy tak zwaną agendę 20-20-20, w której na przykład państwa
członkowskie jednomyślnie postanowiły – a w tej sprawie jednomyślność jest konieczna
– o wprowadzeniu do 2020 roku celów 20 % dla źródeł energii odnawialnej. Niech mi
będzie wolno powiedzieć, że jesteśmy na właściwej drodze do osiągnięcia tego celu. Istnieje
już prawodawstwo Unii Europejskiej wiążące państwa członkowskie.

Czy państwa członkowskie są gotowe, by ruszyć naprzód? To temat, który możemy
omawiać, ale mogę państwu powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, z moich konsultacji
wynika, że są one przekonane, że powinny przyczynić się do osiągnięcia tego celu w
pierwszym rzędzie. Dlatego prawdopodobnie nie musimy tworzyć nowych wspólnotowych
- nowych instytucjonalnych - ram, ale musimy zdecydowanie zaangażować się w cele,
które uzgodniliśmy, a nawet, o ile zostanie tak postanowione, wprowadzić bardziej ambitne
cele.
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Nigel Farage,    w imieniu grupy EFD  – Panie Przewodniczący Barroso! Kompletnie się
pogubiłem. Proszę mi pomóc. Jaka jest polityka UE wobec Libii? W dniu 1 kwietnia
otrzymałem list od baronessy Ashton informujący mnie, że UE przeznaczyła na pomoc
humanitarną kwotę ponad 75 milionów euro i że pomimo nadal niepewnej sytuacji UE
zaproponowała pomoc w ułatwianiu dialogu. Ale list ten baronessa Ashton napisała wiele
dni po bombardowaniu. Tak twierdzi.

Z drugiej strony mamy twardego człowieka, Hermana Van Rompuya, który jasno stwierdził,
że celem libijskiej wyprawy jest zmiana reżimu. Powiedział też, że działania w Libii nie
mogłyby nastąpić bez Unii Europejskiej, a także, że Francja i Niemcy nie mogłyby przystąpić
do działania bez uprzedniego uzyskania wsparcia Rady Europejskiej. Mamy więc w Unii
Europejskich dwoje przywódców wygłaszających ewidentnie przeciwstawne opinie. Czy
mógłby Pan rzucić nieco światła na tę sprawę i powiedzieć nam, jaka jest polityka Unii
Europejskiej w sprawie Kadafiego i Libii?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji Europejskiej  − Państwa członkowskie są
jednomyślne co do tego, że Kadafi powinien odejść. Nie ma sprzeczności w angażowaniu
się w dialog z ludźmi, z którymi powinniśmy rozmawiać. Prawdopodobnie baronessa
Ashton właśnie o tym myślała. Przyjmowaliśmy tu na przykład przedstawicieli opozycji
wobec pułkownika Kadafiego.

Należy pamiętać, że działania wojskowe nie były decyzją Unii Europejskiej. W oparciu o
porozumienie osiągnięte w Radzie Europejskiej niektóre państwa członkowskie zasiadające
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ podjęły decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej.
Ale nie była to decyzja Unii Europejskiej, ponieważ wystąpiły pewne różnice w podejściu
do sytuacji. Musimy to uznać. Rzeczywistość wygląda tak, że wystąpiły różnice dotyczące
sposobu, w jaki powinniśmy potraktować sprawę libijską.

Zgadzam się też jednak z tym, co powiedział przewodniczący Van Rompuy: bez takiego
a nie innego stanowiska Rady Europejskiej Rada Bezpieczeństwa nie mogłaby podjąć
swoich decyzji. Były to historyczne decyzje w tym sensie, że wprowadzały
odpowiedzialność za ochronę.

Nigel Farage,    w imieniu grupy EFD  – Cóż, z pewnością jest wiele różnych opinii w tej
sprawie. Zastanawiam się, czy pan przewodniczący Barroso zgodziłby się ze mną, że
mianowanie na stanowisko szefa nowego urzędu spraw zagranicznych, odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo zewnętrzne kobiety o skrajnie lewicowych poglądach, przez długie
lata biernej, byłej skarbniczki kampanii na rzecz rozbrojenia jądrowego, kogoś, komu
udowodniono brak kompetencji do wykonywania tego zadania tak naprawdę nie było
jedną z lepszych decyzji Unii Europejskiej. Mogę tylko podziękować Bogu za baronessę
Ashton, bo podejrzewam, że bez niej wszyscy bylibyśmy o wiele bardziej zaangażowani
w sprawę Libię.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Uważam, że poparta przeze mnie decyzja
państw członkowskich o powołaniu Catherine Ashton na stanowisko wiceprzewodniczącej
Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa była
dobrą decyzją.

Baronessa Ashton jest niezwykle zaangażowaną Europejką. Z pewnością nie podziela
pańskich poglądów, ale nie sądzę żeby to był jakiś poważny problem. Uważam, że wnosi
niezwykle uczciwy i pełen determinacji wkład w nasze cele, ale musimy mówić o tym
szczerze. Ma bardzo trudne i ambitne zadanie. W tej chwili wykonuje pracę, którą do tej
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pory wykonywały co najmniej trzy czy cztery osoby. Do tego musiała uruchomić nową
europejską służbę działań zewnętrznych.

Uważam, że ci z Państwa, którzy nie podzielają jej poglądów powinni obdarzyć ją kredytem
zaufania. Uważam, że fakt iż mamy teraz wysokiego przedstawiciela jednocześnie
pełniącego rolę wiceprzewodniczącego Komisji to osiągnięcie. Mogę ręczyć za jej
entuzjazm, determinację oraz niezwykle europejskie podejście, jakie przyjmuje we
wszystkich tych sprawach.

Andrew Henry William Brons (NI) -   Panie Przewodniczący! Czy przewodniczący
Komisji przewiduje jakieś okoliczności, w których wszystkie państwa członkowskie, w
tym Wielka Brytania, będą zmuszone do przyjęcia euro wbrew woli własnych obywateli
– na przykład wyrażonej w referendum – a nawet wbrew życzeniom własnych ich rządów?
Preambuła Traktatu z Lizbony zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia unii
gospodarczej i walutowej: jednolitej, stabilnej waluty. Słowo „jednolita” oznacza, że nie
będzie ona współistniała z innymi walutami.

Oczywiście mamy protokół do Traktatu, który stanowi, że jeżeli Wielka Brytania nie
powiadomi Rady o zamiarze przyjęcia euro nie ma obowiązku tego robić. Pytanie tylko,
czy protokół ochroni Wielką Brytanię przed postanowieniami Traktatu. Pozostałe kraje
spoza strefy euro wydają się być w mniej korzystnej sytuacji. Artykuł 140 Traktatu stanowi,
że państwa członkowskie korzystające z odstępstwa będą co dwa lata kontrolowane jeśli
chodzi o postęp osiągnięty w dziedzinie ustanawiania unii gospodarczej i walutowej.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji Europejskiej  − Nie zrozumiałem pytania,
ale jeżeli pytanie brzmi, czy Wielka Brytania będzie zmuszona do przystąpienia do strefy
euro, to odpowiedź brzmi nie.

Andrew Henry William Brons (NI) -   Panie Przewodniczący! Wiemy, że Wielka Brytania
jest chroniona protokołem, ale obowiązywanie protokołów jest kwestią wykraczającą
poza przedmiot jednolitej waluty.

Mamy protokół przewidujący odstępstwo od karty praw podstawowych dla Wielkiej
Brytanii i dwóch innych państw, ale służba prawna Komisji zasugerowała, że odstępstwo
w najlepszym przypadku ma ograniczone zastosowanie. Czy protokół gwarantujący
Wielkiej Brytanii odstępstwo od jednolitej waluty też może mieć ograniczoną wartość?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Jeżeli chce Pan pełnej analizy prawnej,
to z przyjemnością prześlę analizę przygotowaną przez służbę prawną Komisji. Ale mogę
Panu powiedzieć – przepraszam jeżeli to Pana rozczaruje - że Wielka Brytania nie będzie
zmuszane do wprowadzenia euro.

Przewodniczący −   Kolejnym tematem jest europejska reakcja na tragedię w Japonii. Na
listę wpisało się wiele koleżanek i kolegów. Jeżeli chcą Państwo zgłosić się z sali prosiłbym
o nie podnoszenie niebieskich kart, bo to trochę inna sytuacja. Proszę o podniesienie białej
karty – albo w innym kolorze. Niebieska karta dotyczy nieco innej procedury.

Alejo Vidal-Quadras (PPE)   – (ES) Panie Przewodniczący! Panie Przewodniczący Komisji!
Po poważnym wypadku w elektrowni Fukuszima reakcja Komisji Europejskiej, z wyjątkiem
dziwnego, niefortunnego potknięcia, charakteryzowała się jak dotąd należytą powagą,
ostrożnością i dokładnością.
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Jednak to bolesne wydarzenie było przyczyną nerwowości, wrogości wobec
przedmiotowego źródła energii. Aby ograniczyć jego negatywny wpływ na decyzje
wyborcze niektóre rządy nagle zmieniły stanowisko i podjęły decyzję o rezygnacji z planów
budowy nowych elektrowni albo przedłużenia terminu zdatności istniejących.

Panie Przewodniczący Barroso! Biorąc pod uwagę, że 14 % naszego zużycia energii,
uwzględniając stałe i prawdopodobnie wzrastające zapotrzebowanie na elektryczność
oraz nasz cel zmniejszenia do 2050 roku emisji dwutlenku węgla o 85 %, wielu z nas, w
tym także ja, chciałoby Pana zapytać, czy w tej sytuacji przejściowej Komisja planuje
podjęcie jakichś działań prawodawczych czy politycznych zapobiegających temu, aby w
perspektywie długoterminowej nastawienie to naraziło na szwank naszą strategię
energetyczną.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Jak już powiedziałem odpowiadając na
pytanie innego posła, podejmowanie decyzji w sprawie koszyka energetycznego jest sprawą
mieszczącą się w zakresie odpowiedzialności krajowej. Jak Pan wie, w Unii Europejskiej
są państwa członkowskie dysponujące energią jądrową, na przykład Pana kraj, Hiszpania,
inne nie posiadają energii jądrowej, na przykład moje państwo, Portugalia. Zatem teraz to
nie do Komisji należy decyzja, czy państwa członkowskie powinny dysponować energią
jądrową, czy też nie. Musimy działać w ramach naszych kompetencji.

Dysponujemy teraz nowymi mandatami związanymi z problematyką bezpieczeństwa
jądrowego. Jestem przekonany, że możemy i powinniśmy wypełnić ustalone już cele
dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Uważam, że jednomyślnie uzgodniony
cel 20 % jest możliwy do osiągnięcia, o ile państwa członkowskie z determinacją podejdą
do wdrożenia wszystkich środków, które mogą podjąć dla osiągnięcia tego, co jest bardzo
ważnym celem dla Unii Europejskiej a także dla całego świata.

Sandra Kalniete (PPE) -    (LV) Panie Przewodniczący! Od kilku tygodni świat ze
współczuciem i troską śledzi wydarzenia w Japonii. Chciałabym jeszcze raz wyrazić mój
podziw dla obywateli Japonii. Myślami jesteśmy z ludźmi, którzy dzień i noc pracują w
reaktorach jądrowych w Fukuszimie, aby zapobiec katastrofie jądrowej. To bohaterowie,
którzy poświęcają swoje zdrowie i życie dla Japonii i ludzkości. Japonia stoi przed trudnym
zadaniem odbudowania zdewastowanych terytoriów, wymagającym dużych zasobów, w
tym także czynnych inwestycji. Dlatego Unia Europejska musi rozpocząć negocjacje w
sprawie umowy o wolnym handlu z Japonią. Wiedząc, że japońską zasadą jest
rozpoczynanie negocjacji tylko wtedy, gdy pojawia się silna wola doprowadzenia ich do
końca i osiągnięcia pożądanego wyniku, jestem przekonana, że istniejące szare strefy
zostaną zlikwidowane podczas negocjacji i że możemy osiągnąć porozumienie o wolnym
handlu możliwe do przyjęcia przez obie strony.

Chciałabym usłyszeć opinię pana przewodniczącego Barroso dotyczącą tego, czy Komisja
popiera otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu podczas nadchodzącego
szczytu Japonia - UE w dniu 25 maja, a jeśli nie, to dlaczego, oraz kiedy negocjacje mogłyby
zostać rozpoczęte?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji Europejskiej  − Chciałbym zacząć od
wyrażenia w imieniu Komisji naszego wielkiego podziwu, szacunku i solidarności z
obywatelami Japonii. Zaraz po tej katastrofie przesłałem do premiera Kana osobisty list.
Wczoraj ponownie rozmawiałem z nim przez telefon, aby uzyskać najnowsze informacje
o stanie sytuacji, a premier Kan powiedział jak bardzo jest wdzięczny za solidarność Unii
Europejskiej.
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Jeżeli chodzi o problem handlu, to podczas ubiegłorocznego szczytu Unia Europejska -
Japonia postanowiono przeanalizować sposoby jak najskuteczniejszej poprawy naszych
stosunków. Jedną z możliwości po stronie gospodarczej jest możliwość podpisania FDA
Unia Europejska – Japonia. Opcja ta będzie wymagała od obu stron odpowiedniego
poziomu ambicji oraz woli wprowadzenia, między innymi środków pozataryfowych i
zniesienia przeszkód, które uniemożliwiają spółkom Unii Europejskiej uzyskanie dostępu
do japońskiego rynku zamówień publicznych. W debatach z Japonią Unia Europejska
stale zgłaszała takie zapotrzebowanie. Cieszę się, że Rada Europejska wyjaśniła teraz swoje
stanowisko. Wczoraj zapewniłem premiera Japonii, że jesteśmy gotowi współpracować
z Japonią pod warunkiem, że konstruktywnie odniesie się do tych spraw. Obiecał mi, że
przyjmie konstruktywne podejście także do spraw budzących obawy strony europejskiej.

Edit Herczog (S&D) -   Panie Przewodniczący! Kiedy oglądamy wiadomości dotyczące
wypadku w Fukuszimie i debaty dotyczące jego konsekwencji nie myślimy o
akcjonariuszach. Nie myślimy o inwestorach finansowych ani o członkach klasy politycznej,
a tylko o pracownikach: robotnikach walczących z tą katastrofą. W pełni popieram
wzmocnienie norm bezpieczeństwa jądrowego, ale czy jest Pan gotów, aby zaprosić
przedstawicieli pracowników, to znaczy związków zawodowych, do wielostronnego
dialogu mającego na celu wzmocnienie i osiągnięcie norm i czy jest Pan gotów do
globalnego promowania osiągniętych norm bezpieczeństwa jądrowego? Jeżeli tak, co Pan
proponuje?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Prawda jest taka, że Rada Europejska
podjęła decyzję o dążeniu do promowania jak najwyższych standardów nie tylko w Europie,
ale wśród naszych partnerów. Komisarz Oettinger na przykład jest w kontakcie z partnerami
rosyjskimi. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie nawiązaniem z nami współpracy w
tej sprawie. Próbujemy też sprawdzić, czy możemy osiągnąć identyczny poziom współpracy
ze Szwajcarią, a także, chociaż nie na tak zaawansowanym poziomie, z Turcją i Armenią.

Podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej premier Japonii powiedział mi, że on także
chce z nami współpracować, chce też uczestniczyć w działaniach międzynarodowych
grupy G8 i G20 na rzecz osiągnięcia wyższych poziomów bezpieczeństwa jądrowego na
świecie. Mamy teraz warunki do podjęcia realnych działań nie tylko na szczeblu europejskim
– to jest teraz pewne – ale także ogólnoświatowym, dzięki współpracy z Międzynarodową
Agencją Energii Atomowej oraz innymi właściwymi organami międzynarodowymi.

Sarah Ludford (ALDE) -   Panie Przewodniczący! Rok temu na Haiti mieliśmy wrażenie,
że UE ociągała się z usuwaniem skutków katastrofy i pomocą humanitarną. Czy jest Pan
zadowolony z poziomu koordynacji działań między UE a państwami członkowskimi w
przypadku aktualnych katastrof, zwłaszcza w Japonii?

Co zostało zrobione od momentu opublikowania trzy lata temu komunikatu Komisji w
sprawie wzmocnienia zdolności Unii do reagowania na katastrofy, w którym stwierdzono,
że potrzebujemy większej spójności i skuteczności w dziedzinie bardziej zintegrowanej
reakcji UE na katastrofy?

Chodzi zwłaszcza o to, czy ostatnie doświadczenia Japonii, dość odmienne od tych, z
którymi mieliśmy do czynienia w Afryce Północnej, skłoniły Komisję do głębszego
zastanowienia się, czy potrzebny nam jest mechanizm szybkiego reagowania UE dotyczący
katastrof humanitarnych i pomocy na odbudowę?

167Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL05-04-2011



José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Jestem dumny z tego, że w odpowiedzi
na kryzys Komisja reprezentowana przez Kristalinę Georgiewą, która jest tu dzisiaj z nami,
jako pierwsza po tych strasznych wydarzeniach wysłała do Japonii delegację na wysokim
szczeblu.

Mogę Państwa zapewnić, że Japonia bardzo doceniła ten gest. Udzieliliśmy Japonii wsparcia
politycznego i moralnego: nasz system się sprawdził. Prawda jest taka, że władze japońskie
jako pierwsze poprosiły nas o skoordynowanie działań państw członkowskich, ponieważ
wolały skoordynowane, a nie dwustronne wsparcie od poszczególnych państw
członkowskich.

Chociaż Japonia jest bardzo bogatym krajem, zdolnym stawić czoła tego rodzaju kryzysom,
w ramach solidarności udzieliliśmy jej pomocy humanitarnej w kwocie 15 milionów euro.
20 milionów z tej kwoty pochodzi z budżetu Unii Europejskiej i zostało wyasygnowane
przez Komisję, pozostałe około 5 milionów euro pochodzi od państw członkowskich.

Ogólnie jesteśmy zadowoleni z koordynacji działań humanitarnych, ale nie ma wątpliwości,
że zawsze możemy ją poprawić jeżeli państwa członkowskie będą gotowe do przyjęcia
skoordynowanego i spójnego podejścia dotyczącego ochrony obywateli i reakcji na kryzys.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE) -   Panie Przewodniczący! Podczas marcowego
posiedzenia Rady Europejskiej potwierdzono rolę UE jako promotora najwyższych norm
bezpieczeństwa jądrowego na świecie oraz w krajach sąsiadujących z UE.

Przynajmniej dwa nowe projekty jądrowe na granicach zewnętrznych UE budzą obawy z
powodu braku przejrzystości oraz konsultacji z państwami, na które wywierają wpływ.
Nowe elektrownie jądrowe, w których znajdują się eksperymentalne reaktory będą się
znajdować w obwodzie kaliningradzkim między dwoma państwami członkowskimi i
zaledwie 23 kilometry od wschodniej granicy UE z Białorusią. UE we współpracy z
właściwymi organami międzynarodowymi powinna zagwarantować, by inwestorzy
budowlani już na samym początku etapu projektowania spełniali najwyższe normy
bezpieczeństwa jądrowego i normy środowiskowe i powinna umożliwić międzynarodowym
ekspertom jądrowym na przeprowadzenie oceny obu projektów, przede wszystkim
kryteriów wyboru lokalizacji.

UE mogłaby skutecznie zapobiegać niebezpiecznemu rozwojowi energii jądrowej
odmawiając zakontraktowania energii wytwarzanej w nieekologicznych elektrowniach
jądrowych. Jaką rolę Komisja ma odegrać w zapobieganiu niebezpiecznemu rozwojowi
energii jądrowej na zewnętrznych granicach UE? Jakie działania mogłaby podjąć?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Dobrym przykładem, który mogę Państwu
podać są nasze stosunki robocze z Ukrainą. W dniu 19 kwietnia wezmę udział w
zorganizowanym przez rząd ukraiński szczycie bezpieczeństwa jądrowego w Kijowie, a
będę tam razem z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moonem. Jesteśmy jednym z
najważniejszych donatorów – jeżeli nie najważniejszym – Czarnobyla dzięki czemu będzie
można go całkowicie odbudować.

Rada Europejska stwierdziła w swoich konkluzjach, że priorytet gwarantowania
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych nie może obowiązywać tylko w naszych granicach.
Unia Europejska zażąda przeprowadzenia podobnych testów warunków skrajnych w
krajach sąsiednich i na świecie, zarówno w istniejących jak i planowanych elektrowniach
jądrowych, i w tym celu należy w pełni wykorzystać właściwe organizacje międzynarodowe.

05-04-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL168



Zatem na pewno będziemy traktować bezpieczeństwo jądrowe jak najwyższy priorytet
w naszych stosunkach z państwami trzecimi, w także z niektórymi z wymienionych przez
Panią.

Elisa Ferreira (S&D)   – (PT) Panie Przewodniczący! Kryzys w Japonii nadał nowy wymiar
naszemu wspólnemu zobowiązaniu do sformułowania strategii 202020. Będziemy jednak
nadal czekać na strategię 202020 albo na strategię do 2020 roku, bo muszą się znaleźć
odpowiednie i solidne instrumenty, które wydobędą Europę z sytuacji, której
doświadczamy, ze stanu cofania się, bezrobocia i niewystarczającego wzrostu oraz z
niekontrolowanego problemu długu państwowego. Czy nie nadszedł czas, aby Europa
uruchomiła nowe, europejskie źródła finansowania i działania na rzecz spójności w oparciu
o inne podejście do problemu energii oraz do problemu zrównoważonego wzrostu? Tak
brzmi moje pytanie.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  −  (PT) Pani Poseł Ferreira! Z przyjemnością
Pani odpowiem, chociaż pytanie niezupełnie dotyczy „katastrofy w Japonii”. Jeżeli chodzi
o pytanie dotyczące znalezienia funduszy na finansowanie, to właśnie dziś rano, podczas
debaty powiedziałem, że Komisja Europejska zamierza złożyć takie wnioski na kolejną
perspektywę finansową, które nazywamy „obligacjami projektowymi UE”: są to obligacje
dotyczące inwestowania w pewne projekty, projekty strukturalne, na przykład projekty
dotyczące sieci europejskich, które zdecydowanie będą obejmowały energię. Pani Poseł!
Mam nadzieję, że poprze Pani te wnioski, chciałbym też prosić o poparcie poszczególne
rządy. Wszyscy musimy poradzić sobie z tym problemem. Brak zasobów w wielu
państwach członkowskich, spowodowany cięciem budżetów na inwestycje, oznacza, że
Unii Europejskiej nie wolno rezygnować z inwestowania we wzrost w Europie na taką
skalę. Jest wiele obszarów, w których moim zdaniem jedno euro zainwestowane na szczeblu
europejskim przyniesie więcej niż jedno euro zainwestowane na szczeblu krajowym,
dotyczy to na przykład obszaru energii.

Michèle Rivasi (Verts/ALE)   – (FR) Panie Przewodniczący Barroso! Zacznijmy od czegoś
pozytywnego. Cieszy mnie fakt, że zamierzacie dostosować maksymalne poziomy
europejskie do poziomów japońskich, ponieważ w momencie, gdy Komisja wprowadziła
w życie rozporządzenie (UE) nr 297/2011 zdaliśmy sobie sprawę, że zaproponowane
przez Komisję poziomy były zdecydowanie za wysokie. Dlatego cieszy mnie to i
chciałabym, aby zostały one włączone do tego rozporządzenia.

Moja druga uwaga dotyczy importu żywności wyprodukowanej w Japonii. W tym tkwi
zasadniczy problem. Czy, aby wesprzeć japońską gospodarkę zostaniemy zobowiązani
do przyjmowania skażonej żywności, mimo że skażenie mieści się poniżej poziomów
maksymalnych? Jestem pewna, że ma Pan dzieci. Zastanawiam się, czy podałabym moim
dzieciom mleko zawierające 500 Bq jodu, jeżeli mam do wyboru inne mleko o zerowej
zawartości jodu? Ciekawa jestem czy Komisja nie powinna przypadkiem rozważyć
zablokowania importu żywności i pasz z Japonii ponieważ mogą być one skażone, a
zamiast tego wspierać japońskich obywateli finansowo albo zapewniając im nieskażone
produkty żywnościowe?

Panie Przewodniczący Barroso! Na koniec mam do Pana prośbę. Zwrócili się do mnie
przedstawiciele Arevy, którzy udali się do Japonii, gdzie ich sprzęt został zatrzymany na
lotnisku i tam jest składowany. To bardzo istotne, aby – jeśli to możliwe - zwrócił się Pan
do rządu japońskiego o wydanie sprzętu: całego systemu, w tym masek, robotów itp.,
które zatrzymano na lotnisku.
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Przewodniczący −   Pani Poseł! Zabiera Pani czas kolegom. Lista posłów oczekujących
na zabranie głosu jest długa.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji – (FR) Jeżeli chodzi o ostatnią uwagę, to
nie wiedziałem o tej sytuacji. Z pewnością będę interweniował, jeżeli tylko uda mi się
pozyskać jakieś informacje.

Pani Poseł Rivasi! Ma Pani rację co do mleka. Oprócz tego, że mam trójkę dzieci, to mam
też wnuka, który nie pije teraz niczego innego poza mlekiem. To jedyne źródło jego
pożywienia, a więc tak samo jak i Panią obchodzi mnie zagwarantowanie bezpieczeństwa
żywności i mleka, które przywozimy do Europy.

Z posiadanych przez nas informacji, opartych na wszystkich sprawozdaniach eksperckich,
jakie przygotowano, wynika, że działania, które podejmujemy są wystarczające, aby
poradzić sobie z aktualnym ryzykiem. Jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnych sprawozdań
dotyczących skażonej żywności zawierającej poziomy skażeń, które mogłyby stanowisk
ryzyko dla zdrowia naszych konsumentów i nadal będziemy w tej sprawie stosować
najwyższe normy.

Niki Tzavela (EFD)   – (EL) Panie Przewodniczący! Chciałabym prosić przewodniczącego
Komisji i przewodniczącego Rady o złożenie hołdu co najmniej 50 anonimowym
japońskim robotnikom, którzy pracują wiedząc, że umrą. W Parlamencie oddajemy hołd
aktywistom walczącym na przykład o ocalenie niedźwiedzi himalajskich. Z całym
szacunkiem, ale czy nie sądzą Państwo, że powinniśmy wspomnieć także o tych ludziach,
którzy zdają sobie sprawę, z tego, czym to grozi, ale mimo to pracują tam dzień i noc?

Chciałabym odczytać dokładne słowa japońskiego robotnika, z którym przeprowadzono
krótki wywiad. Powiedział: „Jestem głęboko przekonany, że nikt oprócz nas nie może
wykonać tej pracy i że nie możemy wrócić do domu dopóki nie zakończymy naszej pracy”.
Zapas skafandrów radioaktywnych TEPCO bardzo szybko się kończy. On i jego koledzy
zostali zmuszeni do stworzenia części zapasowych.

(przewodniczący wyłączył mikrofon)

Przewodniczący −   Pani Poseł! Zabiera Pani głos już od dwóch minut, a miała Pani tylko
jedną minutę, nawet jeżeli wszystko, o czym Pani mówiła jest dla nas niezwykle ważne.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji Europejskiej  − Pani Poseł! Chciałbym poprzeć
Pani uwagi. Uważam, że wszystko, co Pani powiedziała jest niezwykle ważne. Uważam,
że ci ludzie to bohaterowie, zasługujący na nasz najwyższy szacunek i podziw za odwagę
i wielkoduszność. Chciałbym także wspomnieć o obywatelach Japonii. Komisarz Georgiewa
była tam niedawno, nie tak daleko od miejsca wypadku i jedną z rzeczy, która zwróciła jej
uwagę była wytrzymałość, pełna godności postawa i duch japońskich obywateli. Dlatego
uważam, że jest rzeczą jak najbardziej właściwą, abyśmy z tej sali, ze Strasburga, z
Parlamentu Europejskiego przekazali obywatelom Japonii, a zwłaszcza tym bohaterom,
którzy poświęcają swoje życie dla dobra wszystkich Japończyków, wyrazy szacunku i
podziwu.

Przewodniczący −   Pani Poseł! Ja również zgadzam się z przewodniczącym Komisji.

Georgios Papanikolaou (PPE)   – (EL) Panie Przewodniczący! Obszar północno-wschodniej
Japonii będzie skażony przez następne 300-400 lat, a życie nigdy nie odzyska swojego
naturalnego rytmu. To mówią nam naukowcy.
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W międzyczasie bez przeszkód realizuje się plany budowy elektrowni jądrowej na terenie
o bardzo dużej aktywności sejsmicznej. Tak twierdzi Turcja, a jeżeli w Turcji dojdzie do
podobnej katastrofy, jeżeli tak się stanie, na szali położone zostanie przetrwanie całej
Europy. Tak podpowiada nam zdrowy rozsądek.

Co Komisja ma do powiedzenia w tej sprawie? Jak wysoko w agendzie na rzecz współpracy
z państwami kandydującymi (wcześniej wymienił Pan trzy państwa, a ja mam na myśli
państwa kandydujące) plasują się normy środowiskowe dotyczące wykorzystywania energii
jądrowej?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji Europejskiej  − Panie Przewodniczący! Moja
odpowiedź brzmi tak, ale dotyczy to również państw kandydujących. Niektóre z państw,
które są teraz członkami Unii Europejskiej, a które jakiś czas temu były państwami
kandydującymi, zobowiązały się – podczas negocjacji – do dokonania przeglądu norm
bezpieczeństwa, a w niektórych przypadkach zamknęły niektóre instalacje jądrowe.
Poważnie traktujemy tę sprawę.

Z pewnością zapytamy o to naszych tureckich partnerów – wspomniałem o tym już w
poprzedniej wypowiedzi – i nie tylko Turcję, ale wszystkich naszych partnerów
znajdujących się w pobliżu naszych granic. Uważam, że trzeba na to zwrócić szczególną
uwagę. Jednocześnie podzielimy się z nimi posiadanymi informacjami w sprawie naszych
własnych instalacji jądrowych. To właściwe podejście do prób konstruktywnego
rozwiązania tego problemu.

Franz Obermayr (NI)   – (DE) Jak wszyscy wiemy demokracja oznacza rządy obywateli,
zasadę, którą bardzo poważnie potraktowaliśmy w Austrii w 1978 roku. Przeprowadziliśmy
plebiscyt w sprawie energii jądrowej, a jego oczywistym wynikiem było stwierdzenie, że
nasze państwo powinno być wolne od energii jądrowej. To doprowadziło nas do przyjęcia
aktu w sprawie Austrii bez energii jądrowej, który teraz włączono do naszej konstytucji.

Co jednak dzieje się na szczeblu UE? Są plany przeprowadzenia testów warunków skrajnych
dotyczących elektrowni jądrowych oraz opublikowania wyników. Jednak plany te nie są
obowiązkowe i nie obejmują szczególnego zobowiązania do usunięcia niedociągnięć.
Dlatego oczywiście popieram austriacką kampanię zamykania elektrowni jądrowych.
Chciałbym też, aby kampania ta rozprzestrzeniła się na resztę Europy. Wszyscy dobrze
wiemy, że to niełatwa sprawa, ponieważ energia jądrowa pozostaje w zasadzie w gestii
państw członkowskich.

Panie Przewodniczący Barroso! Dlatego chciałbym zadać Panu następujące pytanie: czy
będzie Pan naciskał na jednolite obowiązkowe normy europejskie i wreszcie zagwarantuje
Pan, że normy środowiskowe UE, zwłaszcza oceny wpływu na środowisko, będą
przeprowadzane prawidłowo oraz że na tych, którzy łamią zasady zostaną nałożone
sankcje?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Zrobimy wszystko co w naszej mocy w
ramach obowiązujących traktatów. Jak Pan wie, traktaty przyznają państwom
członkowskim pewne kompetencje krajowe w dziedzinie energii, ale wykorzystujemy też
kompetencje, którymi dysponujemy. Konkluzje uzgodnione przez Radę Europejską,
nadające Komisji Europejskiej – oraz krajowym niezależnym organom regulacyjnym –
niezwykle ważną rolę w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, to przejaw postępu.
Będziemy robić to otwarcie, z zachowaniem pełnej przejrzystości. Jestem jednak pewien,
że wie Pan o tym, potwierdzają to inne kwestie, w związku z którymi czasami mamy

171Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL05-04-2011



trudności z wdrożeniem wiążącego prawodawstwa oraz wiążących przepisów na szczeblu
europejskim. Mimo to mam nadzieję, że działania uzgodnione przez państwa członkowskie
i partnerów europejskich zostaną poważnie potraktowane.

Linda McAvan (S&D) -   Panie Przewodniczący Barroso! Po części już pan odpowiedział
na pytanie dotyczące problemów z bezpieczeństwem żywności przywożonej z Japonii.
Zastanawiam się, czy mógłby nam Pan po prostu powiedzieć, ile żywności przywozimy
z Japonii, co pomoże nam rozwiać niektóre obawy opinii publicznej w tym względzie.

Jednym z problemów poruszanych w listach, które zaczynają do mnie docierać jest fakt,
że pańskie służby oparły zalecane limity dotyczące promieniowania na dwóch różnych
rozporządzeniach: jednym dotyczącym Czarnobyla i drugim zawierającym przepisy
ogólne. To powoduje dezorientację. Na stronie internetowej Komisji zapoznałam się z
treścią odnośnego pytania i z odpowiedzią, ale muszę przyznać, że są one niezwykle
skomplikowane. Ciekawa jestem, czy mógłby Pan rzucić nieco światła na tę sprawę.
Dlaczego stosujemy te dwa odmienne rozporządzenia?

Jeżeli dziś nie jest Pan w stanie rzucić światła na tę sprawę, to czy mógłby Pan przynajmniej
wyjaśnić to na stronie internetowej Komisji, aby moi wyborcy mogli dokładnie zrozumieć,
ile wynoszą limity, dlaczego je ustanowiono i dlaczego występuje różnica między
poziomami dla Czarnobyla i poziomami niedotyczącymi Czarnobyla?

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji  − Spróbuję, ale są to sprawy o wysokiej
złożoności technicznej; sam musiałem się nieco podszkolić, żeby zrozumieć niektóre
fachowe określenia. Ale najpierw jeżeli chodzi o ilość przywożonej żywności i pasz – jest
ona naprawdę marginalna. Unia Europejska przywozi z Japonii paszę i żywność na kwotę
ogólną 216 milionów euro, co stanowi około 0,4 % wartości i mniej niż 0,1 % ogólnej
ilości pasz i żywności przywożonych do Unii Europejskiej. To bardzo niewiele dla japońskiej
gospodarki. Mógłbym podać Państwu wykaz przywożonych produktów, ale mam tylko
minutę więc nie mogę tego teraz zrobić.

Jeżeli chodzi o drugi problem dotyczący różnych poziomów, to poziomy te ustalono po
Czarnobylu. Oparto je na dowodach naukowych i dlatego uważamy, że są właściwe.
Niemniej jednak teraz w dalekiej Japonii wydarzyła się inna tragedia. Jak już wspomniałem
Japonia przestrzega bardzo wysokich norm bezpieczeństwa żywności. Aby uniknąć
sprzeczności między ich i naszymi normami podjęliśmy decyzję – którą dziś ogłosiłem –
o pewnego rodzaju ujednoliceniu norm, przynajmniej z Japonią, a jednocześnie
prowadzimy naukowy przegląd ogólnoświatowych norm, które możemy stosować w
odniesieniu do dowolnych przywozów do Unii Europejskiej. To wyjaśnia występowanie
różnic, ale mam nadzieję, że to różnice przejściowe.

Przewodniczący −   Panie Przewodniczący Barroso! Dziękuję Panu za obecność na
dzisiejszej sesji plenarnej, za wszystkie pańskie odpowiedzi, za niezwykle żywą debatę, a
przede wszystkim za słowa dotyczące niezwykle istotnej reakcji UE na tragedię w Japonii.

Zamykam dyskusję.
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PRZEWODNICZY: ROBERTA ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

10. Unijne ramy koordynacji krajowych strategii integracji Romów (debata)

Przewodnicząca −   Kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie Komisji w
sprawie unijnych ram koordynacji krajowych strategii integracji Romów.

Viviane Reding,    wiceprzewodnicząca Komisji  − Pani Przewodnicząca! Wraz z moim kolegą,
László Andorem, przedstawiam decyzję przyjętą przez Komisję w celu przedstawienia
nowych ram krajowych strategii integracji Romów.

Unijne ramy pojawiają się w momencie, w którym sytuacja Romów znalazła się rzeczywiście
w centrum zainteresowania Europy. Unia Europejska udostępniła państwom członkowskim
szereg instrumentów prawnych, politycznych i finansowych w celu rozwiązania sytuacji
Romów. My również potrzebujemy całościowych ram prawnych opartych na zasadzie
niedyskryminacji, swobodnego przepływu osób i strategii na rzecz rozszerzenia. Całkowicie
oczywiste jest jednak, że nadal utrzymuje się gospodarcza i społeczna marginalizacja
Romów, co jest sytuacją nie do przyjęcia i nie do utrzymania w Unii Europejskiej XXI
wieku.

Przy poparciu – co chciałabym podkreślić – całego przekroju politycznego spektrum,
Parlament poprzez ostatnio przyjętą rezolucję w sprawie unijnej strategii na rzecz Romów
zwrócił uwagę na pilną potrzebę propagowania integracji Romów. Chciałabym
podziękować sprawozdawczyni, Pani Poseł Járóce, za jej znakomitą pracę.

Potrzebne jest zdecydowane działanie, zarówno na szczeblu krajowym, jak europejskim.
Musimy połączyć siły i wzmocnić starania, aby położyć kres dyskryminacji Romów i
zapewnić im takie same prawa, jak te, którymi cieszą się wszyscy inni obywatele Europy,
ponieważ Romowie są takimi samymi obywatelami jak inni. Mówiąc to, mam oczywiście
na myśli proces dwustronny, wymagający zmiany sposobu myślenia większości naszych
obywateli Europy oraz członków społeczności romskich.

Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że istnieje potrzeba skuteczniejszego planowania
polityki i jej wdrażania, jak również przyjęcia strategicznego wspólnego podejścia. Wszyscy
wiemy, że zasadnicza odpowiedzialność za integrację Romów spoczywa na państwach
członkowskich. Uznajemy także, że sytuacja Romów różni się bardzo w poszczególnych
państwach członkowskich. Dlatego też Komisja postanowiła przedstawić unijne ramy,
aby umożliwić państwom członkowskim podjęcie działań współmiernych do wyzwań, z
jakimi muszą się zmagać.

Grupa zadaniowa ds. populacji romskiej, która została powołana we wrześniu ubiegłego
roku i przedstawiła swoje sprawozdanie w grudniu, wyraźnie pokazała, że bardzo często
nie robi się wystarczająco dużo w tej sprawie. Kwota 26,5 miliarda euro, dostępna ze
środków funduszy strukturalnych, nie jest wykorzystywana należycie. Jedynie 100
milionów euro z tych środków przeznaczono na konkretne działania na rzecz Romów, a
70 % środków przeznaczonych na pomoc techniczną, które byłyby niezbędne w większości
państw członkowskich, pozostało po prostu dalej niewykorzystane. A więc podejmowane
dotąd działania są niewystarczające. Teraz nadszedł czas, żeby zadbać o to, by polityki
krajowe, regionalne i lokalne skoncentrowały się wyraźnie i konkretnie na potrzebach
Romów.
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W opracowanych ramach skupiamy się na czterech podstawowych kwestiach: edukacji,
zatrudnieniu, zdrowiu i mieszkalnictwie. Chcemy, aby UE oraz 27 jej państw członkowskich
zaangażowały się w uzupełnienie luk w tym zakresie i skupiły się na realizacji wspólnych
celów w tych czterech obszarach oraz na ukierunkowanych działaniach i przeznaczeniu
wystarczających środków na ich realizację. Chcemy, żeby wszystkie państwa członkowskie
włączyły te cele we własne strategie na rzecz Romów, jeśli takowe posiadają, lub żeby
opracowały strategie na rzecz Romów, jeśli ich nie mają, na okres do 2020 roku.

W celu sprawdzenia, czy w wyniku tych starań osiągnięte zostaną zamierzone cele,
niezbędne jest prowadzenie regularnego monitorowania. Unijne ramy stanowią więc
podwaliny solidnego mechanizmu monitorowania w celu zapewnienia Romom
konkretnych rezultatów działań. Ten mechanizm monitorowania umożliwi wdrożenie
narodowych strategii na rzecz Romów, przekazanie pieniędzy przeznaczonych na integrację
Romów ostatecznym beneficjentom i postęp w realizacji celów dotyczących integracji
Romów.

Komisja będzie składać coroczne sprawozdania w sprawie postępów osiągniętych w
zakresie integracji ludności romskiej w państwach członkowskich. Unijne ramy umożliwią
wszystkim zainteresowanym stronom na wszystkich szczeblach połączenie sił ogólnie
ludności UE, a w szczególności − ludności romskiej, aby położyć kres wykluczeniu
ponad dziesięciu milionów obywateli UE, na które już nie można dłużej pozwalać.

László Andor,    komisarz  − Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Posłowie!
Społeczno-ekonomiczna sytuacja Romów zajmuje czołowe miejsce w europejskiej
agendzie. W ubiegłym miesiącu tenParlament przyjął sprawozdanie pani poseł Járóki w
sprawie unijnej strategii dotyczącej integracji Romów, a dziś Komisja przyjęła komunikat
dotyczący unijnych ram krajowych strategii integracji Romów.

Oba dokumenty wnoszą istotny wkład w szerszą debatę dotyczącą Romów i stanowić
będą materiał do konkluzji Rady, które zostaną przyjęte 19 maja, na następnym posiedzeniu
ministrów pracy i spraw społecznych, które będzie poświęcone wyłącznie kwestii integracji
Romów.

W przedmiotowych dokumentach wyrażono polityczną determinację UE, by zająć się
sytuacją milionów Romów, którzy cierpią na skutek wykluczenia gospodarczego i
społecznego. W tym miejscu chciałbym poruszyć trzy kluczowe kwestie.

Po pierwsze, Komisja ustanowiła unijne ramy koordynacji krajowych strategii integracji
Romów. Uznano w nich zasadniczą odpowiedzialność państw członkowskich za
opracowanie i wdrożenie strategii integracji Romów. Potwierdzono w nich także głębokie
przekonanie Komisji, że Unia Europejska nie może tolerować żadnych form rasizmu,
ksenofobii, dyskryminacji ani społecznego wykluczenia Romów. Unia ma moralny i
polityczny obowiązek wspierania wysiłków państw członkowskich wszelkimi działaniami
politycznymi oraz instrumentami, jakimi dysponuje.

Po drugie, jak Państwo wiedzą, Unia uzgodniła wszechstronną strategię zrównoważonego
rozwoju europejskiego modelu gospodarczo-społeczego. Strategia Europa 2020 na rzecz
inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu stanowi
właściwy kontekst dla rozwiązania złożonych problemów, przed jakimi stają Romowie.
Musimy dostosować zadania, cele, sztandarowe inicjatywy i struktury sprawozdawczości
w strategii Europa 2020 do potrzeb sprawy Romów.
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Kluczowym przesłaniem jest to, że wykluczenie milionów obywateli UE z życia
gospodarczego i społecznego nie jest ani inteligentne, ani zrównoważone, i z pewnością
nie sprzyja włączeniu społecznemu. Krótko mówiąc, nie ma wytłumaczenia dla dalszego
wykluczenia Romów w Europie, w której chcemy żyć.

Przede wszystkim, najważniejsze cele strategii Europa 2020 dotyczące zatrudnienia i
eliminacji ubóstwa oraz cele w zakresie edukacji stanowią kluczowe punkty odniesienia
podczas oceny postępów w działaniach politycznych na rzecz integracji Romów. W
komunikacie Komisji w sprawie Romów zidentyfikowano cztery obszary o strategicznym
znaczeniu dla przezwyciężenia wykluczenia Romów. Są to następujące obszary.

Dostęp do zatrudnienia: należy zająć się kwestią ogromnego rozziewu pomiędzy
wskaźnikami zatrudnienia ludności romskiej i nieromskiej. Jeśli tego nie uczynimy, nie
osiągniemy celów określonych przez nas w strategii Europa 2020.

Dostęp do edukacji: wszystkie dzieci romskie powinny mieć dostęp do wysokiej jakości
edukacji i nie mogą być narażone na dyskryminacje ani segregację. Wszystkie dzieci romskie
powinny ukończyć przynajmniej szkołę podstawową.

Dostęp do opieki zdrowotnej: zmniejszenie różnic w zakresie opieki zdrowotnej między
ludnością romską a nieromską. Państwa członkowskie powinny zapewnić Romom dostęp
do wysokiej jakości opieki zdrowotnej na tych samych warunkach, co dla reszty
społeczeństwa.

Dostęp do mieszkań i podstawowych usług: należy uwzględnić to, że sytuacja ludności
romskiej jest rzeczywiście o wiele gorsza niż reszty ludności, na przykład co się tyczy
dostępu do wody, energii elektrycznej i innych usług.

Brak zintegrowaniego podejścia ma ogólnie negatywny skutek na integrację ludności
romskiej ze społeczeństwem i powoduje dalsze pozostawanie w ubóstwie.

Po trzecie, Unia musi przeznaczyć nakłady pieniężne na realizację swoich deklaracji.
Komisja przygotowuje obecnie wniosek dotyczący wieloletnich ram finansowych, w ślad
za którym pójdą konkretne propozycje dotyczące funduszy strukturalnych. Uważam, że
fundusze strukturalne należy dostosować do strategii Europa 2020. Dotyczy to tych
obszarów polityki, za które ja ogólnie odpowiadam – zatrudnienia i integracji – i z
pewnością ma zastosowanie do społeczno-ekonomicznej sytuacji Romów. Ja uważam za
najważniejsze z zadań uczynienie naszych instrumentów finansowych skutecznejszymi.

W tym miejscu kończę, aby wysłuchać Państwa opinii i odpowiedzieć na ewentualne
pytania.

Enikő Győri,    urzędująca przewodnicząca Rady  − Prezydencja węgierska z zadowoleniem
przyjmuje komunikat Komisji w sprawie unijnych ram koordynacji krajowych strategii
integracji Romów. Chciałabym wyrazić wdzięczność i podziw nie tylko za wykonaną
pracę, ale także za osobiste zaangażowanie pani komisarz Reding, pana komisarza Andora
i wszystkich, którzy współpracowali nad tym istotnie ważkim dokonaniem.

Przedstawiając ten strategiczny dokument, poczyniliśmy gigantyczny krok w kierunku
realizacji jednego z głównych priorytetów węgierskiej prezydencji. Jestem przekonana,
że wraz z przyjętą ostatnio rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na
rzecz integracji Romów w oparciu o sprawozdanie pani poseł Lívii Járóki, stanowić on
będzie istotny wkład w poprawę gospodarczo-społecznej sytuacji Romów w Europie.
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Skrajne ubóstwo, dyskryminacja i marginalizacja nadal dotykają wielkiej liczby Romów
w całej Europie, a więc nadszedł już najwyższy czas na uzyskanie poprawy w tym względzie.
Nie możemy sobie pozwolić na stwierdzenia, że to ich problem, nie nasz. Ponadto nigdy
nie należy uważać ludzi za problem, lecz raczej za szansę, za możliwości. W obecnej
sytuacji gospodarczej i demograficznej w Europie polepszenie statusu
gospodarczo-społecznego Romów może uruchomić nowe zasoby ludzkie, przyczyniając
się przez to w dalszej perspektywie do wzrostu gospodarczego.

Prezydencja węgierska zawsze uważała, że oprócz koniecznego zwalczania dyskryminacji
niezbędny jest nowy zestaw polityk obejmujący trzy kluczowe elementy: zatrudnienie,
edukację i mieszkalnictwo. Jeżeli państwa członkowskie właściwie zastosują zintegrowane
działania polityczne w tych trzech dziedzinach, to – uzupełnione o odpowiednie
monitorowanie zgodnie z propozycją Komisji – spowodują odpowiednie zmiany. Państwa
członkowskie będą także musiały dołożyć starań, aby osiągnąć cele strategii UE 2020.
Działania na rzecz włączenia społecznego Romów można ująć w różnych obszarach
polityki. Obecnie powszechnie uznaje się, że działania inspirowane i koordynowane na
szczeblu unijnym mogą przynieść efekt synergii i stworzyć wartość dodaną.

Jaki będzie następny krok? Węgierska prezydencja zamierza przedstawić i omówić
przedmiotowy komunikat z obojgiem komisarzy w trakcie następnego spotkania Platformy
na rzecz Integracji Romów, które odbędzie się 7 kwietnia w Budapeszcie, i na które
zapraszam wszystkich zainteresowanych. Rada zajmie się tą kwestią w sposób
horyzontalny. Po pierwsze, kwietniowa Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych omówi tę kwestię 12 kwietnia. Potem nadejdzie kolej na spotkanie Rady
ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Spraw Konsumenckich w dniu 9 maja, wraz z
przyjęciem konkluzji Rady. Rada ds. Edukacji również otrzyma ten dokument – w dniu
20 maja – zanim węgierska prezydencja przedstawi Radzie do Spraw Ogólnych w dniu
23 maja sprawozdanie z dyskusji.

Ostatnim etapem na tej drodze będzie, mam nadzieję, zatwierdzenie przez Radę Europejską
na czerwcowym posiedzeniu. Będzie to, oczywiście, jedynie nowy początek
skoordynowanych działań na szczeblu UE i na szczeblu krajowym na rzecz pomocy tej
autentycznie europejskiej mniejszości.

László Tőkés,    w imieniu grupy PPE – (HU) Pani Przewodnicząca, Państwo Komisarze,
Pani Minister Spraw Zagranicznych! W oparciu o sprawozdanie pani poseł Járóki i
uwzględniając to sprawozdanie, będziemy z zadowoleniem zmierzać dalej w kierunku
wdrożenia strategii na rzecz Romów, zwłaszcza że w dniu 8 kwietnia przypada
Międzynarodowy Dzień Romów. Nawiasem mówiąc, właśnie w tym samym dniu odbywa
się na Węgrzech piąte spotkanie Platformy Europejskiej na rzecz Integracji Romów. Dzięki
tym wydarzeniom możemy poczynić ważny krok w kierunku opracowania wspólnego
planu działania, co będzie koordynowane na szczeblu unijnym, z jednoczesnym
uzwględnieniem specyfiki lokalnej. Europejska Partia Ludowa od lat wzywa do podjęcia
przez UE działań w sprawie integracji społecznej Romów. Mamy także nadzieję, że
europejska strategia integracji Romów zostanie rzeczywiście zapoczątkowana 24 czerwca,
na szczycie szefów państw lub rządów.

Te działania stanowić będą reakcję na szczeblu europejskim umożliwiającą rozwiązanie
bardzo poważnego problemu dotyczącego praw człowieka w Unii Europejskiej.
Zagwarantowanie egzekwowania podstawowych praw człowieka w odniesieniu do
własnych obywateli leży przede wszystkim w zakresie odpowiedzialności państw
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członkowskich. Unia Europejska może jedynie ustanowić ramy działań w tym zakresie,
ale to do poszczególnych państw członkowskich należy wypełnienie tych ram treścią.
Europejska strategia integracji Romów może stanowić swego rodzaju profesjonalnie
opracowane minimum w tym zakresie. Jestem jednakże głęboko przekonany, że zostanie
przygotowany długoterminowy plan działań, który połączy zainteresowane strony i serie
działań, co pozwoli skutecznie zaradzić ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotykającym
Romów. Kilka istotnych punktów w treści strategii stanowi, że grupa docelowa strategii
jest określona na podstawie ekonomicznej, nie zaś etnicznej, że sprzyja ona egzekwowaniu
pełnego spektrum praw człowieka i wzmacnia zasadę równości szans, jak też uwzględnia
regionalny charakter wykluczenia i łagodzi niekorzystną sytuację dotykającą zwłaszcza
słabo rozwinięte mikroregiony.

Dla powodzenia strategii zaintersowane strony, a mianowicie instytucje unijne, państwa
członkowskie i społeczności romskie, muszą podjąć długofalowe, zdecydowane wspólne
wysiłki. Właśnie z tego powodu kwestii tej nie wolno wykorzystywać w celu podburzania
opozycji czy do politycznych ataków partyjnych. Niedopuszczalne jest również stosowanie
zbiorowych etykietek. Niedopuszczalne jest zbiorowe obwinianie Romów i przeciwnie,
zrzucanie zbiorowej winy na większość i traktowanie jej jako prześladowców. Rozwiązanie
kwestii romskiej stanowi priorytet dla węgierskiej prezydencji. Mam nadzieję, że Rada
Europejska przyjmie w czerwcu planowaną strategię. Proszę o poparcie Parlamentu
Europejskiego w tej sprawie.

Monika Flašíková Beňová,    w imieniu grupy S&D – (SK) Pani Przewodnicząca, Pani
Komisarz Reding, Panie Komisarzu Andor! Chciałabym zacząć od pogratulowania Państwu
wystąpień. Jestem zadowolona, że − po wielu ponawianych wezwaniach ze strony
Parlamentu − Komisja ostatecznie przedstawiła ramową strategię europejską. Moim
zdaniem nadszedł na to najwyższy czas, gdyż sytuacja staje się coraz bardziej poważna.
Wielu Romów w Unii znajduje się w obliczu nie tylko niegodnych warunków życia, ale
także nasilającego się terroru. Sobotni marsz z pochodniami wymierzony przeciwko
Romom na Węgrzech stanowi w tym względzie najświeższy przykład, chciałabym więc
wezwać węgierski rząd, aby wyciągnął wnioski z tej sytuacji.

Pragnę wnieść kilka krytycznych uwag do przedstawionych ram. Sytuacja jest nagląca, ale
mimo to nie możemy przyjąć decyzji Komisji, czyli opracować ramy bez konsultacji
społecznych z udziałem zainteresowanych stron. Dziwne, że z jednej strony w samych
ramach podkreślają Państwo znaczenie współpracy ze społeczeństwami obywatelskim, a
przy faktycznym opracowywaniu projektu tego kluczowego dokumentu pominięci zostali
zarówno Romowie, jak i organizacje społeczne, organizacje międzynarodowe i temu
podobne. Takie zamknięte podejście nie przyczynia się do legitymizacji przedmiotowych
ram, raczej wręcz przeciwnie.

Uważam jednak, że rzeczywista treść przedstawionych ram jest w zasadzie sukcesem.
Komisja prawidłowo określiła kompetencje niezbędne do rozwiązania omawianego
ogólnoeuropejskiego problemu. Kluczowe kompetencje pozostają wciąż w gestii
poszczególnych państw członkowskich. Uważam jednak za niezwykle ważne, aby UE
podjęła zadanie polegające na koordynowaniu krajowych strategii i nadzoru nad nimi w
celu zapewnienia możliwie jak najszybszej rzeczywistej integracji Romów.

W tym kontekście uważam za istotne, by wspomnieć o znaczeniu monitorowania
zgodności krajowych strategii z przedłożonymi ramami oraz monitorowania procesu ich
skutecznego wdrażania. Stanowisko Komisji wydaje mi się dość mało ambitne pod tym
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względem. Komisja powinna zająć twarde stanowisko, szczególnie co się tyczy jej
oczekiwań w stosunku do państw członkowskich. W przedmiotowych ramach prawidłowo
określono cztery kluczowe obszary integracji Romów: dostęp do edukacji, dostępność
zatrudnienia, dostęp do opieki zdrowotnej i dostępność przyzwoitych mieszkań oraz
podstawowych usług. Wraz z członkami naszej grupy odwiedziłam wiele społeczności
romskich w całej Europie i miałam okazję przekonać się, że są to rzeczywiście najważniejsze
dziedziny, w których często Romowie cierpią na skutek złych warunków. Należy jednak
podkreślić, że podobnie sformułowane cele pojawiły się również w programie Dekada
integracji Romów. Zasadniczą sprawą jest obecnie zapewnienie realizacji tych celów.

Do tych czterech obszarów chciałabym dodać jeszcze jeden, którego brakuje w
przedmiotowych ramach, a mianowicie walkę nie tylko z dyskryminacją, ale także
przeciwko werbalnym lub fizycznym przejawom rasizmu.

I ostatni, ale nie mniej ważny punkt: chcę zwrócić uwagę na kwestię finansowania działań
integracyjnych. Grupa robocza Komisji ujawniła pod koniec ubiegłego roku, że istnieją
znaczne różnice w zakresie wykorzystania funduszy unijnych przez państwa członkowskie.
Komisja powinna więc skupić się na trzech sprawach, mianowicie na tym, by korzystanie
z funduszy nie było nadmiernie wymagające pod względem administracyjnym, aby Komisja
podjęła skuteczne działania w celu wydatkowania funduszy rzeczywiście na ich
przewidywane cele oraz aby ograniczyć wykorzystywanie funduszy na działania obejmujące
segregację.

Chciałabym zakończyć, składając ponowne podziękowania i gratulacje pani komisarz
Reding oraz komisarzowi Andorowi. Teraz do państw członkowskich należeć będzie
skuteczne postępowanie na tej podstawie w procesie włączenia Romów na szczeblu
krajowym.

(Mówczyni zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki (art.
149 ust. 8 Regulaminu)).

Franz Obermayr (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Dziękuję pani poseł Flašíkovej za
przyjęcie mojego pytania. Oczywiście, jest Pani dobrze zaznajomiona z przedmiotowym
sprawozdaniem i z pewnością wie Pani, że zawiera ono wymóg, by państwa członkowskie
płaciły kary, jeżeli zostanie stwierdzone, że postąpiły niezgodnie z nim lub nie stosują się
do strategii. Jakie jest Pani stanowisko wobec faktu, że państwo członkowskie będzie
również podlegać karze finansowej w przypadku niespełnienia wymogu obowiązkowego
uczęszczania dzieci do szkoły podstawowej? Uczęszczanie do szkoły podstawowej jest
obowiązkowe we wszystkich państwach. A zatem, jeśli dzieci romskie nie uczęszczają do
szkoły podstawowej, czy to państwo podlega karze? Czy nie sądzi Pani, że rodzice ponoszą
jakąś odpowiedzialność za zapewnienie, by ich dzieci chodziły do szkoły?

Monika Flašíková Beňová (S&D)    – (SK) Pani Przewodnicząca! Chciałabym powiedzieć
jedną rzecz na ten temat. Zdecydowanie podzielam pogląd, że kiedy stanowimy prawa,
należy także przestrzegać zobowiązań. Zapewnienie przestrzegania wszystkich praw
dziecka jest także, naturalnie, rolą rodziców, jednak moim zdaniem państwa członkowskie
UE posiadają wystarczająco dużo instrumentów, które pozwolą stworzyć odpowiednią
przestrzeń w tym celu, i państwa nie będą karane, jeśli to rodzice nie wypełnią swoich
zobowiązań.

Stanimir Ilchev,    w imieniu grupy ALDE – (BG) Pani Przewodnicząca! Ja także pragnę
podziękować sprawozdawczyni, pani poseł Járóce, jak również przedstawicielom Komisji,
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Rady i węgierskiej prezydencji, ponieważ złożyli nam wiele poważnych obietnic i podjęli
bardzo ważne zobowiązania.

Mówiąc o integracji Romów, nie powinniśmy zapominać, że mowa tu o najbardziej
specyficznej i być może najbardziej skomplikowanej kwestii w Europie i w samej Unii
Europejskiej. Kwestii tej nie można rozwiązać wyłącznie środkami finansowmi, ani samymi
przepisami antydyskryminacyjnymi, ani wyłącznie przez inicjowanie programów
edukacyjnych. Rozwiązanie tego problemu polegać może jedynie na kombinacji wszystkich
tych trzech rodzajow poedjścia, stanowiących element wspólnej woli politycznej.

Obecnie Unia musi w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej sama sobie poradzić
z problemem 12 milionów Romów. Niektórzy wciąż nie zdają sobie sprawy, że ludzie ci
nie są po prostu bułgarskimi, rumuńskimi czy słowackimi Romami, ale obywatelami Unii
Europejskiej, posiadającymi takie same prawa i obowiązki, ale jednocześnie – ograniczone
perspektywy.

Jak widzimy, sytuacja jest dość skomplikowana. Im wyższy poziom integracji pomiędzy
poszczególnymi działaniami, inicjatywami i politykami wdrażanymi przez państwa
czlonkowskie i wszystkie instytucje europejskie, tym większa szansa na powodzenie
strategii Unii Europejskiej na rzecz integracji Romów.

Improwizowane i jednostronne działania mogą nawet przynieść więcej szkody niż pożytku.
W tym miejscu należy wspomnieć, że w niektórych państwach członkowskich wiedza na
temat Romów jest niewystarczająca, a w pewnych przypadkach nawet fałszywa. W
rezultacie należy aktywnie zbadać kwestię romska w Europie, a postępy w tej
sprawie – profesjonalnie monitorować. Inaczej istnieje niebezpieczeństwo, że zamiast
rozbroić tykającą bombę, będziemy tylko przekładać ją z miejsca na miejsce na mapie
Starego Kontynentu.

U podstaw naszej ambitnej strategii musi leżeć ogromny wysiłek na rzecz zapewnienia
Romom edukacji. Oznacza to całkowite włączenie dzieci romskich w system edukacji,
zapewnienie młodzieży podstawowych kwalifikacji i likwidację analfabetyzmu dorosłych.

Głównym celem musi być stałe zwiększanie w nadchodzących latach liczby Romów
przeszkolonych na potrzeby rynku pracy i o światłym podejściu do instytucji i rządów
prawa. Jest to jedyna gwarancja, że w przyszłości życie Romów przestanie, jak to się dzieje
obecnie, ewoluować w kierunku nędznej egzystencji budowanej na ruchomych piaskach,
co niepotrzebnie pochłania pieniądze podatnika.

Hélène Flautre,    w imieniu grupy Verts/ALE – (FR) Pani Przewodnicząca! To oczywiście
dobra wiadomość, że mamy obecnie konkretne europejskie ramy, zgodnie z którymi na
każde z państw członkowskich zostanie nałożone zobowiązanie do przedstawienia krajowej
strategii integracji Romów. Do końca bieżącego roku Komisja oceni te strategie, a w
następstwie za około roku będziemy musieli jeszcze raz przeprowadzić debatę w tej
sprawie. A zatem dziś faktycznie wytyczamy mapę drogową, która powinna umożliwić
parlamentarzystom, instytucjom publicznym i społeczeństwu obywatelskiemu
sprawowanie ciągłego, nadzwyczaj czujnego nadzoru nad ważnymi dziedzinami, które
tu wspomniano.

Widzę, że w komunikacie Komisji uwzględniono niektóre z punktów, jakie zawarliśmy
w sprawozdaniu parlamentarnym. Mam na myśli, na przykład, zaangażowanie Agencji
Praw Podstawowych w ocenę strategii. Uważam, że agencja ta udowodniła swoje
kompetencje w tej dziedzinie. Mam na myśli także rozwinięcie współpracy z Radą Europy
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w zakresie szkolenia mediatorów pochodzących ze społeczności romskiej. Jest to ważny
strategiczny czynnik powodzenia projektów na wszystkich szczeblach, tak samo jak
poświęcenie uwagi Romom będącym obywatelami państw trzecich oraz uwzględnienie
aspektu rozszerzenia, co również zawarto w tym sprawozdaniu. Na koniec, sądzę, że
bardzo pożądane jest ustanowienie wspólnych wskaźników w celu wsparcia systemu
monitorującego.

Niemniej jednak muszę podkreślić istnienie pewnych niedociągnięć w przedmiotowym
komunikacie. Uważam, że położono niewystarczająco zdecydowany, zbyt słaby nacisk
na konieczność uczestnictwa Romów na wszystkich szczeblach, to jest na poziomie
przygotowania projektów, ich wdrażania i oceny. W komunikacie mówi się o informacjach
i konsultacjach, ale zasadnicze znaczenie ma właśnie zaangażowanie społeczności romskiej.
Dowodzi tego szerokie doświadczenie, ponieważ istnieją także w tym względzie
rzeczywiście dobre doświadczenia w Europie. Uważam ujęcie tej kwestii za słabą stronę
komunikatu.

Drugą słabą stroną komunikatu jest to, że kwestię dyskryminacji rozpatrywano jako temat
występujący we wszystkich czterech obszarach. Uważam jednak, że bardzo ważne jest
lub byłoby wprowadzenie specjalnego ustępu poświęconego zwalczaniu dyskrminacji i
przemocy wobec Romów oraz dostępowi do wymiaru sprawiedliwości. Te podstawowe
antydyskryminacyjne prawa, obejmujące dostęp do wymiaru sprawiedliwości, nie są ujęte
jako osobny element. Uważam to za jeszcze jeden słaby punkt w dokumencie Komisji.

Sądzę, że mówiliśmy także na temat mediatorów, o programie zainicjowanym przez Radę
Europy. Dobrze, że wspomniano o tym w komunikacie. Mogliśmy także wspomieć, i
Państwo również mogli wcześniej to uczynić, o wytycznych opracowanych już przez Radę
Europy, żeby na koniec nie okazało się, że mamy dwie strategie lub dwojakiego rodzaju
ramy do oceny strategii krajowych. Sądzę, że byłoby to zaletą tego komunikatu.

Na koniec chcę powiedzieć, iż uważam, że praca Komisji nie jest jeszcze zakończona, a
zespół zadaniowy powinien kontynuować pracę w celu zapewnienia w państwach
członkowskich świadomości nacisku, jaki wywierają Komisja, społeczeństwo obywatelskie
i instytucje lokalne, dążąc do prawdziwego wdrożenia tych wytycznych.

Timothy Kirkhope,    w imieniu grupy ECR  – Pani Przewodnicząca! Przedmiotowa
propozycja stanowi okazję do lepszego zintegrowania ludności romskiej w obrębie państw
członkowskich i do znalezienia sposobów umożliwiających ludności romskiej uzyskanie
pełnych równych szans i praw przyznanym wszystkich obywatelom UE. Głównym celem
programu powinny być powszechne prawa dla wszystkich ludzi.

Obawiam się jednak, że tę przeładowaną i skomplikowaną agendę trzeba będzie okroić,
tak jak to miało miejsce w przypadku poprzednich programów. Należy szanować
kompetencje państw członkowskich w dziedzinach edukacji, zdrowia i mieszkalnictwa,
a z tego, co dotąd czytamy, Komisja może działać ultra vires ze szkodą dla prawa państw
członkowskich do określania własnej polityki w tych obszarach. Mam jednakże nadzieję,
że ta nowa strategia wyznacza początek nowej ery, jeśli idzie o podejście UE do tej kwestii
w taki sposób, że liczy się głos ludności romskiej.

Od zbyt dawna już programy są nadmiernie skomplikowane i po prostu nie trafiają do
osób, które najbardziej potrzebują pomocy. Przez niemal dziesięć lat niewiele osiągnięto
w tej sprawie pod względem merytorycznym. Mam nadzieję, że Komisja skupi się teraz
na tym, jak najlepiej uprościć procedury dostępu do funduszy UE i jak lepiej monitorować,
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oceniać i wdrażać swoje programy. Jeśli już UE wydaje pieniądze w tym obszarze, to teraz
trzeba wydatkować je w lepszy sposób.

Cornelia Ernst,    w imieniu grupy GUE/NGL – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie!
To dobrze, że będziemy teraz mieć ogólną strategię na rzecz Romów, ale obawiam się, że
nie wszystko wygląda tak różowo, jak się może wydawać, ponieważ – ogólnie rzecz
biorąc – propozycje, jakie Komisja przedłożyła, nie nadążają za prowadzonymi od lat
dyskusjami z przedstawicielami Romów, przy czym niektóre z nich odbywały się w tym
Parlamencie.

Od lat przedstawiciele społeczności romskiej wskazują na potrzebę ukierunkowanych
działań i jasno określonych wymogów i w strategii ramowej, i oprócz niej. Nie dysponujemy
nawet wyraźnie określonymi sankcjami w przypadku niestosowania się do tej strategii.
Chociaż istniały pewne propozycje zmierzające w tym kierunku, nie istnieją jednak
rzeczywiste sankcje, więc w całym systemie jest więcej dziur niż w szwajcarskim serze.

W strategii dotyczącej Romów należy uwzględnić wszystkie istotne obszary. Tak ustaliliśmy.
A jednak co Komisja ma do zaoferowanie innego niż cztery kluczowe punkty? W
proponowanych strukturach nie przewidziano przepisu dotyczącego partycypacji i
włączenia społeczności romskich we wszelkie decyzje ich dotyczące. Nie ma struktur
umożliwiających wdrażanie konkretnych celów. Nie uwzględniono perspektywy płci.
Irytuje mnie również, i uważam za skandal to, że tak naprawdę niechętnie podejmują
Państwo jakiekolwiek wyraźne działania w celu zwalczania dyskryminacji wymierzonej
przeciwko społeczności romskiej.

Narzekają Państwo, że fundusze strukturalne UE przeznaczone dla Romów pozostają
niewykorzystane. Chciałabym otwarcie zapytać: jeśli to nie dyskryminacja Romów jest
jednym z powodów niewykorzystania funduszy unijnych, to dlaczego ta społeczność nie
wykorzystała dotąd funduszy UE? Sądzę, że właśnie z tego powodu.

Jako członkowie grupy GUE/NGL krytycznie odnosimy się do przedmiotowego
komunikatu. Nie uważamy go za wystarczający i oczekujemy wprowadzenia odpowiednich
poprawek.

Mario Borghezio,    w imieniu grupy EFD – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie!
Jakkolwiek jestem eurosceptykiem, bylbym skłonny, mając na względzie strategię 2020,
poprzeć przedstawiony plan w celu wyeliminowania dyskryminacji, problemów i
marginalizacji, gdyby rzeczywiście Komisja Europejska zaoferowała nam zdecydowane
działania dotyczące kontroli postępowania państw czlonkowskich.

Usłyszeliśmy jednak tylko przemowy na temat świetlanej przyszłości, na temat ścisłej
kontroli, wygłoszone przez komisarz europejską, która nadal nie potrafi wyjaśnić mi, jak
to się dzieje, że w jej kraju, w Wielkim Księstwie Luksemburga, tym wędrowcom zabrania
się rozbijnia obozów, podczas gdy mogą zainstalować się w pobliżu mojego domu we
Włoszech i Francji. Mówimy więc o tym, by dać dom wędrowcom, podczas gdy w
niektórych europejskich państwach, a konkretnie w kraju pani Reding, ludzie ci nie mogą
nawet rozbijać obozów.

W dzisiejszym wydaniu głównej gazety w moim kraju, Il Corriere della Sera, ukazał się
artykuł o matce z ludu tych wędrowców, matce która nie zasługuje na to miano – została
bowiem we Włoszech aresztowana za sprzedaż własnej córki handlarzom żywym towarem,
którzy planowali dalej sprzedać ją do prostytucji. Sprzedała własną córeczkę! Inni
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wykorzystują dzieci inaczej. Często nie chcą posyłać ich do szkoły, pomimo nacisków i
troski ze strony władz, mediatorów i organizacji charytatywnych.

Czy chcemy mówić także o takich problemach? Czy chcemy skończyć z tym idiotycznym
uszczęśliwianiem na siłę zgodnie z „taktyką salami” i czy uświadomimy sobie, że wielu
problemom Romów są winni wyłącznie oni sami?

Przewodnicząca −   Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    na piśmie – (RO) Nowa strategia na rzecz włączenia Romów
służy jedynie przetwarzaniu dawno ustalonych celów, które okazały się niemożliwe do
zrealizowania przez całe lata. Cele te były wiarygodne, kiedy w 2005 roku rozpoczynała
się Dekada Integracji Romów. Jednakże w chwili, gdy w UE nasilają się zachowania
ekstremistyczne i przemoc wobec Romów, potrzebowalibyśmy strategii oferującej o wiele
bardziej konkretne środki. Rośnie napięcie na Węgrzech, a działania policji stają się coraz
bardziej bezwzględne. Jeżeli nie przyjmiemy zdecydowanego stanowiska, sytuacja będzie
się pogarszać. A zatem zadziwiające jest to, że Komisja nie próbowała wystąpić z
odpowiednimi możliwościami pozwalającymi na rozwiązanie określonych problemów,
zwłaszcza że miała także do dyspozycji rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    na piśmie – (RO) Nowa stratega koordynacji krajowych
strategii integracji Romów, przedstawiona dziś przez Komisję, oznacza dla UE ważny krok
naprzód. Tworzenie krajowych punktów kontaktowych w celu integracji Romów,
uproszczenie procedur finansowania, ocena krajowych planów przez instutucje UE oraz
weryfikacja postępów w zakresie integracji Romów w państwach członkowskich – to
działania, które przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej ludności
romskiej w Europie. Poszczególne państwa członkowskie muszą jak najszybciej dokładnie
przeanalizować tę strategię i ustanowić organ administracyjny, którego zadaniem będzie
wdrażanie strategii i jej koordynacja z innymi państwami członkowskimi. Mam nadzieję,
że poczynając od tego lata, Komisja podejmie przewodnią rolę w zakresie koordynowania
strategii pod względem rozwoju sytuacji w kluczowych obszarach, takich jak upowszechnie
edukacji obywatelskiej, doradztwo zawodowe i sprawy zatrudnienia. Za godne ubolewania
uważam to, że w nowej strategii nie udało się zawrzeć wyraźnych zaleceń dotyczących
rodzajów programów, które zostaną opracowane i wdrożone na potrzeby Romów w
podobny sposób we wszystkich państwach członkowskich, ale jednak przy pewnych
różnicach. Wzywam Radę i państwa członkowskie, aby opracowały takie zalecenia
dotyczące rodzajów programów, którymi zajmować się będzie Komisja na szczeblu
centralnym. Bez takich programów, dostosowanych do nomadycznego charakteru stylu
życia Romów, Unia Europejska nigdy nie zdoła wnieść pełnego wkładu w zwiększenie
wartości dodanej na szczeblu Unii.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie  – Unijne ramy krajowych strategii integracji Romów
umożliwiają połączenie sił wszystkich zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach,
aby położyć kres wykluczeniu Romów. Cele ustalone na szczeblu UE, obejmujące cztery
ważne obszary integracji Romów – dostęp do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej
i mieszkalnictwa – osiągniemy tylko przy wyraźnym zaangażowaniu państw
członkowskich. Obecnie zasadnicze znaczenie mają nasilenie działań na rzecz wyraźnego
i konkretnego uwzględnienia Romów w krajowych, regionalnych i lokalnych politykach
integracji oraz zdecydowane działania w celu zaspokojenia potrzeb Romów, zapobieganie
i rekompensowanie niekorzystnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdują. Państwa
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członkowskie powinny zadbać o to, by wszystkie dzieci romskie miały dostęp do dobrej
jakościowo edukacji, i ustalić konkretne cele: podniesienie stopy zatrudnienia Romów w
kontekście strategii Europa 2020, zwiększenie liczby romskich gospodarstw domowych
z dostępem do wody, urządzeń sanitarnych i energii elektrycznej oraz upowszechnienie
niedyskryminacyjnego dostępu do mieszkalnictwa, w tym do mieszkań socjalnych. Państwa
członkowskie powinny ustalić konkretne cele w określonych zakresach czasowych, mając
na względzie wydłużenie spodziewanej długości życia Romów, zwiększenie liczby szczepień
dzieci do poziomu występującego wśród ludności nieromskiej oraz spadek śmiertelności
dzieci i matek, również do poziomu występującego wśród ludności nieromskiej.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    na piśmie – (FR) Komisja przedstawiła nam
nareszcie jakieś ambitne cele w zakresie integracji Romów w Europie, takie jak:
zagwarantowanie wszystkim dzieciom romskim edukacji na poziomie przynajmniej szkoły
podstawowej, ograniczenie śmiertelności dzieci i likwidacja różnic w zakresie spodziewanej
długości życia. Te ambitne zamiary trzeba jednak jeszcze przełożyć na praktykę. W rok
od przyjęcia przez Parlament Europejski poprawki do rozporządzenia w sprawie EFFR,
mającej na celu inwestowanie w zasoby mieszkaniowe dla zmarginalizowanych
społeczności, nadal występują problemy z uruchomieniem projektów. Ważne jest, by
państwa członkowskie inwestowały w odpowiednie działania i zdawały relacje z działań
prowadzonych w obszarach takich, jak zatrudnienie, edukacja, zdrowie i mieszkalnictwo
na potrzeby ludności romskiej, a także aby Komisja zadbała o rygorystyczne monitorowanie
korzystania z istniejących programów europejskich. Ostatecznie także ludność romska
musi wykorzystać tę szansę, by przejąć kontrolę nad własnym losem, zdając sobie sprawę,
że może liczyć na pomoc Europy. Podejście typu „poczekamy, zobaczymy” i pustosłowie
napędzać będą jedynie skrajną prawicę i nieufność poszczególnych społeczności. W
następny piątek, 8 kwietnia, obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Romów. Mam
nadzieję, że 8 kwietnia 2012 r. będziemy mogli świętować osiągnięcie postępów.

11. Preliminarz wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 – sekcja 1 –
Parlament (debata)

Przewodnicząca   − Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie
(A7-0087/2011) pana posła Joségo Manuela Fernandesa w imieniu Komisji Budżetowej,
w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 –
sekcja 1 – Parlament (2011/2018(BUD)).

José Manuel Fernandes,    sprawozdawca − (PT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Na
wstępie chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy wzięli udział w sporządzaniu
przedmiotowego sprawozdania, w szczególności kontrsprawozdawcom ze wszystkich
grup politycznych.

Dzięki temu sprawozdaniu budżet Parlamentu na rok 2012 będzie mógł być budżetem
oszczędnościowym, budżetem redukcji kosztów i budżetem rygorystycznym. Prawdę
mówiąc, w porównaniu z pierwotnym wnioskiem udało nam się dokonać skutecznych
cięć na kwotę około 49 milionów euro. Jeżeli chodzi o zajęte przez nas stanowisko, które
było przedmiotem głosowania i uzyskało poparcie znacznej większości w tym Parlamencie,
to poszliśmy dalej niż się zobowiązaliśmy. Powiedzieliśmy, że aktualizacja budżetu będzie
wielkości wskaźnika inflacji. Daleko nam do wskaźnika inflacji, co oznacza, że budżet na
rok 2012 będzie realnie mniejszy: będzie budżetem poniżej poziomu 20 % w dziale 5, w
którym księgowane są środki dla europejskich instytucji. Nie udawało nam się osiągnąć
tego celu i przez wiele lat przekraczaliśmy poziom 20 %.
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Przypominam też, że Konferencja Przewodniczących określiła cel dla budżetu Parlamentu
na poziomie 20−22 %, a w tym roku liczba ta jest niższa. Jednak poza tym, realizując
budżet na rok 2012, chcemy osiągnąć oszczędności dzięki zasadom dobrego zarządzania,
gospodarności, wydajności i skuteczności. Chcemy, aby wszystkie wydatki były
odpowiednio udokumentowane i chcemy, aby wszystkie wydatki zmienne były objęte
analizą kosztów i korzyści. W ten sposób uda nam się zaoszczędzić dodatkowe sumy
podczas jego realizacji.

Wysiłki w zakresie oszczędzania muszą być podjęte przez wszystkie instytucje i należy
przewidzieć, aby margines działu 5, który obejmuje koszty administracyjne wszystkich
instytucji, miał w 2012 roku nadwyżkę w wysokości około 380 milionów euro. Następnie
proponujemy, by 100 milionów euro przeznaczonych na koszty administracyjne zostało
przesunięte na młodzież. Dlaczego młodzież? Dlatego młodzież, że jest to pokolenie
borykające się z największymi trudnościami pod względem dostępu do pracy, w którym
stopa bezrobocia jest dwukrotnie wyższa niż w innych grupach wiekowych. Jednak istnieją
dodatkowe powody i cele, dla których wybraliśmy „młodzież” jako priorytet na rok 2012.
Był to priorytet już w 2011 roku, a „młodzież” jest obecna także we wszystkich pięciu
celach strategii Europa 2020, która wyznacza kierunek dla kolejnej perspektywy finansowej,
ale która wyznacza także kierunek dla budżetu pani poseł Balzani na rok 2012. Ponadto,
jeżeli chodzi o odsetek uczniów niekończących szkoły oraz edukację osób w wieku 30−34
lata, to 40 % tego pokolenia ma dyplom ukończenia wyższej uczelni, co czyni dwa z celów
wyłącznymi. Mam nadzieję, że wszelkie poprawki sprzeczne z przedmiotowym wnioskiem
zostaną ponownie przemyślane, gdyż moim zdaniem priorytet „młodzież“ powinien przez
ten Parlament zostać zachowany jako priorytet.

Monika Hohlmeier,    w imieniu grupy PPE – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie
Sprawozdawco, Panie i Panowie! Jak wszyscy wiemy, budżet tego Parlamentu na rok 2012
opracowywany jest w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej. Dlatego −
moim zdaniem − pozytywnym zjawiskiem jest to, że w podstawowych wytycznych
zgodziliśmy się, iż budżet Parlamentu ma zostać opracowany starannie i zakładać tylko
niewielki wzrost, a korekty nie powinny przekroczyć wskaźnika inflacji. Uważam, że
wspomniany przez pana posła Fernandesa cel w zakresie zatrudnienia młodzieży jest
bardzo ważny, ponieważ w naszym ostatnim budżecie wyraziliśmy poważne
zaniepokojenie, że więcej pieniędzy należy przeznaczyć na młodzież niż miało to miejsce
wcześniej, gdyż to właśnie młodzi ludzie są szczególnie narażeni na bezrobocie i potrzebują
specjalnego wsparcia, w tym ze strony Europy. Dlatego moim zdaniem dodatkowe
100 milionów euro stanowi bardzo pozytywne podejście.

Jako sprawozdawczyni zajmująca się budynkami chciałabym w szczególności zaznaczyć,
że moim zdaniem niezmiernie ważne jest, abyśmy utrzymali wysoki poziom wydajności
w zakresie finansowania naszych budynków i abyśmy uważnie monitorowali sytuację
finansową. W tym kontekście uważam, że słuszne jest, aby środki finansowe, które nie
mogą zostać wydane w budżecie Parlamentu w ciągu roku, zostały wykorzystane jak
najostrożniej, aby uniknąć płacenia odsetek. W tym zakresie konieczne jest także
dopilnowanie, aby pieniądze nie były wydawane w pośpiechu i na oślep pod koniec roku,
ale raczej aby były wykorzystywane do szybszego i oszczędniejszego spłacenia budynków.
Jeżeli chodzi o Dom Historii Europejskiej, to powinniśmy dopilnować, aby jeszcze raz
dokładnie przeanalizowany został plan operacyjny i aby uważnie monitorowane były
koszty budowy, tak aby, co jest kluczowe, można było także zaprezentować
uporządkowany budżet po zakończeniu budowy w wyniku powiadomienia zgodnie z art.
179 ust. 3.
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Derek Vaughan,    w imieniu grupy S&D  – Pani Przewodnicząca! Na wstępie chciałbym
złożyć wyrazy uznania sprawozdawcy za sposób, w jaki podszedł do tego budżetu, i za
uznanie faktu, że Parlament powinien uniknąć znacznego zwiększenia swoich wydatków
na rok 2012. Jest to bardzo słuszne, gdyż wiemy, że Rada zamierza obciąć swój budżet o
4 %, Komisja zamierza zwiększyć swój budżet zaledwie o 1 %, Komitet Regionów o około
2,9 % a Komitet Ekonomiczno-Społeczny jeszcze mniej.

Uważam, że pierwotna sugestia Prezydium przewidująca wzrost o 5,2 % była zbyt daleko
idąca. Zmniejszenie wzrostu do 2,3 % jest zatem postępem. Faktycznie jest to redukcja
realnie o około 0,5 %. Osobiście wolałbym, aby wzrost ten był jeszcze mniejszy. Uważam,
że w przyszłości powinniśmy opracować plan umożliwiający identyfikację oszczędności
w budżecie Parlamentu.

Musimy jednak przyznać, że oszczędności zostały wprowadzone. Z zadowoleniem
przyjmuję oszczędności wprowadzone przez jednostkę ds. oceny wartości dodanej – dzięki
którym zaoszczędzimy około 1,3 miliona euro – oszczędności dotyczące kampanii
informacyjnych, polityki w zakresie budynków i materiałów biurowych oraz propozycję
ograniczenia rezerwy budżetowej o około 3 miliony euro. Wszystkie one składają się na
realne oszczędności w wysokości około 13,7 miliona euro, poza odroczonymi wydatkami
związanymi z traktatem lizbońskim i rozszerzeniem. Jak powiedziałem, uważam, że
można by wprowadzić dalsze oszczędności, ale przynajmniej jakieś oszczędności
zidentyfikowaliśmy.

Na koniec chciałbym też zwrócić uwagę na dwie ważne i nierozstrzygnięte kwestie. Po
pierwsze, w sprawie sugestii, że 100 milionów euro z nieprzydzielonych marginesów w
dziale 5 powinno zostać przeznaczone na politykę na rzecz młodzieży, o czym wspomniał
sprawozdawca: wraz z innymi grupami stwierdziliśmy w poprawce 7, że przeniesienie to
może zostać uwzględnione ale tylko zgodnie z priorytetami w budżecie ogólnym na rok
2012. Zatem trzeba będzie to przedyskutować przed podjęciem decyzji, czy należy to
uczynić i gdzie te pieniądze należy przekazać – innymi słowy, gdzie te pieniądze zostaną
wydane, jeżeli dojdzie do ich przekazania. Jest zdecydowanie zbyt wcześnie, abyśmy
podejmowali w tej sprawie jakieś zobowiązania.

Po drugie, mamy problem z Domem Historii Europejskiej. Dobrze byłoby, gdybyśmy mieli
dużo pieniędzy, ale moim zdaniem aktualnie nie jest to dobry czas. Potrzebujemy
odpowiedniego planu biznesowego, który musi przejść stosowną procedurę parlamentarną,
być może w ramach normalnej procedury budżetowej w drugiej połowie tego roku, tak
aby posłowie mogli się wypowiedzieć i wyrazić swoje opinie na temat tego projektu.
Uważam, że w tej kwestii ważne jest, aby Parlament, jak w wielu innych sprawach, podjął
właściwe decyzje dotyczące własnego budżetu. Nasz własny budżet jest ważny, dlatego
opinia publiczna musi widzieć, że robimy wszystko, aby podjąć właściwe decyzje.

Alexander Alvaro,    w imieniu grupy ALDE – (DE) Pani Przewodnicząca! Zgadzam się, że
praca wykonana przez sprawozdawcę i naszych kolegów posłów na pewno przyniosła
owoce. Widać, że pieniądze to nie wszystko, ale wygląda na to, że bez nich nic nie działa.
To samo ma zastosowanie do oszczędności: wszyscy chcą zatrzymać to, co mają, i
niechętnie rezygnują z czegokolwiek, co mogłoby potencjalnie prowadzić do dalszych
oszczędności. W tym kontekście dyskusja nad tym, czy wskaźnik inflacji wynosi 2,3 %,
2,5 % czy 2,7 % jest w ostatecznym rozrachunku jedynie walką z cieniem. Naszym zadaniem
jest spojrzeć i zobaczyć, gdzie naprawdę możemy zaoszczędzić pieniądze.
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W tym przypadku decydującą kwestią jest to – i ważne jest, aby sekretariat Parlamentu
Europejskiego wziął to sobie do serca – aby Komisja Budżetowa otrzymała wszystkie
kluczowe dokumenty umożliwiające jej identyfikację w budżecie Parlamentu Europejskiego
obszarów, w których można osiągnąć oszczędności, a nie po prostu przyjmowała
propozycje sekretarza generalnego dotyczące oszczędności, aby je mechanicznie
zatwierdzać. Budżet Parlamentu Europejskiego składa się z czegoś więcej niż tylko z tych
poprawek.

Jak zauważył pan poseł Fernandes, zidentyfikowaliśmy oszczędności na kwotę 49 milionów
euro. Jednak nie ujawnił, że dwie trzecie tych oszczędności po prostu przesunięto na rok
finansowy 2013 lub 2012, tak abyśmy musieli zdecydować co zrobić z tymi pieniędzmi
w przyszłym roku. W odniesieniu do pierwotnych oszczędności, z zadowoleniem
zauważam, że tak zwane mniejsze grupy, w tym Grupa Porozumienia Liberałów i
Demokratów na rzecz Europy, zdołały się zebrać i przekonać dwie duże grupy do potrzeby
wprowadzenia tych oszczędności w obszarze informatyki, w tak prostych sprawach, jak
sprzątanie lub płatności na rzecz partii politycznych i fundacji, innymi słowy przynajmniej
w teorii mamy porozumienie co do tego, gdzie można pieniądze zaoszczędzić.

Nowo otwarta debata w sprawie wydatkowania na naszą młodzież 100 milionów euro
jest oczywiście czymś, czemu nikt nie mógł się sprzeciwić. Z jednej strony musimy uważać,
aby nie odejść od głównego tematu, ponieważ sprawa ta nie ma żadnego związku z
przedmiotowym sprawozdaniem. Musi ona zostać omówiona w innych sprawozdaniach.
Nie możemy sobie pozwolić na odejście od innych ważnych kwestii. Jednak dobrze
zaczęliśmy i widać, że niekoniecznie potrzebujemy więcej pieniędzy, ale raczej większej
dyscypliny przy ich wydawaniu. Wierzę, że możemy oczekiwać owocnej współpracy ze
wszystkimi grupami.

Helga Trüpel,    w imieniu grupy Verts/ALE – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie!
W tym trudnym z gospodarczego punktu widzenia czasie bardzo słuszne jest, aby Parlament
Europejski odgrywał swą rolę i był przygotowany do wykazania się powściągliwością i
samodyscypliną, choć wciąż budujemy własne instytucje i przydzielono nam nowe
obowiązki wynikające z traktatu lizbońskiego. Zgadzam się z przedmówcą w kwestii tego,
że dobrze zrobiliśmy negocjując ograniczenie propozycji budżetowych Prezydium, które
z pierwotnie przewidywanego nadmiernego wzrostu w wysokości 5,2 % obniżyliśmy do
2,3 %. Jednak wzrost jest zawsze wzrostem, nawet jeśli jest on prawdopodobnie niższy
od wskaźnika inflacji. Zatem tak naprawdę nie oszczędzamy, ale ograniczamy ten wzrost.
Powinniśmy być wystarczająco uczciwi, aby nazywać rzeczy po imieniu.

Jeżeli chodzi o kwestię Domu Historii Europejskiej, to chciałabym powiedzieć, co następuje:
zasadniczo większość mojej grupy popiera ideę usługi dla europejskich obywateli, dzięki
której byliby oni informowani o historii od roku 1945. Jednak wymaga to także tego, aby
stworzony został plan biznesowy i aby spełnione zostały wszystkie warunki aktualnie
formułowane na potrzeby jutrzejszego głosowania poprzez decyzję większości. Jest to
jedyny sposób pozwalający prowadzić politykę budżetową, która jest odpowiedzialna,
wiarygodna i przejrzysta. Oznacza to również, że jeżeli istnieje autentyczna chęć zmiany
priorytetów, co będzie pociągać za sobą inwestycje w wysokości 60 milionów euro w
najbliższych latach, to zdaniem Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego
będziemy musieli także wprowadzić oszczędności w innych obszarach a nie tylko
ograniczać wzrost wydatków. Na przykład uważamy, że w przypadku krótszych niż cztery
godziny lotów na terytorium Unii Europejskiej nie ma konieczności korzystania z klasy

05-04-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL186



biznesowej. Pozwoliłoby to zaoszczędzić dość dużą kwotę. Zamiast tego można by tu w
Strasburgu udostępnić pracownikom i posłom do Parlamentu więcej rowerów.

Chciałabym zakończyć komentarzem na temat politycznej sztuczki, jaką jest przekazanie
środków finansowych na zatrudnianie młodzieży. Oczywiście Grupa Zielonych także
chce zwiększać wydatki na zatrudnianie młodzieży. Jednak jest to element budżetu Komisji.
Jeżeli pieniądze te zostaną zabrane z budżetu Parlamentu Europejskiego, będziemy
zmniejszać środki dostępne na przykład dla nowego organu nadzoru finansowego lub
Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności. Czy naprawdę tego chcemy? Czy jest to sygnał, jaki
Parlament chce wysłać naszym obywatelom? Nie, to zła decyzja. Musimy wzmocnić te
organy nadzoru, umożliwiając im wykonywanie zadań, natomiast środki na programy na
rzecz zatrudniania młodzieży muszą pochodzić z budżetu Komisji. Z politycznego punktu
widzenia byłoby to działaniem słusznym .

Lajos Bokros,    w imieniu grupy ECR  – Pani Przewodnicząca! Liderzy UE żyją w bańce
iluzji i samookłamywania się. Najlepszym tego przykładem są wydarzenia dzisiejszego
poranka. Liderzy unijnych instytucji mówili, że kryzys finansowy jest właściwie za nami.
Nic nie jest bardziej odległe od prawdy. Jak napisał wczoraj w „Financial Times” Wolfgang
Münchau, przed Europą stoi trudny wybór między niedotrzymywaniem zobowiązań
finansowych a pakietem ratunkowym. Oba wymagają absorpcji ogromnej straty. Jedyną
między nimi różnicą jest sposób, w jaki ta strata zostanie rozłożona. W przypadku
niewywiązania się ze zobowiązań finansowych straty poniosą niemieckie, francuskie,
brytyjskie, włoskie i hiszpańskie banki, natomiast podatnicy z tych krajów wezmą na siebie
jego koszty wraz z podatnikami greckimi, irlandzkimi i portugalskimi. W przypadku
pakietu ratunkowego cały ciężar wezmą na siebie obywatele Grecji, Irlandii i – wkrótce –
Portugalii.

To właśnie w tym kontekście twierdzę, że wniosek o zwiększenie budżetu Parlamentu o
2,3 %, wciąż idzie zbyt daleko i jest nie do przyjęcia. Zacznijmy od początku i zmniejszmy
go do 1 %, jak zaproponował komisarz Lewandowski. Zwiększenie budżetu o wielkość
dużo niższą od wskaźnika inflacji zapewniłoby Parlamentowi wiarygodność, tak bardzo
potrzebną w oczach europejskich obywateli. Zmienić można nie tylko skalę wzrostu, ale
także strukturę.

Istnieje wiele sposobów umożliwiających oszczędzanie pieniędzy europejskiego podatnika.
Jak już powiedziała pani poseł Helga Trüpel, nie musimy podróżować w klasie biznesowej
po Unii Europejskiej. W poprawce złożonej wspólnie przez Grupę Zielonych, Zjednoczoną
Lewicę i ECR zaproponowano znaczne ograniczenie kosztów podróży poprzez
wykorzystanie elastycznych biletów w klasie ekonomicznej na loty trwające krócej niż
cztery godziny. Nie potrzebujemy w Strasburgu lśniącej i efekciarskiej floty samochodowej
złożonej z czarnych mercedesów benz. Korzystajmy z tramwajów. Nie potrzebujemy
Domu Historii Europejskiej, gdyż Europa traci konkurencyjność i znaczenie geopolityczne.
I tak stanie się ona muzeum.

Duże oszczędności można wprowadzić w dziedzinie kosztów energii. W naszych biurach
nie można regulować temperatury ani indywidualnie ustawiać ogrzewania i klimatyzacji.
Co rok marnujemy ogromne ilości energii. Dużych oszczędności można wprowadzić w
dziedzinie usług ochrony i usług informatycznych. W obu przypadkach potrzebujemy
zdecydowanie lepszych usług za dużo mniejsze pieniądze. Poza tym powinniśmy dokonać
przeglądu kosztów naszego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma potrzeby, abyśmy mieli
dostęp do tak nadzwyczajnie szerokiego wachlarza usług medycznych. Podstawą tworzenia
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budżetu jest ustalanie priorytetów, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Nie brakuje
priorytetów pozytywnych, ale odpowiedzialne i rozważne budżetowanie wymaga obu
rodzajów, zwłaszcza w dobie kryzysu.

Miguel Portas,    w imieniu grupy GUE/NGL – (PT) My, posłowie do Parlamentu
Europejskiego, jesteśmy uprawnieni do podejmowania decyzji dotyczących naszego
wynagrodzenia. Decydujemy także o pieniądzach na zatrudnianie ludzi. W latach
2010−2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie. Poza tym to
my głosujemy nad limitem wydatków na nasze biura, asystentów, dodatki a nawet nad
sposobem, w jaki podróżujemy. Mamy w tych obszarach absolutną władzę, dlatego zadaję
pytanie sobie i Państwu: czy używamy naszej władzy, czy jej nadużywamy; czy jesteśmy
mądrzy i troskliwi, czy raczej nie jesteśmy w stanie oprzeć się władzy i podlegamy jej
kontroli. Niestety nie jesteśmy, dlatego ta debata nie jest poświęcona liczbom, ta debata
poświęcona jest etyce i polityce, jest to debata, która nas kwalifikuje lub dyskwalifikuje w
oczach tych, którzy żądają od nas wyjaśnień.

W żadnym stopniu nie jestem antypartyjnym populistą, ani też nie uważam, że posłowie
powinni być zmuszani do pracy przy świecach. Jednak jest dzieje się tak właśnie dlatego,
że w naszych krajach istnieje ten typ demagogii, zgodnie z którym musimy być bardzo
rygorystyczni, kiedy mówimy o podejmowaniu decyzji związanych z pieniędzmi i
dodatkami, które otrzymujemy. Przykro mi, ale nie jest normalne to, że posłowie, którzy
zawsze podróżowali w klasie ekonomicznej, przenieśli się do klasy biznesowej, kiedy
koszty lotów zaczęto zwracać na podstawie biletu a nie przebytych kilometrów. To samo
kryterium ma zastosowanie do naszych wynagrodzeń i wydatków. Moim zdaniem są one
zbyt duże, a w niektórych przypadkach nawet rozrzutne, jednak nie o to tutaj chodzi:
chodzi o to, abyśmy wiedzieli, czy mamy odwagę zagłosować przynajmniej za
zamrożeniem tych wydatków.

Nie rozumiem, jak to możliwe, że są wśród nas tutaj posłowie do Parlamentu, którzy nie
wahają się popierać polityki oszczędności oraz obniżania pensji i emerytur w swoich
krajach, ale kiedy należy podjąć decyzje dotyczące ich własnych pieniędzy, zasady
oszczędzania lądują w koszu na śmieci. To jest nie tylko niepoważne, to jest nieprzyzwoite
i bardzo smutne.

Marta Andreasen,    w imieniu grupy EFD  – Pani Przewodnicząca! Zwiększenie budżetu
o 2,3 %, o co poprosił ten Parlament, stawia pod znakiem zapytania jego poczucie
odpowiedzialności. Patrząc na różne pozycje kosztów, widzimy, że wiele z nich rośnie o
50−100 % bez żadnego rozsądnego uzasadnienia.

Na początku tej sesji plenarnej poprosiłam Parlament o przełożenie głosowania nad
sprawozdaniem posła Fernandesa ze względu na brak dokładnych informacji na temat
kosztów Domu Historii Europejskiej i konflikt interesów, ale mój wniosek został w
głosowaniu odrzucony. Do tej pory wypłacono kwotę 2,5 miliona euro bez przekazania
odpowiednich informacji. Wygląda na to, że posłowie do PE chcą działać w nieświadomości
i po prostu rozdawać pieniądze podatników bez zadawania stosownych pytań. Mogę tylko
poprosić brytyjskiego premiera, aby nie zgodził się na nic innego jak tylko znaczne
ograniczenie ogólnego budżetu UE i mieć nadzieję, że Parlament będzie instytucją, która
koszty obetnie najbardziej.

Lucas Hartong (NI)   – (NL) Jakie kwestie można poruszyć podczas jednominutowego
wystąpienia na temat budżetu Parlamentu Europejskiego na rok 2012? Odpowiedź brzmi:
niewiele, ale zawsze kilka.
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W przedmiotowym sprawozdaniu nie ma żadnej wizji. Zamiast tego zawiera ono zbiór
pustych słów, które po raz kolejny potwierdzają fakt, że Unia Europejska nie wnosi żadnej
wartości dodanej. W budżecie na rok 2012 zobaczymy marnotrawstwo, szczególnie w
związku z takimi projektami, jak Dom Historii Europejskiej. Jego kosztorys wymyka się
spod kontroli, podczas gdy przewodniczący Komisji Budżetowej, która musi podjąć decyzję
w sprawie finansowania, jest jednym z proponowanych członków rady nadzorczej. Żaden
inny Parlament nie zaakceptowałby tego rodzaju konfliktu interesów, jednak ten Parlament,
Parlament Europejski, oczywiście to robi. To zbyt szalone, żeby wyrazić to słowami.

Pan poseł Lamassoure powiedział wczoraj, że jest gotowy ustąpić ze stanowiska.
Holenderska Partia Wolności (PVV) będzie teraz pracować do upadłego, aby tak się stało.
Mam nadzieję, że marnotrawstwo pieniędzy w najbliższych latach zostanie ograniczone
do minimum i w końcu zostanie położony temu kres. W międzyczasie dalej będę
monitorował sytuację i przekazywał informacje w imieniu obywateli.

Barbara Matera (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Na wstępie muszę
podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Fernandesowi, za preliminarz budżetu
Parlamentu, za to, że udało mu się zrównoważyć prośby sekretarza generalnego i komisarza
Lewandowskiego dotyczące ograniczenia wydatków administracyjnych europejskich
instytucji.

Parlament ten chce wysłać sygnał, że jest odpowiedzialny, wychodząc naprzeciw prośbom
o zwiększenie budżetu o wielkość mniejszą od wskaźnika inflacji w trudnym momencie
dla finansów publicznych państw członkowskich.

Mam nadzieję, że Rada, która będzie musiała ocenić wniosek sprawozdawcy o obniżenie
limitu w dziale 5, aby sfinansować politykę mającą na celu wsparcie ludzi młodych, udzieli
swojego poparcia.

Moim zdaniem najważniejsze jest, abyśmy znaleźli dodatkowe środki na wsparcie
zatrudnienia osób młodych, które pozostaje obecnie na rekordowo niskim poziomie w
całej Europie, tak abyśmy mogli wcisnąć pedał gazu na drodze do osiągnięcia
najważniejszych celów strategii Europa 2020 i przywrócić wzrost gospodarczy, który
zależy od ludzi młodych i ich dostępu do szkoleń na wysokim poziomie.

Göran Färm (S&D)   – (SV) Pani Przewodnicząca! Fakt, że posłowie, którzy są przeciwko
całej idei Unii Europejskiej, chcą ograniczać budżet Parlamentu Europejskiego, być może
nie jest tak dziwny, ale z pewnością stoją za tym motywy populistyczne. W rzeczywistości
sprawą ważniejszą jest to, że ci z nas, którzy popierają Unię Europejską, także uważają, że
przyszedł czas, abyśmy przemyśleli nasze wydatki administracyjne.

Po raz pierwszy podejmujemy w przedmiotowym sprawozdaniu decyzję o tym, aby nie
zgodzić się na rozwój, który pociąga za sobą zwiększenie budżetu Parlamentu Europejskiego
w czasie, kiedy budżety państw członkowskich napotykają na trudności, a wielu zwykłych
obywateli cierpi z powodu skutków działań oszczędnościowych. Teraz musimy zacząć
tę sprawę traktować poważnie. Po raz pierwszy, odkąd jestem posłem do tego Parlamentu,
ograniczamy jego budżet. Uważam, że powinniśmy zrobić więcej. Zgadzam się ze
sprawozdawcą i wieloma przedmówcami, że powinniśmy zastosować w tym przypadku
bardziej strategiczne podejście. W związku z tym Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów
i Demokratów w Parlamencie Europejskim złożyła poprawkę dotyczącą długofalowego,
strategicznego przeglądu wydatków administracyjnych Parlamentu. Teraz musimy pokazać,
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że jesteśmy w stanie podejść do tego zadania poważnie, i że nie są to wyłącznie słowa.
Musimy rozpocząć pracę nad tym przeglądem.

Drugą kwestią, o której chciałbym wspomnieć, jest Dom Historii Europejskiej. Wiele osób
pyta, czy prowadzenie muzeum historii europejskiej to zadanie Parlamentu. Jest to
dyskusyjne, ale moim zdaniem projekt ten ma sens, bo jeszcze nikt nie rozpoczął prac nad
takim muzeum. Być może przyszedł czas, aby ktoś to uczynił. Jednak należy to zrobić
zgodnie z przejrzystymi zasadami, ponosząc pełną odpowiedzialność za koszty i biorąc
rzeczywistą odpowiedzialność za to działanie. W związku z powyższym bardzo cieszy
mnie to, że udało nam się osiągnąć porozumienie między Grupą Zielonych/Wolnym
Przymierzem Europejskim, Grupą S&D i sprawozdawcą w sprawie głosowania nad
najważniejszymi częściami naszej poprawki, co oznacza, że teraz będziemy mieć
prawdziwie przejrzysty proces podejmowania decyzji dotyczących Domu Historii
Europejskiej. Cieszy mnie to.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art.
149 ust. 8 Regulaminu)

Lucas Hartong (NI) -   Pani Przewodnicząca! Mam pytanie do mojego szanownego kolegi.
Co jest złego w populizmie, jeżeli parlamentarzyści są głosem populi, czyli ludu?

Göran Färm (S&D)   – (SV) Panie Pośle Hartong! Populizm zwykle oznacza, że ktoś nie
traktuje czegoś naprawdę poważnie, że po prostu reaguje instynktownie, bez przemyślenia
odpowiedniej strategicznej reakcji. Oczywiście najważniejsze w odniesieniu do tego, co
teraz robimy, jest to, że ci z nas, którzy naprawdę wierzą w Unię Europejską, także chcą,
abyśmy wzięli na siebie odpowiedzialność wobec podatników i przeprowadzili odpowiedni
przegląd administracji w UE. Jest to dużo łatwiejsze dla tych, którzy nie chcą Unii
Europejskiej, jak pan poseł Hartong, gdyż on chciałby położyć temu wszystkiemu kres.
Jednak to nie jest przyjęciem na siebie odpowiedzialności; to jest populizm.

(Mówca odpowiedział na pytanie i zgodził się odpowiedzieć na kolejne pytanie zadane zgodnie z
regułą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)

Miguel Portas (GUE/NGL)   – (PT) Pani Przewodnicząca, Panie Pośle Färm! Mam
następujące pytanie: Z pierwotnego wniosku Prezydium Parlamentu wynika, że w
przedmiotowym sprawozdaniu zidentyfikowano pewne oszczędności, jednak jeśli
porównamy je z budżetem wykonanym w 2010 roku, zauważymy, że kwoty proponowane
na rok 2012 są o 11 %, tj. o 175 milionów euro wyższe. Nietrudno dostrzec, co jest
najważniejsze: 43 miliony euro na meble, 33 miliony euro na asystentów posłów, 18
milionów euro na tymczasowe umowy o pracę i 7 milionów euro na kampanie
informacyjne. Wydaje mi się, że nie muszę kontynuować.

Göran Färm (S&D) -   Pani Przewodnicząca! Pan poseł Portas nie musi kontynuować.
Zasadniczo się z nim zgadzam. Ja również chciałem posunąć się naprzód. Nie jestem
zadowolony z tego, że budżet wzrośnie o 2,3 %. Myślę, że moglibyśmy pójść dalej, ale był
to kompromis między Komisją Budżetową i Prezydium. Jest to również powód złożenia
przez nas poprawki, której celem jest długofalowy, strategiczny przegląd kosztów
Parlamentu. Myślę, że dzięki nowocześniejszemu zarządzaniu i prawdziwym wysiłkom
na rzecz długofalowych oszczędności możemy osiągnąć dużo lepszy wynik w przypadku
wydatków administracyjnych i w tej kwestii z pewnością wsłuchamy się w niektóre
propozycje zgłoszone przez pana posła Portasa.
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Carl Haglund (ALDE)   – (SV) Pani Przewodnicząca! Niektóre z kwestii, o których teraz
dyskutujemy w dość gwałtowny sposób, są problemami, które przedyskutowaliśmy już
w ubiegłym roku. Wtedy brakowało woli, aby dokonać przeglądu pewnych spraw. Cieszę
się, gdy mój kolega z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie
Europejskim właśnie teraz mówi, że na przykład jest wola, aby przemyśleć to, co możemy
zrobić w dłuższej perspektywie czasowej. To chyba najsensowniejsze podejście do tego.

Dyskusja ta pokazuje również, że łatwo jest przekształcić debatę administracyjną w konkurs
na to, kto zajmuje pierwsze miejsce na liście populistów. Niestety, wygląda na to, że na tej
sali jest sporo osób konkurujących o główną nagrodę. Jednak nie ma wątpliwości co do
tego, że musimy dokonać przeglądu naszych kosztów, i że jedynym sensownym sposobem,
w jaki można to zrobić, jest podejście długofalowe. Grupa Porozumienia Liberałów i
Demokratów na rzecz Europy zaproponowała szereg oszczędności zarówno w tym, jak
i w ubiegłym roku. Byliśmy jednymi z tych, którzy cieszyli się z możliwości ograniczenia
wzrostu budżetu zaproponowanego pierwotnie przez Prezydium. W tym przypadku
chciałbym podziękować Panu Posłowi Alvaro za jego doskonałą pracę.

Jeżeli chodzi o propozycję dotyczącą Domu Historii Europejskiej, to muszę powiedzieć,
że ten pomysł nie przemawia do mnie szczególnie , ale jednocześnie uważam, że warto
pamiętać, że jest to długi proces, który rozpoczął się podczas poprzedniej kadencji
Parlamentu. Teraz musimy zastanowić się, jak podjąć decyzję w tej sprawie. Myślę, że
dobrze by się stało, gdyby sprawa ta została poddana pod głosowanie, co dałoby osobom
zdecydowanie przeciwnym muzeum prawdziwą możliwość powiedzenia „nie”. Być może
będę wtedy jedną z nich.

Jednak nie uważam, byśmy mieli cokolwiek zyskać, konkurując o to, kto pod tym względem
zajmie najwyższą pozycję na liście populistów. Lepiej jest rzetelnie zastanowić się nad
tym, gdzie możemy dokonać cięć.

Peter van Dalen (ECR)   – (NL) W aktualnej sytuacji gospodarczej uważam za oczywiste,
że Parlament Europejski musi przyjąć budżet oszczędnościowy. Sprawozdawca ma
całkowitą rację, opowiadając się za powściągliwością, jednak niestety nie idzie w tym
zakresie wystarczająco daleko.

Aktualne propozycje przewidują, że nasz budżet będzie o 2,3 % większy niż w tej chwili.
Nie jest to zgodne z opinią Komisji, która proponuje zwiększenie go o 1%, i na pewno nie
jest to zgodne z życzeniem Rady, która zastanawia się nawet nad zmniejszeniem go o kilka
procent. Tak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.
Musimy wprowadzić większe oszczędności i jest to możliwe. Możemy wprowadzić większe
oszczędności. Być może decyzję o budowie Domu Historii Europejskiej podjęto wcześniej,
ale wciąż można ją cofnąć. Zatem jak najszybciej to zróbmy. Zakończmy ten projekt –
Dom Historii Europejskiej – na który zmarnowane zostaną miliony.

Zwracam się teraz do posłów do tego Parlamentu. Wciąż co miesiąc otrzymujemy wiele
tysięcy euro w ramach diet na wydatki ogólne; nie ma wymogu rozliczania się z tej kwoty.
Gdybyśmy teraz zaczęli to monitorować i sprawdzać, w tej dziedzinie także
zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy. Skupmy zatem wysiłki na tym pomyśle –
zaoszczędźmy więcej!

João Ferreira (GUE/NGL)   – (PT) Pani Przewodnicząca! W debacie na temat
przedmiotowego sprawozdania poświęcamy wiele uwagi pensjom i dodatkom posłów.
Chciałbym po raz kolejny podkreślić, że w odróżnieniu od większości posłów byliśmy
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przeciwko aktualnemu statutowi finansowemu dla posłów do Parlamentu Europejskiego
i zagłosowaliśmy za jego odrzuceniem, gdyż, między innymi, pociągał on za sobą
praktycznie podwojenie dochodów posłów w przypadku niektórych krajów. Jednak
głównie dlatego, że było to złamaniem podstawowej, naszym zdaniem zasady, jaką jest
istnienie związku między średnim poziomem wynagrodzenia obywateli danego kraju a
poziomem wynagrodzenia ich przedstawicieli. Zerwanie tego powiązania jest kolejnym
symptomem degradacji demokracji, przepaści między reprezentującymi i tymi, których
oni reprezentują, upadku moralnego oraz systemu, który narzuca na obywateli
antyspołeczną politykę poprzez ogólne cięcia, a równocześnie chroni przed ich skutkami
osoby, które ich dokonały. Czy nie nadszedł czas na dokonanie przeglądu tego statutu
finansowego?

Pani Przewodnicząca! Na koniec chciałbym powiedzieć, że ważne jest, aby było jasne, że
celem projektów poprawek do przedmiotowego sprawozdania, które wspierają
oszczędności w Parlamencie, nie powinno być tworzenie wyjątków sprzyjających
finansowaniu europejskich partii i europejskich fundacji politycznych.

Claudio Morganti (EFD)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! W sprawozdaniu
w sprawie preliminarza wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 słusznie
podkreślono bezwzględną konieczność ograniczenia wydatków. Kompromis, jakim jest
zwiększenie wydatków o 2,3 %, wydaje się możliwy do zaakceptowania, gdyż wielkość
ta jest w rzeczywistości niższa od szacowanego wskaźnika inflacji i stanowiłaby teoretyczną
oszczędność.

Jednak wciąż jesteśmy dalecy od spełnienia prośby komisarza ds. programowania
finansowego i budżetu, który miał nadzieję, że instytucje ograniczą swoje potrzeby w
zakresie zwiększenia budżetu o jeden punkt procentowy, co niektórym instytucjom, takim
jak Rada, udało się zrobić. Teraz odejdę od kwestii dotyczących tego zwiększenia, które
jest prawdopodobnie uzasadnione większą ilością obowiązków wynikających z traktatu
lizbońskiego, i powiem kilka słów na temat Domu Historii Europejskiej.

W Komisji Budżetowej podawano szalone liczby dotyczące Domu Historii Europejskiej,
zarówno w odniesieniu do jego stworzenia, jak i zarządzania nim. Wydaje się całkowitym
absurdem, że w ogóle zastanawiamy się nad zainwestowaniem tysięcy i tysięcy milionów
euro w projekt o bardzo wątpliwej użyteczności w takim momencie jak dziś, kiedy jest to
zupełnie nie na miejscu i naprawdę w złym czasie.

Angelika Werthmann (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Należy
podkreślić fakt, że w związku z utrzymującym się kryzysem strukturalnym w państwach
członkowskich, Parlament Europejski stosuje ostrożne podejście do swoich planów
budżetowych na rok 2012. Liczba zadań wszystkich instytucji stale rośnie ze względu na
rozszerzenie UE, wejście w życie traktatu lizbońskiego i nowe działania, dlatego wraz z
tym rosną wydatki. Jednak oszczędzanie jest złotą zasadą.

Zatem bardzo logiczne jest to, że Parlament realizuje strategię konsolidacji w obszarze
zasobów ludzkich, redukując wydatki związane z codziennym utrzymaniem tego gremium,
misjami i wyjazdami służbowymi. Szczególnie popieram propozycję sekretarza
generalnego, aby dalej realizować politykę ekologiczną Parlamentu. Chciałabym podkreślić,
że w tym projekcie budżetu Parlament Europejski uznaje znaczenie stałego i
konsekwentnego przekazywania informacji europejskim obywatelom.
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Koncepcja Domu Historii Europejskiej znalazła poparcie w wielu środowiskach. W związku
z tym należy wyrazić zadowolenie, że o projekcie tym został teraz poinformowany organ
budżetowy. Chciałabym tu także zaznaczyć, że należy znacznie zredukować koszty, a w
przypadku wszystkich kwestii niezbędna jest całkowita przejrzystość.

Paul Rübig (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Moim zdaniem budżet jest dla nas
wyzwaniem co rok i wymaga od nas z jednej strony oszczędnego gospodarowania
zasobami, a z drugiej − ich skutecznego wykorzystania. Uważam, że na tej sali na pewno
możemy osiągnąć bardzo dużo w zakresie skuteczności. Bardzo pozytywnym krokiem
byłoby, gdybyśmy stworzyli własne punkty, w których posłowie do PE i jego pracownicy
mogli przekazywać sugestie dotyczące ulepszeń pozwalających zwiększyć skuteczność
Parlamentu.

Z drugiej strony, od wejścia w życie traktatu lizbońskiego mamy ministrów posiadających
ściśle określony zakres odpowiedzialności i wystarczające zasoby w swoich państwach
członkowskich, własny wyspecjalizowany personel, gabinety i środki finansowe, które
mogliby wykorzystać do lepszego objaśniania europejskiej polityki naszym obywatelom.
Z naszej strony my w Parlamencie Europejskim odpowiedzialni jesteśmy za informowanie
opinii publicznej o decyzjach codziennie podejmowanych w interesie europejskich
obywateli.

Parlament musi także otrzymać odpowiednie zasoby na swoje nowe kompetencje w
dziedzinie energetyki, światowego handlu i polityki zagranicznej oraz w obszarze
konkurencyjności, ochrony środowiska i spraw społecznych, które nas wszystkich dotyczą.

Poza tym zdecydowanie popieram konsolidację fiskalną, gdyż z pewnością pozwoli nam
wprowadzić niezbędne oszczędności. Każdy, kto uważa, że klasa ekonomiczna zaspokaja
jego potrzeby podczas lotów na krótkie trasy, powinien oczywiście wybierać klasę
ekonomiczną. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Czy też, na przykład, jeśli ktoś nie
wykorzystuje do końca dodatku dla asystentów, to też jest w porządku. Każdy z nas
decyduje, jak wiele mamy pracy i w jakim stopniu chcemy komunikować się z europejskimi
obywatelami. O tym powinni decydować sami posłowie do Parlamentu, ponieważ jest
sprawą oczywistą i niezmiernie ważną, abyśmy byli w stanie skutecznie rozliczyć się z
dodatków.

PRZEWODNICZY: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Jens Geier (S&D)   – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Kiedy przysłuchuję się
debacie na temat Domu Historii Europejskiej, odnoszę wrażenie, że na sali tej są tylko dwa
rodzaje posłów: specjaliści od budżetu, którzy uczestniczą w tej debacie i w większości
krytykują ten projekt, i pozostali, którzy, jak się wydaje, uznają, że wszystko jest z nim w
porządku. Najgorsze jest to, że kiedy poruszana jest kwestia Domu Historii Europejskiej,
wypowiada się tylu specjalistów, że ludzie po prostu przestają rozumieć sens całego
przedsięwzięcia. Tymczasem dziś „Daily Telegraph” poinformował, że wszedł w posiadanie
dokumentu, z którego wynika, że koszt tego projektu wzrósł do astronomicznej kwoty
137 milionów funtów. Mogę tylko poprosić „Daily Telegraph” o przekazanie tych
dokumentów Komisji Budżetowej i o to, abyśmy mogli dowiedzieć się z nich czegoś o
przejrzystości, której prasa domaga się od posłów do Parlamentu. Z zadowoleniem
przyjąłbym możliwość przejrzenia tych dowodów.
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Czy ten projekt ma sens? Oczywiście ma sens utrwalanie wiedzy na temat znaczenia Unii
Europejskiej i integracji europejskiej w naszym życiu. Czy muzeum takie powinien
prowadzić Parlament? Nie, zdecydowanie nie. Właśnie dlatego Grupa Postępowego Sojuszu
Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim w przypadku tego projektu kieruje
się dwoma podstawowymi zasadami. Po pierwsze: domagamy się, aby projekt ten miał
plan biznesowy. Po drugie: domagamy się jasnych informacji na temat dalszych kosztów,
tj. jak projekt będzie później finansowany. Moglibyśmy dodać trzecią zasadę: powinniśmy
unikać wszelkiego dublowania się funkcji i kompetencji Centrum Informacyjnego i Domu
Historii Europejskiej.

Anne E. Jensen (ALDE)   – (DA) Pani Przewodnicząca! Ja też chciałabym powiedzieć coś
na temat Domu Historii Europejskiej. Oczywistym jest, że Parlament nie zamierza
prowadzić muzeum, ale uważam, że dobrze byłoby, gdybyśmy mieli lepsze możliwości
przyjmowania gości w Parlamencie w Brukseli, dlatego uważam, że Dom Historii
Europejskiej jest w tym przypadku istotnym elementem.

Chciałabym także powiedzieć, że większość mojej grupy to zwolennicy Domu Historii
Europejskiej. Jednak zdecydowanie zgadzamy się z opinią Grupy Postępowego Sojuszu
Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, że potrzebujemy większej
otwartości i przejrzystości w odniesieniu do aspektów finansowych związanych z tym
domem i sposobu prowadzenia go w przyszłości. To bardzo ważne, ale naprawdę uważam,
że pomysł jest dobry i zdecydowanie go popieram. Stwierdziwszy to, musimy jednak znać
zobowiązania finansowe, jakie zaciągamy w związku z tym w perspektywie
długoterminowej.

Seán Kelly (PPE) -   Pani Przewodnicząca! W tym szczególnym czasie budżety są zwykle
kontrowersyjne, w szczególności tutaj, w Parlamencie Europejskim. Jednocześnie należy
powiedzieć, że każdy ma tutaj możliwość wyrażenia swojego zdania i dobrze, że można
te wszystkie opinie usłyszeć. To jedna z największych wartości Parlamentu Europejskiego:
każdy może tu przyjść z własną opinią, wyrazić ją i zostać wysłuchany.

Jeśli chodzi o sam budżet, to oczywiście jesteśmy w trudnej sytuacji gospodarczej i każde
jego zwiększenie będzie być może błędnie zinterpretowane, co w pewnym stopniu jest
chyba zrozumiałe. Jednak najważniejsze jest to, że wzrost wyniesie 2,3 % przy szacowanej
inflacji na poziomie 2,8 %.

Kolejną kwestią, o której należy wspomnieć, jest to, że Unia Europejska musi zajmować
się problemami w ogólnym kontekście 27 państw, natomiast niektóre państwa, szczególnie
mój kraj, aktualnie bardzo cierpią. Na szczęście właśnie wróciliśmy ze spotkania z
komisarzem Rhenem, który był dla nas bardzo uprzejmy. Oczywiście w tej sytuacji ludzie
nie mogą zrozumieć żadnego zwiększenia budżetu, nawet jeśli jest ono mniejsze od inflacji.
Tak czy inaczej, moim zdaniem, musimy podejmować decyzje ogólne, musimy
zobowiązywać się do zrobienia określonych rzeczy, zobaczymy wzrost wynikający z
dokooptowania posłów do PE w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego i, mam
nadzieję, także po przystąpieniu Chorwacji.

Zanim skończę, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, mianowicie o tym, że
wszystko to przypomina to, o czym wielokrotnie mówił komisarz Barroso: potrzebujemy
całościowych i szczerych dyskusji na temat naszych zasobów i prawdopodobnie obligacji
projektowych, ponieważ im więcej środków finansowych Unia Europejska jest w stanie
zebrać samodzielnie, tym mniej kontrowersji nastręczą budżety i tym mniej będziemy
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oczekiwać od państw członkowskich. Ostatecznie uważam, że powinniśmy działać w
sposób zaproponowany przez komisarza Barroso.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)   – (NL) Pani Przewodnicząca! W tym Parlamencie
reprezentuję najbardziej proeuropejską partię w moim kraju – Holandii. Właśnie dlatego,
że wierzę w Europę tak mocno, jestem tak bardzo krytyczny w stosunku do niej a także
budżetu naszej instytucji, Parlamentu Europejskiego.

W związku z tym uważam, że w tych trudnych finansowo czasach musimy tworzyć budżet
bardzo oszczędny. Dlatego nie popieram jego zwiększenia. Przede wszystkim zaskoczył
mnie pierwotny budżet przygotowany przez sekretarza generalnego, który przewidywał
zwiększenie go o 5%, podobnie jak dziwi mnie to, że go tu dziś nie ma. Chciałbym, żeby
tu był, ponieważ chciałbym przypomnieć mu o ustępie 6 rezolucji, w którym prosimy
służby o bardzo dokładne przeanalizowanie budżetu w celu identyfikacji potencjalnych
oszczędności. Chcę, aby to zrobił przed 1 lipca tego roku, tak abyśmy mogli określić
konkretne oszczędności.

Pani Przewodnicząca! Na koniec chciałbym zaapelować do moich proeuropejskich kolegów
posłów, aby nie dawali tym, którzy chcą zniszczyć Europę, żadnej amunicji umożliwiającej
wykonanie tego zadania. Obywatelom, o których zawsze mówią, najlepiej służy Europa
dostatnia i pełna wigoru.

Salvador Garriga Polledo (PPE)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Chciałbym pogratulować
sprawozdawcy, Panu Posłowi Fernandesowi, i podziękować Panu Posłowi Gerbrandy’emu
za to, co przed chwilą powiedział i co uznaję za bardzo słuszne.

Jest to budżet bardziej oszczędnościowy, zgodnie z tym, o co poprosiły Komisja i Rada.
Nie przekracza on limitu 20 %, dzięki czemu respektuje „dżentelmeńską umowę”, mimo
że ta nie istnieje. Wszyscy mówimy o oszczędnościach, a niektórzy z nas kierują się
interesem partyjnym, ale wszyscy mamy kilka wspólnych priorytetów: na przykład my,
posłowie, chcemy, aby poprawiły się wyniki prac legislacyjnych; wzywa się nas, abyśmy
zajęli się nowymi priorytetami wynikającymi z traktatu lizbońskiego, prosi się nas, abyśmy
pracowali bardziej profesjonalnie w ramach procedury współdecyzji; jesteśmy proszeni
o więcej sal konferencyjnych, większe bezpieczeństwo wewnętrzne, większe wysiłki w
zakresie polityki komunikacyjnej, lepsze sieci informatyczne itp. Czy za to wszystko trzeba
płacić, czy nie?

Musimy stosować się do wszystkich umów zawartych w obszarze nieruchomości. Mówi
się, że moglibyśmy przestać je finansować, ale wiemy, że tak to nie działa. Jeżeli jesteśmy
odpowiedzialni, będziemy musieli to zaakceptować. Czyż nie?

Młodzież nigdy nie jest obszarem kontrowersyjnym: młodzież to konieczność. Na przykład
w moim kraju stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosi 50 %. Tych problemów nie
rozwiązuje 100 milionów euro przeznaczonych na politykę na rzecz młodzieży, ale to
odpowiedź na priorytety Parlamentu. Wiem, że przesuwanie pieniędzy z działu 5 do działu
1 jest kontrowersyjne, a można nawet twierdzić – i miało to miejsce – że jest to sprzeczne
z procedurą budżetową, ale jesteśmy żywą instytucją i musimy dostosowywać się do
potrzeb chwili.

Nie wydaje mi się, aby istniała pilniejsza potrzeba od rozwiązania problemu bezrobocia
wśród młodzieży. Jestem przekonany, że to priorytet dla wszystkich Państwa.

W końcu będę głosował za wspólnym Domem Historii Europejskiej.
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Riikka Manner (ALDE) -    (FI) Pani Przewodnicząca! Na wstępie chciałabym pogratulować
sprawozdawcy, panu posłowi Fernandesowi, doskonałej pracy. Zwiększenie budżetu o
2,3 % zdecydowanie łatwiej zaakceptować niż zaproponowany przez Prezydium wzrost
o 5,2 %. Parlament musi być bardzo samokrytyczny w tej procedurze budżetowej. W
przedmiotowym sprawozdaniu tak właśnie jest, ale praca ta musi być bardzo intensywnie
kontynuowana.

Uważam, że ważne jest, aby poszukiwać oszczędności w małych rzeczach i w różnych
obszarach. Z pewnością oszczędzanie na sprzątaniu i utrzymaniu budynków jest jakimś
rozwiązaniem, ale być może potrzebne nam są ambitniejsze plany niż tylko oszczędzanie
na mydle. W tym roku Parlament zagłosował za zmianą podwójnego posiedzenia jesienią
w tygodniowe posiedzenie w Strasburgu. Położenie kresu tym comiesięcznym przenosinom
posiedzeń Parlamentu przełożyłoby się na znaczne oszczędności, które zostałyby
uwzględnione w jego budżecie.

Janusz Władysław Zemke (S&D)   – (PL) Patrząc na budżet Parlamentu można zauważyć,
że znaczącą pozycję zajmują w nim wydatki na transport i tak będzie również w przyszłości.
Musimy bowiem jeździć z 27 państw na posiedzenia w Brukseli i Strasburgu. Dokonałem
wyliczenia, z którego wynika, że łączne koszty podróży posłów i pracowników Parlamentu
przekraczają 100 milionów euro rocznie. Myślę, że można tutaj poszukiwać dalszych
oszczędności. Podróżujemy bardzo często. Nie mogę zrozumieć, dlaczego za bilety lotnicze
płacimy tyle samo co osoby sporadycznie korzystające z linii lotniczych. Namawiałbym
zatem, żeby kierownictwo Parlamentu podjęło dyskusję z liniami lotniczymi. Uważam,
że mamy szanse na uzyskanie znacznych zniżek. Normalnie w każdym państwie tak się
dzieje; rząd i ministerstwa uzyskują zniżki sięgające 20−30 %. Dziękuję bardzo.

Jaroslav Paška (EFD)    – (SK) Pani Przewodnicząca! W punktach 17 i 18 sprawozdania
w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012
wspomniano o dalszych pracach nad Domem Historii Europejskiej i zaproponowano
stworzenie rezerw budżetowych na pokrycie dalszych kosztów związanych z realizacją
tego projektu, w tym w jednej z pozycji rozdziału 10.1 – Rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
Nie wiem, czy kontynuacja prac nad Domem Historii Europejskiej może być uznana za
nieprzewidziany wydatek, ale słuchałem uważnie Marty Andreasen, która zwróciła naszą
uwagę, kiedy program był zatwierdzany, że koszty podane w sprawozdaniu w sprawie
Domu Historii Europejskiej są znacznie zaniżone.

Nie znam motywacji osób, które tak uparcie naciskają na stworzenie Domu Historii
Europejskiej w okresie ciągłych problemów finansowych i gospodarczych w UE. Wiem
jednak, że większość europejskiej opinii publicznej uznaje to za oburzające marnowanie
pieniędzy podatników. Panie i Panowie! W związku z tym chciałbym Państwa z całą powagą
prosić o ponowne przemyślenie dalszego finansowania tego kontrowersyjnego projektu
w wysokości 60 milionów euro.

Monika Flašíková Beňová (S&D)    – (SK) Pani Przewodnicząca! Chciałabym się skupić
na jednym bardzo ważnym aspekcie przedmiotowego sprawozdania. Mam na myśli
ambicję uważnego przyglądania się wydajności i gospodarności europejskich instytucji.
W dobie kryzysu gospodarczego, kiedy wielu obywateli UE straciło pracę, prowadzenie
instytucji finansowanej z ich podatków to bardzo wrażliwa kwestia i należy powiedzieć,
że jest to w pełni uzasadnione. Dlatego ważne jest, aby w budżecie zostało zapisane
zobowiązanie do rygorystycznego zarządzania.
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Należy skupić się na kilku pozycjach, aby uniknąć niepotrzebnego trwonienia publicznych
środków. Ważne jest stworzenie i stosowanie strategii na rzecz administracji elektronicznej.
Należy zachęcać do wykorzystywania możliwości prowadzenia wideo-konferencji i nowych
technologii przyjaznych środowisku. Chcąc oszczędzać zasoby naturalne, a w szczególności
papier, musimy we wszystkich miejscach pracy uruchomić sieć bezprzewodową. Jednak
z drugiej strony oszczędzanie zasobów nie może doprowadzić do obniżenia jakości pracy
wykonywanej przez europejskie instytucje. Na przykład, moim zdaniem, ważne jest, aby
w posiedzeniach komisji brała udział odpowiednia liczba tłumaczy i chciałabym skorzystać
z tej okazji, aby podziękować wszystkim tłumaczom i tłumaczkom za wykonywaną przez
nich pracę.

Giovanni La Via (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Na wstępie chciałbym
pogratulować Panu Posłowi Fernandesowi doskonałej pracy i stworzenia klimatu dobrej
współpracy między Prezydium i Komisją Budżetową, dzięki której zdołaliśmy osiągnąć
porozumienie w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy
2012.

Jak jasno wynika z debaty, rozpoczynając od propozycji opartej na zwiększeniu budżetu
o 5,2 % w porównaniu z rokiem 2011, we wstępnym projekcie preliminarza udało nam
się dojść do ogólnego poziomu 2,3 %.

Ponadto, moim zdaniem, ważne jest planowane przekazanie 100 milionów euro na
projekty związane z młodzieżą, gdyż Parlament uznał tę politykę za jeden z priorytetów
na rok 2011, a środki te będą pomocne w finansowaniu mobilności, edukacji i projektów
dotyczących zatrudnienia dla wszystkich młodych ludzi w Europie.

W końcu mam nadzieję, że w procedurze budżetowej na rok 2012 możliwa będzie
optymalizacja zarządzania zasobami dzięki determinacji wszystkich instytucji.

Vladimír Maňka (S&D)    – (SK) Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować
sprawozdawcy za naprawdę bardzo dobre sprawozdanie. Zarówno on, jak i wszystkie
inne osoby, które zabrały dziś głos, zwróciły uwagę na niedociągnięcia, ale także realne
możliwości znalezienia potencjalnych rozwiązań. Jednak jedynym stosownym
rozwiązaniem jest to, abyśmy przeanalizowali całą tę sprawę w naprawdę obiektywny
sposób, a nie, aby każdy z nas szukał indywidualnie czegoś, co może znaleźć lub nie.
Jedynym obiektywnym sposobem byłoby prześwietlenie Parlamentu z zewnątrz. Z
pewnością dokonał tego kiedyś Trybunał Obrachunkowy i dostrzegliśmy wtedy
oszczędności w wydatkach administracyjnych, które nastąpiły tuż po audycie zewnętrznym.

Z przyjemnością stwierdzam, że oznacza to, iż członkowie naszej komisji poparli także
moją propozycję poprawki, aby Parlament spojrzał na niektóre obszary swojej działalności
uczciwie z perspektywy zewnętrznego obserwatora, tak abyśmy mogli odkryć to, o czym
Państwo mówiliście, a być może nawet więcej. Kolejnym krokiem, o którym wspomniał
Göran Färm, jest monitorowanie tych wydatków w przyszłości. To jedyne rozwiązanie.

Zigmantas Balčytis (S&D) -    (LT) Pani Przewodnicząca! W kontekście trudnej sytuacji
finansowej, gospodarczej i społecznej, w jakiej znajduje się aktualnie Unia Europejska,
zasobami budżetowymi Parlamentu należy zarządzać w sposób zdyscyplinowany i wydajny.
Padła propozycja, aby ogólny budżet Parlamentu Europejskiego w 2012 roku został
zwiększony o 2,3 %, czyli o wartość mniejszą niż aktualny wskaźnik inflacji. To naprawdę
pozytywne, ale w przyszłości Parlament musi ponieść większe wydatki oraz usprawnić
zarządzanie i procedury monitoringu. Zgadzam się z propozycją sprawozdawcy dotyczącą
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długofalowego przeglądu budżetu Parlamentu Europejskiego w celu obniżenia kosztów.
Służby Parlamentu muszą zwiększyć wysiłki na rzecz modernizacji i racjonalizacji
administracji, zmniejszając jej uzależnienie od usług zewnętrznych i stosując
zdyscyplinowane zarządzanie zasobami ludzkimi. Uważam, że działania te umożliwiłyby
bardziej wydajne wydawanie pieniędzy Unii Europejskiej, dzięki czemu zaoszczędzono
by pieniądze podatników i obniżono by aktualny poziom wydatków Parlamentu.

José Manuel Fernandes,    sprawozdawca – (PT) Pani Przewodnicząca! Na wstępie należy
podać liczbę: wydatki administracyjne wszystkich europejskich instytucji wynoszą około
6 %. W żadnej instytucji, w żadnym państwie członkowskim nie ma budżetu, który byłby
tak małą częścią budżetu ogólnego, budżetu Unii Europejskiej.

Parlament otrzymał nowe uprawnienia. Mamy 27 państw członkowskich, po wejściu w
życie traktatu lizbońskiego będziemy mieli 18 nowych posłów, ma nastąpić rozszerzenie
Unii o Chorwację i oczywiste jest, że to wszystko będzie za sobą pociągać koszty. Jednak
prawdą jest, że udało się realnie ograniczyć ten budżet znacznie poniżej wskaźnika inflacji.

Jeszcze jedno słowo na temat kwestii młodzieży. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego,
że inicjatywa ta pojawiła się w Komisji, i że musi ją jednogłośnie zaakceptować Rada, ale
wiemy też, że ważne było wysłanie sygnału i określenie kwoty, o której mówimy w dziale
5, ze wszystkich wydatków administracyjnych, gdzie ma być około 380 milionów euro,
a my proponujemy 100 milionów euro.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie posłów, to jego aktualizacja nie należy do obowiązków
Parlamentu. Wynagrodzenia ustala Rada, opierając się na propozycjach Komisji. Aktualna
propozycja Komisji to zwiększenie wynagrodzenia o 0,9 %, Wynagrodzenia regulowane
są także czymś, co nazywa się „Statutem posła” i są indeksowane do wynagrodzenia
sędziego Trybunału Sprawiedliwości.

Parlament sam nie może zmienić Statutu posła. Wymagana jest zgoda Komisji i Rady.
Niektórzy posłowie powinni przeczytać przepisy i powinni przeczytać traktat lizboński,
szczególnie art. 223.

Miguel Portas (GUE/NGL)   – (PT) Pani Przewodnicząca, Panie Pośle Fernandes! Jeżeli
chodzi o wynagrodzenia, to wydaje mi się oczywiste, że Parlament może bez problemu
podjąć inicjatywę mającą na celu zaproponowanie przeglądu Statutu posła. Przepisy te
zostały przyjęte na tej sali i mogą zostać na tej sali zmienione, nawet jeśli niezbędne będzie
podjęcie kroków instytucjonalnych. W rzeczywistości do podwyżek, a których decyduje
Rada Europejska, czyli rządy, indeksowane są tylko wynagrodzenia. Tylko wynagrodzenia,
a nie inne główne pozycje wydatków, które są ustalane wyłącznie przez ten Parlament i
nikogo innego.

José Manuel Fernandes,    sprawozdawca – (PT) Jak pan poseł Portas sam mówi, aktualizacja
wynagrodzeń nie należy do obowiązków Parlamentu. W związku z tym nie ma sensu
rozmawiać o zamrożeniu wynagrodzeń w tego typu budżecie. Jednak miałoby sens na
przykład złożenie wniosku o zmianę Statutu posła. Można by także zmienić rozporządzenie
(WE) nr 31, w szczególności art. 64. Z pewnością nie ma sensu podejmowanie prób
umożliwienia posłom do tego Parlamentu ustalania swoich podwyżek, kiedy nie można
tego zrobić w oparciu o prawo, gdyż byłoby to próbą oszukiwania tych, którzy nas słuchają,
i angażowaniem się w demagogię.

Przewodnicząca   – Zamykam debatę.
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Głosowanie nad sprawozdaniem pana posła Joségo Manuela Fernandesa (A7-0087/2011)
odbędzie się jutro w południe.

12. Ochrona interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych
(debata)

Przewodnicząca   – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie
(Α7-0050/2011) pana posła Cătălina Sorina Ivana, w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej,
w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych
– Sprawozdanie roczne za 2009 r. [COM(2010)0382 - 2010/2247(INI)].

Cătălin Sorin Ivan,    sprawozdawca – (RO) Pani Przewodnicząca! Podstawę przedmiotowego
sprawozdania w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej stanowi
sprawozdanie sporządzone przez Komisję zgodnie z art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Treść tego artykułu odnosi się w sposób jednoznaczny do walki z
nadużyciami finansowymi, natomiast w sprawozdaniu Komisji brak jest bardzo wyraźnego
określenia, jaki procent nieprawidłowości powstał wskutek nadużyć finansowych, a jaki
stanowią zwykłe błędy.

Jasne sprecyzowanie, co rozumiemy przez nadużycie finansowe, jest kwestią najwyższej
wagi, bowiem używanie tego terminu oznacza, że doszło do aktu umyślnego naruszenia.
Mówimy o korupcji we właściwym znaczeniu tego słowa, natomiast pomyłki mają charakter
nieumyślny. O ile możemy przystać na tolerowanie błędów, o tyle nie możemy w żaden
sposób tolerować żadnych nadużyć. Trzeba przyjąć zero tolerancji, jeśli chodzi o fundusze
europejskie i budżet Unii Europejskiej.

Kolejny poważny problem dotyczy gromadzenia danych i informacji. Musimy
przeprowadzić bardzo poważną dyskusję na temat sposobu, w jaki państwa członkowskie
przekazują Unii Europejskiej, a konkretnie Komisji Europejskiej, informacje dotyczące
sposobu wykorzystania unijnych funduszy. Moim zdaniem jakość treści krajowych
oświadczeń o zarządzaniu będzie znacznie wyższa, gdy będą się one wiązać ze znacznie
większą odpowiedzialnością polityczną na szczeblu krajowym. Wzywam Komisję raz
jeszcze do dopilnowania, by wspomniane krajowe oświadczenia o zarządzaniu były
podpisywane przez właściwego ministra lub ministra rządu krajowego.

Z kolei ujęta w budżecie Unii Europejskiej kwota 16,7 miliarda euro to zasoby własne i
przede wszystkim przychody z ceł. Siedemdziesiąt procent importu podlega procedurze
uproszczonej. Chciałbym w tym miejscu odwołać się do sprawozdania specjalnego
Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej nr 1/2010, w którym zwraca się uwagę
na następującą kwestię: „przeprowadzone kontrole tego rodzaju procedur uproszczonych
mają bardzo ograniczony zakres, natomiast liczba wykrytych przez Trybunał błędów jest
zatrważająca”. Sprawą niezwykle istotną jest, aby w tym wypadku Komisja oceniła wpływ
finansowy tychże nieprawidłowości.

Chciałbym pogratulować Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
(OLAF) operacji Diabolo II, której celem jest nie tylko ochrona interesów finansowych
Unii Europejskiej, ale jednocześnie również zwalczanie produktów sfałszowanych. Oprócz
tego, że sfałszowane produkty wywierają szkodliwy wpływ na ramy fiskalne i budżet Unii
Europejskiej, stanowią one także ryzyko dla bezpieczeństwa europejskich obywateli i
przynoszą niekorzystne skutki dla gospodarki Unii Europejskiej.
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Odwołam się ponownie do związanych z tym kosztów i raz jeszcze nadmienię, z jednej
strony, o wykorzystaniu funduszy europejskich i, z drugiej strony, o odzyskiwaniu środków,
które zostały przyznane bezzasadnie. W kwestii wykorzystania funduszy europejskich
musimy wspomnieć o Zintegrowanym Systemie Zarządzania i Kontroli, który jest systemem
znakomitym, ale od chwili wdrożenia stwarza ogromne problemy, ponieważ opiera się
na nieprawidłowych bazach danych, a dodatkowo korzystanie z niego utrudnia stosowana
identyfikacja działek.

Ponadto, w odniesieniu do kwestii odzyskiwania funduszy europejskich, jedyną rzeczą,
jaką mogę powiedzieć, jest to, że uważam za niepokojące zjawisko fakt, iż odzyskuje się
zaledwie 42 % środków z funduszy rolnych i jedynie 50 % z funduszu spójności. Są to
niezwykle alarmujące dane i musimy bardzo skrupulatnie przyjrzeć się zagadnieniu
odzyskiwania środków.

Algirdas Šemeta,    komisarz  − Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować
sprawozdawcy, Panu Posłowi Ivanowi, za konstruktywne sprawozdanie. Przedstawiając
moje uwagi skupię się na sześciu bardzo ważnych elementach przedmiotowego
sprawozdania.

Po pierwsze, kwestia informacji przedstawionych w sprawozdaniu w sprawie ochrony
interesów finansowych. W sprawozdaniu za rok 2009 zawarto już nowe, szczegółowe
informacje na temat poziomów nadużyć i nieprawidłowości oraz podano przypuszczalny
współczynnik nadużyć przypadający na każde z państw członkowskich w odniesieniu do
programów spójności na lata 2000-2006. Zawsze możliwe są dalsze udoskonalenia, zatem
wezmę należycie pod uwagę poruszone przez Pana sugestie.

Po drugie, w kwestii Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych: przygotowuję
wraz z wiceprzewodniczącą Reding komunikat, który zostanie opublikowany w maju.
Zostanie w nim przedstawiona strategia w sprawie ochrony środków publicznych UE
przed wszelkimi formami nielegalnego działania, w tym nadużyciami, i nakreślone zostaną
procedury, prawo karne materialne, a także ramy instytucjonalne.

Po trzecie, nawiązując do zasobów własnych: w 2010 roku Komisja rozpoczęła we
wszystkich państwach członkowskich wizyty mające na celu sprawdzenie uproszczonych
procedur celnych w odniesieniu do importu. Niezwłocznie po zgromadzeniu informacji
wystarczających do przeprowadzenia miarodajnej analizy ich wdrożenia i stosowania
Komisja przedstawi Parlamentowi stosowne sprawozdanie.

Po czwarte, co się tyczy przemytu papierosów: właśnie zostały zawarte porozumienia z
czterema producentami wyrobów tytoniowych. Będziemy nadal naciskać na podpisanie
Protokołu w sprawie likwidacji nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w ramach
konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu.

W odniesieniu do kwestii piątej, w pełni podzielam pogląd, iż uchybienia w stosowaniu
zasad udzielania zamówień publicznych są ważnym źródłem błędów i nadużyć
finansowych. Komisja z całą surowością wdraża korekty finansowe, odzyskując nawet do
100 % przyznanego dofinansowania, w zależności od wagi nieprawidłowości. Proponujemy
uproszczenie i wyjaśnienie dyrektyw dotyczących udzielania zamówień w UE do roku
2012, zgodnie z założeniami opublikowanej w tym roku Zielonej Księgi.

I na zakończenie chcę powiedzieć, że podzielam stanowisko, iż odzyskiwanie nienależnie
wypłaconych środków jest zasadniczym elementem ochrony interesów finansowych UE.
W przypadku wieloletnich programów spójności Komisja w szerokim zakresie korzysta
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z prawa do przerywania i wstrzymywania płatności, unikając wypłacania środków tym
państwom członkowskim, w których stwierdzono nieskuteczność stosowanych systemów
zarządzania i kontroli. W 2010 roku zapobiegawczo przerwano wypłatę ponad 2,4
miliarda euro w ramach funduszy regionalnych i społecznych. Komisja będzie nadal
naciskać na państwa członkowskie, aby w sposób bardziej efektywny prowadziły proces
odzyskiwania środków od końcowych beneficjentów.

Sytuacja ulega poprawie. Przykładowo w sektorze rolnictwa stopa odzysku na koniec roku
2010 wzrosła do 53 % w odniesieniu do nowych przypadków z roku 2007, w porównaniu
do 10 % w przypadku spraw pochodzących sprzed 2006 roku. Chciałbym jednak
podkreślić, że jeśli chodzi o programy wieloletnie, uzyskanie pełnego obrazu sytuacji
możliwe jest dopiero po zamknięciu danego programu, gdy państwa członkowskie zajmą
się już w sposób zadowalający wszelkimi nieprawidłowościami.

Podsumowując, Komisja dołoży starań, aby aktywnie kontynuować zaproponowane przez
Parlament działania. Dziękuję za uwagę.

Monica Luisa Macovei,    w imieniu grupy PPE  – Pani Przewodnicząca! Uważam, że musimy
powiedzieć o tym, co powinniśmy poprawić, tak więc odniosę się do najistotniejszych
kwestii. Pierwszą z nich jest fakt, że w sprawozdaniu Komisji nie udzielono informacji na
temat szacunkowego poziomu nieprawidłowości i nadużyć finansowych w poszczególnych
państwach członkowskich, a tym samym nie mamy jasnego obrazu problemu na szczeblu
państw członkowskich. Ponadto Komisja szeroko omówiła nieprawidłowości, ale nie
zajęła się szczegółowo nadużyciami finansowymi. Oczekujemy, że to się zmieni w
sprawozdaniu za kolejny rok.

Druga kwestia dotyczy udzielania zamówień publicznych, które, jak wszyscy wiemy, są
dziedziną obarczoną najwyższym ryzykiem nadużyć finansowych i korupcji. W
przedmiotowym sprawozdaniu wzywamy Komisję właśnie do skoncentrowania się na
uregulowaniu sfery udzielania zamówień publicznych: do zastosowania jednolitych
systemów udzielania zamówień; do określenia i wdrożenia przejrzystych warunków
uczestnictwa w procedurach zamówień publicznych; do wdrażania kryteriów
podejmowania decyzji w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych oraz do
zwiększenia przejrzystości tego rodzaju decyzji; a także do prowadzenia kontroli decyzji
dotyczących udzielania zamówień oraz zapewnienia przejrzystości i rozliczalności finansów
publicznych. Oczekujemy od Komisji i Rady ukończenia procesu wprowadzania reformy
systemu udzielania zamówień publicznych i prowadzenia z nami konsultacji w tym
zakresie.

Trzecia kwestia dotyczy przejrzystości przyznawania dofinansowania beneficjentom. Na
jednej ze stron w portalu internetowym Komisji można znaleźć dane niektórych
beneficjentów funduszy europejskich w państwach członkowskich. Musimy jednak w
znacznym stopniu to udoskonalić. Potrzebujemy jednakowej przejrzystości. Musimy mieć
jeden portal internetowy, który publikowałby dane wszystkich beneficjentów funduszy
UE na podstawie standardowych kategorii informacji przekazywanych przez wszystkie
państwa członkowskie, w przynajmniej jednym języku roboczym Unii. W przeciwnym
wypadku zgubimy się w gąszczu rozmaitych informacji, które nie dadzą nam całościowego
obrazu sytuacji i nie zagwarantują przejrzystości.

Jak powiedział pan komisarz, zawsze istnieje możliwość wprowadzenia ulepszeń, mam
zatem nadzieję zauważyć poprawę w dziedzinach, o których wspomniałam.
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Jens Geier,    w imieniu grupy S&D – (DE) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie, Panie
Komisarzu Šemeta! Wiemy, że gospodarowanie środkami stanowiącymi 80 % budżetu
UE odbywa się na zasadzie zarządzania dzielonego, co oznacza, że pieniędzmi zarządzają
i wydają je państwa członkowskie, i to właśnie tam dochodzi do błędów, nieprawidłowości
oraz nadużyć finansowych.

Roczne sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej
przypomina nieco rachunek sumienia państw członkowskich, dlatego też chciałbym
podziękować Panu Posłowi Cătălinowi Sorinowi i kontrsprawozdawcom z pozostałych
grup za ich ciężką pracę. Uważam, że w sprawozdaniu Komisji w sprawie ochrony interesów
finansowych Unii Europejskiej zawarto jedno znaczące zdanie – na stronie 11. wersji
niemieckiej. Brzmi ono następująco: „W przypadku programów w ramach celu 2 na ogólną
stopę mogły wpłynąć bardzo wysokie stopy nieprawidłowości odnotowane w
Zjednoczonym Królestwie i Niderlandach, które przede wszystkim korzystają z tego typu
programów”.

Wielka Brytania i Holandia to dwa kraje spośród tych, które proponują obniżenie budżetu
europejskiego. Z mojego punktu widzenia mogę jedynie wezwać je, aby upewniły się, czy
pieniądze europejskich podatników są prawidłowo wydatkowane, i aby podjęły walkę z
wysokim poziomem nieprawidłowości w swych krajach. Z ogromnym zainteresowaniem
wysłuchałbym, czy ma Pan, Panie Komisarzu, jeszcze coś do dodania w tym kontekście.

Bart Staes,    w imieniu grupy Verts/ALE – (NL) Zgłaszanie nadużyć finansowych i
nieprawidłowości jest niezwykle ważne dla prawodawcy, jako że daje nam wgląd w sposób
wydatkowania zasobów. Daje nam wgląd w to, co być może działa nieprawidłowo. Daje
nam wgląd w to, co można poprawić. W tym kontekście przedmiotowe sprawozdanie
jest naprawdę bardzo istotne.

Sądzę, że po zakończeniu debaty w parlamentarnej komisji ds. zwalczania nadużyć
finansowych możemy przyjąć następujące wnioski.

Przede wszystkim, sprawozdania muszą być bardziej precyzyjne. Muszą dawać faktyczny
wgląd w rzeczywisty zakres nieprawidłowości i nadużyć.

Po drugie, państwa członkowskie muszą udoskonalić swoje systemy sprawozdawczości.
Obecnie są one poniżej optymalnego poziomu, i świadomie używam tego właśnie terminu.
Musimy zatem wywrzeć nacisk na państwa członkowskie, aby dokonały poprawy w tym
względzie, wprowadzając w razie konieczności odpowiednie sankcje.

Po trzecie, te zasoby, które wykorzystywane są w sposób nieprawidłowy, muszą faktycznie
zostać odzyskane, a Komisja musi podjąć niezbędne kroki, aby tak się stało. Powinniśmy
również podjąć ten temat w przyszłym miesiącu podczas dyskusji w Strasburgu w sprawie
udzielenia absolutorium. W tym kontekście trudnym dzieckiem są Włochy.

Po czwarte, musimy lepiej monitorować wywiązywanie się przez państwa członkowskie
z obowiązku zgłaszania nieprawidłowości. Brak zgłoszeń z Hiszpanii i Francji jest
szczególnie dziwny w tym względzie.

Jako stały sprawozdawca w sprawie zasobów własnych chciałbym także skierować słowa
podziękowania i gratulacje do Komisji, a nade wszystko do Europejskiego Urzędu ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i jego jednostki zajmującej się zwalczaniem
nadużyć w sektorze papierosów i wyrobów nikotynowych, której wyniki prac są dość
zdumiewające i niezwykle imponujące. Operacja Diabolo II – jak już powiedziano –
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stanowiła doskonały przykład wspólnego działania, a porozumienia osiągnięte z British
American Tobacco i Imperial Tobacco były równie znakomitym osiągnięciem. Zyskamy
dzięki temu kwotę 500 milionów euro.

Jest jednak jeszcze jedna sprawa – ważne jest, aby środki te nie zniknęły po prostu w
krajowych budżetach skarbu państwa państw członkowskich. Te pieniądze muszą zostać
faktycznie wykorzystane – przez Komisję, tak, ale przede wszystkim przez państwa
członkowskie – na potrzeby zaostrzenia środków zwalczania nadużyć w państwach
członkowskich. To naprawdę bardzo ważna sprawa. Środki, jakie zostaną uzyskane dzięki
temu porozumieniu, muszą zostać wykorzystane do walki z nadużyciami finansowymi.

Andrea Češková,    w imieniu grupy ECR – (CS) Pani Przewodnicząca! Przyjmuję z
zadowoleniem przedmiotowe sprawozdanie, które zakłada dążenie do większej
przejrzystości w walce z korupcją i które zasługuje na poparcie. Jesienią ubiegłego roku,
podczas prezentacji sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,
dyskutowaliśmy już o odpowiedzialności państw członkowskich za monitorowanie całego
procesu przyznawania środków z UE.

Moim zdaniem słuszne i właściwe jest, aby każde państwo członkowskie chroniło interesy
UE poprzez zapewnienie rzetelnych kontroli na szczeblu krajowym w celu wykrywania
nieprawidłowości i nadużyć finansowych. W związku z tym istnieje także potrzeba
współpracy państw członkowskich z Komisją w procesie przekazywania pełnych i
wiarygodnych informacji. Obowiązkowa deklaracja raportu na szczeblu krajowym musi
być należycie sprawdzona przez krajowy organ monitorujący. Konwencja o ochronie
interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest z pewnością właściwym instrumentem
wspomagającym w tej dziedzinie.

Wspomniana w sprawozdaniu Republika Czeska nie ratyfikowała jednak tej konwencji,
ponieważ wymaga ona wprowadzenia odpowiedzialności karnej podmiotów prawnych.
Prawo Republiki Czeskiej opiera się tradycyjnie na koncepcji odpowiedzialności karnej
wyłącznie osób fizycznych. Zagadnienie to jest jednakże obecnie przedmiotem dyskusji
na forum parlamentu Republiki Czeskiej.

Marta Andreasen,    w imieniu grupy EFD  – Pani Przewodnicząca! Unia Europejska ma
skłonność do nazywania błędami czegoś, co w wielu przypadkach jest nadużyciem
finansowym i korupcją. Co gorsze, Komisja zdecydowała się przejść od taktyki „zero
tolerancji” do taktyki „dopuszczalnego ryzyka”. Aby jeszcze pogorszyć sprawę: ostatnie
doniesienia o posłach do obecnego Parlamentu, którzy zgodzili się wprowadzić zmiany
lub napisać akty prawne w zamian za korzyści finansowe, jeszcze bardziej zmniejszają
wiarygodność tego Parlamentu, w szczególności jeśli chodzi o podejmowanie wysiłków
na rzecz walki z nadużyciami finansowymi i korupcją.

Tylko dwóch spośród czterech posłów, których nazwiska zostały ujawnione, skutecznie
zrezygnowało ze stanowiska. Czy Parlament sprawdzi te akty prawne, nad którymi tych
czterech posłów pracowało? Jeden z nich posunął się nawet do zakwestionowania
kompetencji OLAF-u do prowadzenia dochodzenia w tych sprawach, oświadczając – to
wprost niewiarygodne – że w niektórych krajach tego rodzaju działania wcale nie byłyby
uznane za niezgodne z prawem ani nie byłyby przedmiotem dochodzenia.

Przedmiotowe sprawozdanie powinno zmobilizować brytyjski rząd do wstrzymania
wszelkich płatności na rzecz UE do czasu, aż Parlament poważnie zajmie się – nazywając
rzecz po imieniu – nadużyciami finansowymi.
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Csanád Szegedi (NI)   – (HU) Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie! Chciałbym przede
wszystkim poruszyć w przysługującym mi czasie kwestię nadużyć politycznych i politycznej
korupcji. Niezmiernie żałuję, że zajmujemy się przedmiotowym sprawozdaniem dopiero
po tym, jak trzej posłowie do Parlamentu Europejskiego zostali złapani i na podstawie
poważnych przesłanek są podejrzani o korupcję. Ciężko jest znieść myśl, że zatrzymani
posłowie do PE mogliby stanowić jedynie wierzchołek góry lodowej tutaj, w Parlamencie
Europejskim. Mam tu na myśli fakt, że zgodnie z niektórymi kalkulacjami około 50 %
organizowanych w Unii Europejskiej przetargów i zamówień publicznych, o których tak
wiele się tu mówi, jest przedmiotem malwersacji, defraudacji i tonie w korupcji, a korzyści
z nich płynące trafiają do kieszeni niektórych polityków. A to jest niedopuszczalne.

Co więcej, sam aspekt finansowy sprawy jest drugorzędny, bowiem społeczeństwo odwraca
się od polityki. Jeżeli ludzie odwrócą się od polityki, zapanuje nastrój rezygnacji, co sprawi,
że niemożliwe będzie zapobieganie zamykaniu szkół, podnoszeniu cen żywności czy
utracie pracy. Właśnie dlatego Parlament Europejski musi stanowić dobry przykład i
musimy zrezygnować z immunitetów chroniących nas przed wytoczeniem procesów
sądowych. Ponadto partia Jobbik zaleca, aby wyroki dla polityków były podwajane. Dziękuję
bardzo za uwagę.

Ingeborg Gräßle (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu Šemeta! Panie i
Panowie! Sprawozdanie Komisji w sprawie ochrony interesów finansowych Unii
Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych – Sprawozdanie roczne za 2009 rok,
wprowadza kilka nowych zapisów. Po pierwsze, Komisja podejmuje próbę określenia
zakresu nieprawidłowości i nadużyć finansowych. Niestety, w sprawozdaniu próbuje się
także w sposób jednoznaczny wykorzystać dane statystyczne, aby przy każdej okazji
umniejszyć problem nieprawidłowości i nadużyć finansowych. Panie Komisarzu, czytałam
to z niezadowoleniem.

W sprawozdaniu przedstawiono również ważniejsze informacje, a mianowicie dotyczące
wdrażania systemu sprawozdawczości, który ma na celu zajęcie się nieprawidłowościami,
zwanego systemem zarządzania nieprawidłowościami (IMS). Dane mogą być obecnie
wprowadzane w 800 oddziałach w całej Europie, a nie, jak to miało miejsce uprzednio, w
50 oddziałach. W konsekwencji wskaźnik nieprawidłowości w sektorze rolnictwa wzrósł
o 43 %, zaś w obszarze funduszy strukturalnych o 23 %, natomiast całkowity wskaźnik
w odniesieniu do funduszy strukturalnych de facto zwiększył się o 109 %.

System ten wymaga dalszego udoskonalania. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że Komisja
nadal wykazuje ogromną cierpliwość w kwestii wdrażania systemu w państwach
członkowskich, choć proces wciąż przebiega w ślimaczym tempie. Wynika to wyraźnie
także z przedmiotowego sprawozdania, i stąd nasze wezwanie do pełnego wdrożenia IMS.
Będziemy dysponować wiarygodnymi danymi dopiero wówczas, gdy system będzie działał
prawidłowo, umożliwiając nam zajęcie się nieprawidłowościami i nadużyciami
finansowymi dotyczącymi kwot.

Jesteśmy wysoce zaniepokojeni sytuacją we Włoszech. Kraj ten zdecydowanie przoduje
w stosunku do reszty krajów, jeśli chodzi o nadużycia finansowe. Przeprowadzono audyt
sprawozdań finansowych UE do roku 2004, przy czym 60 % spraw dotyczących
podejrzenia o nadużycia finansowe dotyczyło Włoch. Z tego powodu zasadne byłoby
udzielenie temu państwu pomocy w opracowaniu planu działania oraz szeregu środków
specjalnych.
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Chciałabym przekazać moje szczere podziękowania OLAF-owi i jego pracownikom za
wykonanie tak ważnej pracy. Mają Państwo nasze poparcie, i dlatego też wzywamy do
zwiększenia wsparcia Komisji dla Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych. Dlaczego pojawiają się problemy z dostępem do bazy danych, skoro przecież
Komisja twierdzi, że wspiera pracę OLAF-u i tak jak my uważa ją za ważną? Panie
Komisarzu, bylibyśmy wdzięczni, mogąc usłyszeć kilka odpowiedzi i uzyskać odpowiednie
środki zaradcze w prawodawstwie wprowadzonym przez Komisję.

Monika Flašíková Beňová (S&D)    – (SK) Pani Przewodnicząca! Pragnę wyrazić moje
poparcie dla pana posła sprawozdawcy i jego w pełni uzasadnionej krytyki sprawozdania
rocznego Komisji. Komisja jedynie formalnie zajęła się tym, co zgłaszały państwa
członkowskie.

Panie Komisarzu! Powinni Państwo przeprowadzić bardziej dogłębną analizę, korzystając
z pomocy wyspecjalizowanych organów. Muszą Państwo po prostu zwiększyć wysiłki i
podjąć próbę zastosowania najnowszych metodologii pomiaru zakresu nieprawidłowości
i nadużyć finansowych. Gdybyśmy nadal stosowali metodologię wykorzystaną na potrzeby
rocznego sprawozdania Komisji za rok 2009, to w odniesieniu do szeregu budzących
podejrzenia pozycji uzyskalibyśmy jedynie szacunkowe dane. Przykładowo, niektóre duże
państwa, które otrzymały znaczące dofinansowanie, zgłaszają bardzo niski poziom
nieprawidłowości i nadużyć. Czy sytuacja w tych krajach jest tak dalece pozytywna, czy
też może krajowa metodologia stosowana w celu wykrywania tego rodzaju odstępstw jest
po prostu w jakimś stopniu zbyt pobłażliwa?

W pełni zgadzam się z panem posłem sprawozdawcą co do faktu, że Komisja podejmuje
niewspółmiernie duże wysiłki, aby przekonać nas w Parlamencie o konieczności
wprowadzenia dopuszczalnego ryzyka błędu, zamiast próbować przekonać państwa
członkowskie o konieczności stosowania obowiązkowych krajowych oświadczeń o
zarządzaniu.

Janusz Wojciechowski (ECR)   – (PL) Pani Przewodnicząca! Zgadzam się ze
sprawozdawcą, że nie powinno się mieszać poważnych oszustw z przypadkowymi błędami,
bo wtedy te przypadkowe błędy odwracają uwagę od spraw najważniejszych. Podzielam
również zarzuty dotyczące sprawozdania Komisji, które jest zbyt ogólnikowe, za mało
jest w nim informacji o konkretnych oszustwach i nadużyciach. Nasza dyskusja na ten
temat byłaby o wiele bardziej rzeczowa, gdybyśmy mieli więcej konkretnych informacji.

Walczymy z korupcją. Walkę tę powinniśmy zacząć od siebie i, uchwalając w tej izbie
różne prawa, powinniśmy dbać o to, żeby były zawsze przejrzyste, żeby istniały jasne
kryteria podejmowania decyzji, żeby wykluczone były sytuacje konfliktu interesów, żeby
zapewnić maksymalną jawność w wydatkowaniu środków unijnych, a także by zapewnić
systematyczną i bieżącą kontrolę. To są podstawowe instrumenty antykorupcyjne, które
powinniśmy stosować.

Lucas Hartong (NI)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Jestem zadowolony z przedmiotowego
sprawozdania. Powód jego sporządzenia jest jednak raczej smutny, bowiem postawiono
w nim tezę, iż w Unii Europejskiej istnieje dużo nadużyć finansowych.

Cytuję: w sprawozdaniu Komisji nie omawia się nadużyć szczegółowo, a nieprawidłowości
omawia się bardzo pobieżnie. Duże kwoty środków unijnych są niewłaściwie wydatkowane.
Zaobserwowano niewspółmierny wzrost liczby nieprawidłowości w Polsce, Rumunii i
Bułgarii. Hiszpania i Włochy są odpowiedzialne za najwyższą liczbę przypadków
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nieprawidłowości. W ostatnich latach odzyskano tylko 10 % kwot prawnie kwalifikujących
się do zwrotu. I wreszcie, Bułgaria popełnia najwięcej nadużyć w związku ze Specjalnym
Programem Akcesyjnym na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD).

To tylko kilka faktów zawartych w sprawozdaniu. To dobrze, że zostały one odnotowane,
ale co tak naprawdę Unia Europejska zamierza w związku z tym zrobić? Jak długo jeszcze
będziemy tolerować nadużycia finansowe i jak długo jeszcze obywatele będą musieli za
to płacić?

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art.
149 ust. 8 Regulaminu).

Bart Staes (Verts/ALE)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Wysłuchałem uważnie Pana
przemówienia, Panie Pośle Hartong, ale równie wnikliwie słuchałem także pana posła
Geiera, który w pewnym momencie stwierdził, że dwaj płatnicy netto, Wielka Brytania i
Holandia, również dopuszczają się poważnych uchybień. Co zatem – potępiwszy już całą
grupę innych państw członkowskich – zamierza Pan zrobić w swoim własnym kraju, aby
dopilnować, by także i Holandia ostatecznie uniknęła porażki?

Lucas Hartong (NI)   – (NL) Pani Przewodnicząca! Dziękuję Panu Posłowi Staesowi za to
pytanie. Jeśli zapoznał się Pan dokładnie ze sprawozdaniem, to mógł Pan zauważyć pewne
fakty, a mianowicie że Holandia – nie mogę wypowiadać się za Wielką Brytanię, więc teraz
mówię w imieniu Holandii – jest jednym z tych krajów, gdzie odnotowano najniższy
procent nadużyć finansowych, przy czym podkreślono także, że w przypadkach
wystąpienia nadużyć należy postępować z całą stanowczością. Powiem to wyraźnie –
jestem zdecydowanym zwolennikiem takiego podejścia.

Erminia Mazzoni (PPE)   – (IT) Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie! Podziwiam pracę
wykonaną przez sprawozdawcę, pana posła Ivana. Muszę powiedzieć, że przedmiotowe
sprawozdanie ujawnia niestety pewien brak uwagi ze strony Komisji w relacjach z
Parlamentem, który nawet w ramach swojej ubiegłorocznej działalności sygnalizował
Komisji kilka szczególnych środków, jakie należy przyjąć w ramach realizacji tego celu,
który sobie wyznaczyliśmy, a mianowicie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej
oraz interesów podatników w zwalczaniu nadużyć finansowych i walce z naruszaniem
prawa.

Jak już to dobitnie podkreślił pan poseł Ivan, niepokoje związane z niewłaściwym
wykorzystaniem funduszy europejskich rzeczywiście nie zmalały, a wskaźniki
nieprawidłowości i przypadków podejrzeń nieprawidłowości wciąż są bardzo wysokie.
Zatem jeżeli celem naszych kontroli jest zapewnienie odzyskania zasobów, to w świetle
przedstawionych nam danych musimy przyznać się do porażki.

Jak już stwierdziliśmy w sprawozdaniu przedstawionym w roku ubiegłym, Komisja winna
przejąć odpowiedzialność za interwencje w przypadkach budzących poważny niepokój,
i zaklasyfikowałabym to do trzech kategorii, jak koleżanki i koledzy posłowie
wypowiadający się przede mną. W pierwszym przypadku państwa członkowskie muszą
przyjąć odpowiedzialność, w szczególności poprzez pracę nad mechanizmami wykrywania
i zgłaszania. Po drugie, jasność przepisów. Niezwykle ważne jest, abyśmy opracowali jedną
i jednoznaczną definicję nadużycia finansowego, nieprawidłowości i błędu. I wreszcie
przejrzystość, co oznacza nie tylko rzetelne prowadzenie ewidencji wykrywanych uchybień,
ale również postęp w zakresie publikowania tego rodzaju danych na portalu internetowym,
a w tej dziedzinie nastąpiło niejakie spowolnienie.
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W pierwszej kwestii, a w szczególności w kwestii zwiększenia odpowiedzialności państw
członkowskich, chciałabym również zwrócić uwagę na fakt, że brak harmonizacji pomiędzy
systemami krajowymi stwarza znaczące różnice pod względem ilości czasu potrzebnego
na weryfikację przypadków nadużyć finansowych i nieprawidłowości.

W związku z tym tematem często wymieniane były Włochy. O Włoszech jest także mowa
w dokumencie przygotowanym przez pana posła Ivana. Z pewnością mamy nieznośnie
długie okresy weryfikacji i próbujemy podjąć prace dotyczące czasu rozpoznawania spraw
w sądownictwie cywilnym i karnym. Muszę jednak przyznać, że jeśli brak jest jednolitego
kryterium definiowania nadużycia finansowego i nieprawidłowości, to oczywiste jest, że
czas potrzebny na pokrycie strat w państwach takich jak Włochy będzie wydawał się
nadmiernie długi.

Edit Herczog (S&D)   – (HU) Pani Przewodnicząca! Z mojej strony również chciałabym
pogratulować sprawozdawcy. Uważam, że działalność, jaką prowadzą Parlament, Trybunał
Obrachunkowy oraz krajowe organy kontroli w poszczególnych krajach, państwach
członkowskich, jest niezwykle ważna. Szalenie istotne jest, abyśmy wykonywali swoje
zadania w sposób przejrzysty i – jeśli tylko jest to możliwe – nieskazitelny. Naturalnie,
najważniejszym czynnikiem decydującym o wiarygodności Parlamentu jest to, abyśmy
my sami, wszyscy, byli całkowicie bez zarzutu. Parlament niewątpliwie musi wprowadzić
w stosunku do siebie własne zasady, lepsze i skuteczniejsze niż obecne. Jednocześnie
chciałabym podkreślić, że bardzo ważne jest rozróżnienie pomiędzy nieprawidłowościami
a nadużyciami finansowymi, ponieważ nieprawidłowość nie jest tym samym, co nadużycie.
Winni nadużyć muszą podlegać karze. W przypadku nieprawidłowości należy stosować
inną metodę. Celem musi być sytuacja, w której wszystkie instytucje odpowiedzialne za
wydatkowanie środków we wszystkich państwach członkowskich dokładnie znają zasady
i są w stanie dopilnować, aby pomyłek było jak najmniej. To nie przypadek, że widzimy,
iż w nowych państwach członkowskich, gdzie teraz rozpoczęła się debata i
wykorzystywanie funduszy, właśnie brak doświadczenia jest jednym z czynników
decydujących.

Mairead McGuinness (PPE) -   Pani Przewodnicząca! Pragnę pogratulować sprawozdawcy
oraz jego kontrsprawozdawczyni, a mojej koleżance, Monice Macovei, wykonanej pracy
nad omawianym sprawozdaniem. To ważna praca, bowiem podatnicy chcą wiedzieć, czy
ich pieniądze są właściwie wydatkowane.

Sądzę, że należałoby podkreślić – jak to uczyniła moja przedmówczyni – różnicę pomiędzy
nieprawidłowościami a nadużyciami. W oczach opinii publicznej nadużycie popełniane
jest z zamiarem przestępczym, ale wiele osób popełnia pomyłki, które można sklasyfikować
jako błędy, czy też dopuszcza się większych lub mniejszych naruszeń przepisów Unii
Europejskiej i nie należy ich wszystkich wrzucać do jednego worka. Istnieje pomiędzy
nimi bardzo wyraźna różnica.

Co się tyczy rolnictwa, o którym wspominali niektórzy koledzy, ważne jest, abyśmy mieli
pełną przejrzystość w dziedzinie płatności w sektorze rolnym. W tym obszarze nastąpiła
znaczna poprawa. Ważne jest jednak – jako że zmierzamy ku reformie wspólnej polityki
rolnej – kontynuowanie tej poprawy. Nawiązuję w szczególności do ust. 24, w którym
mowa jest o systemach kontroli. Wiem, że w państwie członkowskim, które reprezentuję,
rolnicy otrzymują nowe mapy i muszą ponownie składać wnioski. Tej kwestii poświęca
się ogromną ilość cierpliwości i uwagi – i słusznie.
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Na zakończenie chcę powiedzieć, że obecny system niekiedy wychwytuje pojedyncze
osoby, podczas gdy prawdopodobieństwo wychwycenia dużych podmiotów, czy też
innych, być może bardziej winnych nadużyć finansowych, jest mniejsze. To coś, czego
musimy być świadomi. Nie zastraszajmy jednostek.

Zigmantas Balčytis (S&D) -    (LT) Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować mojemu
koledze, Panu Posłowi Cătălinowi Ivanowi, za znakomitą pracę nad przygotowaniem tego
ważnego sprawozdania. Pieniądze podatników w Unii Europejskiej muszą być
wykorzystywane w sposób odpowiedni i efektywny. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest
zagwarantowanie państwom członkowskim skutecznych mechanizmów kontroli oraz
odpowiednich możliwości wykrywania nadużyć finansowych. Ważne jest, aby Komisja
oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) otrzymywały wysokiej
jakości, dokładne, wiarygodne i porównywalne dane na temat nieprawidłowości i nadużyć
finansowych. Obecna stopa odzysku jest bardzo niska i niemożliwa do przyjęcia. Konieczne
jest zatem podjęcie działań mających na celu odzyskanie wszystkich środków Unii
Europejskiej, jakie wykorzystano w niewłaściwy sposób. W tej walce sprawą zasadniczej
wagi jest to, aby Rada i państwa członkowskie zwróciły należytą uwagę na fakty
przedstawione w sprawozdaniu Parlamentu oraz w rocznych sprawozdaniach Komisji w
sprawie ochrony interesów, a także aby urząd OLAF mógł poczynić wszelkie niezbędne
kroki zmierzające do zaostrzenia środków zwalczania nadużyć w tym zakresie.

Iliana Ivanova (PPE)   – (BG) Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie! Niestety, w
omawianym sprawozdaniu nadal znaleźć można niepokojące informacje dotyczące
wysokiego odsetka środków, które zostały niewłaściwie wydatkowane, oraz
nieodpowiedniego tempa działań w celu ich odzyskania. Niemniej dane przedstawione
przez Komisję Europejską również nie są całkowicie adekwatne do potrzeb ustalenia
środków, jakie miałyby zostać zastosowane w celu zdyscyplinowania państw
członkowskich o najwyższym wskaźniku nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

Większość koleżanek i kolegów posłów wspominała już o różnicy pomiędzy nadużyciem
a nieprawidłowością, która nie została w sposób wyraźny określona, bowiem w
sprawozdaniu nie omówiono w sposób szczegółowy nadużyć finansowych, które są
świadomym wykroczeniem, przyjmując jedynie bardzo ogólne podejście do kwestii
nieprawidłowości, co nie daje nam możliwości wydania jakichkolwiek skutecznych zaleceń
w tej sprawie.

Pragnę wyrazić zadowolenie ze stwierdzenia Komisji, że wskaźnik zgodności z wymogami
w zakresie sprawozdawczości w sektorze rolnictwa osiągnął już poziom 95 %. Jednocześnie
jednak niskie i zerowe wskaźniki nadużyć i nieprawidłowości w niektórych państwach
członkowskich wydają mi się podejrzane; mogłoby to oznaczać, że systemy kontroli i
wykrywania nadużyć finansowych nie działają właściwie.

Uważam, że kontrola wydatkowania środków europejskich uległaby znacznej poprawie,
gdyby dostępne były konkretne dane i metody dotyczące oceny systemów zarządzania i
kontroli, stosowanych w tych państwach członkowskich, gdzie skuteczność działania
organów krajowych jest bezsprzeczna. Właśnie dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo,
że kraje o zerowym wskaźniku nieprawidłowości po prostu mają słabe systemy kontroli,
które nie wykrywają problemów, natomiast kraje, w których organy krajowe działają
skutecznie, mogą wykrywać więcej nadużyć i nieprawidłowości, podnosząc w ten sposób
znacząco odnośne wskaźniki.
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Na podstawie danych Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej co najmniej 30
% błędów mogłoby zostać wykrytych i skorygowanych przez organy krajowe przed
poświadczeniem wydatków do Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że wszystkie państwa
członkowskie podejmą większe starania na rzecz udoskonalenia mechanizmów wykrywania
i naprawy błędów.

Chcę wezwać Komisję Europejską do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia
wystarczających informacji na temat stosowanych w państwach członkowskich systemów
kontroli i zarządzania, jak również odpowiednich środków w celu bezzwłocznego usunięcia
wszelkich niedociągnięć wykrytych tam, gdzie działają systemy kontroli.

Inés Ayala Sender (S&D)   – (ES) Pani Przewodnicząca! Ja również pragnę pogratulować
mojemu koledze, Panu Posłowi Ivanowi, stanowczości, z jaką podjął temat tak
kontrowersyjny i trudny, jakim jest wykrywanie nadużyć i ochrona interesów finansowych.

Chciałabym podziękować mu za zaangażowanie w sprawę ustalenia definicji nadużycia
finansowego, ponieważ zasadniczo podejrzenia o nadużycia, nieprawidłowości i błędy
często są mieszane, co prowadzi do uzyskiwania danych, które powodują zamęt, a przy
tym tak naprawdę wcale nie są rygorystyczne.

Chciałabym także podkreślić zaangażowanie sprawozdawcy w podniesienie kwestii
terminów, a konkretnie – powodowanych przez państwa członkowskie opóźnień pomiędzy
wykryciem a zgłoszeniem, które również prowadzą do trudnych sytuacji.

Należy także pamiętać, że ostatecznie końcowe dane pojawiają się po zakończeniu całego
cyklu, a obecnie ostatnim zakończonym pełnym cyklem jest ten, który skończył się
w 1999 roku; w nowym cyklu (lata 2000-2006) doszliśmy dopiero do końca 2004 roku.
Dlatego też można brać pod uwagę wyłącznie końcowe dane dla tego cyklu.

Chciałabym oczywiście poprzeć stosowane przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych środki wykrywania nadużyć w odniesieniu do Chin i państw azjatyckich,
mieszczące się w kodeksie etycznym.

Andrea Cozzolino (S&D)   – (IT) Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie! Ja również
chciałbym podziękować sprawozdawcy, Panu Posłowi Ivanowi. W sprawozdaniu
wymieniono nowatorskie rozwiązania wprowadzone w ramach zmian systemów kontroli
i sprawozdawczości. One także dają bardzo zróżnicowany obraz, szczególnie jeśli chodzi
o zgłaszanie przez państwa członkowskie nieprawidłowości i nadużyć.

W sprawozdaniu wielokrotnie podkreślano niezwykle niskie poziomy nadużyć i
nieprawidłowości zgłoszone przez różne państwa w związku z wydatkami w ramach
funduszy na rzecz rolnictwa, funduszy strukturalnych i funduszy przedakcesyjnych. To
właśnie tutaj naprawdę musimy wyjaśnić przedłożone dane statystyczne. Sytuację
komplikują nierozwiązane problemy braku skuteczności w odzyskiwaniu utraconych
kwot.

Niemniej jeden wskaźnik wydaje się jednoznaczny i potwierdza długotrwałą tendencję.
Walka o zgodność z prawem i przejrzystość wydatkowania europejskich zasobów, w
porównaniu ze zjawiskiem unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania,
nie może jeszcze liczyć na pełną współpracę państw członkowskich z europejskimi
instytucjami.

W tym świetle wydaje się, że nadszedł właściwy czas na wzywanie do przeprowadzenia
reformy przepisów dotyczących zamówień publicznych w UE i do konieczności
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wprowadzenia czegoś, co nazwałbym publicznym europejskim rejestrem beneficjentów
funduszy UE.

Georgios Stavrakakis (S&D)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Ja również pragnę
pogratulować sprawozdawcy wyjątkowej pracy, jaką włożył w przygotowanie rocznego
sprawozdania w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnoty oraz zwalczania
nadużyć finansowych. W sprawozdaniu omówiono szczegółowo wszystkie obszary, w
których państwa członkowskie realizują budżet, jak rolnictwo, spójność, fundusze
przedakcesyjne, a także gromadzenie zasobów własnych UE z tytułu opłat celnych.

Całkowicie zgadzam się z twierdzeniem, że musimy poprawić nadzór nad funduszami
przedakcesyjnymi z uwagi na doświadczenia roku 2009 oraz że musimy monitorować
pracę OLAF-u stale, a nie tylko w czasie debaty nad sprawozdaniem rocznym.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że nasze sprawozdanie zawiera istotne wnioski,
które możemy wykorzystać w zainicjowanych przez nas debatach zarówno nad przeglądem
rozporządzenia budżetowego, jak i planowaniem spójności politycznej po roku 2013.

Ivailo Kalfin (S&D)   – (BG) Pani Przewodnicząca! Chciałbym pogratulować sprawozdawcy
niezwykle skrupulatnej pracy, jaką wykonał, przygotowując omawiane sprawozdanie.
Wielokrotnie dowiedliśmy, że Parlament jest instytucją, która zwraca szczególną uwagę
na sposób wydawania pieniędzy europejskich podatników.

Wielu kolegów i koleżanek posłów podnosiło już tę kwestię. Ja również przyłączam się
do tych, którzy domagają się, aby Komisja przyjęła znacznie bardziej przejrzyste zasady
dotyczące metodologii, jaką rozważają państwa członkowskie, ponieważ istniejące obecnie
pomieszanie pojęć „nadużycia”, „błędy”, czy nawet „podejrzenie nadużyć” prowadzi do
uzyskiwania danych statystycznych, które nie mogą służyć jako podstawa podejmowania
jednoznacznych decyzji w Parlamencie.

Ja również popieram te części sprawozdania, w których zachęca się Komisję do
wprowadzenia znacznie bardziej jednoznacznych przepisów dotyczących
odpowiedzialności na szczeblu krajowym, przewidujących obowiązek składania
skontrolowanych krajowych oświadczeń przez państwa członkowskie. Te ostatnie muszą
automatycznie przyjąć środki mające na celu wyeliminowanie uchybień.

Elena Băsescu (PPE)   – (RO) Pani Przewodnicząca! Poziom przestępczości gospodarczej
i finansowej musi zostać obniżony w każdym państwie członkowskim. Duże kwoty
środków UE wydaje się na inne cele, podczas gdy częstotliwość popełniania nadużyć
związanych z odzyskiwaniem podatku VAT wzrasta. Wspominałam już o tym, i uczynię
to raz jeszcze: skuteczną metodą na ewentualne wyeliminowanie korupcji w sektorze
zamówień publicznych jest wprowadzenie systemu przetargów on-line.

Na Rumunii, czyli kraju usytuowanym przy granicy Unii Europejskiej, spoczywa zwiększona
odpowiedzialność za łagodzenie skutków niezgodnych z prawem działań. W tym zakresie
władze mojego kraju przeprowadziły na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zakrojone
na szeroką skalę działania w celu wyeliminowania korupcji dotyczącej ceł.

Należy zintensyfikować współpracę i wymianę doświadczeń z krajami regionu Bałkanów
Zachodnich, aby zapewnić skuteczniejszą ochronę interesów finansowych UE. Mam tu
na myśli, przykładowo, przemyt papierosów, który stanowi poważną bezpośrednią
przeszkodę dla budżetu europejskiego.
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Franz Obermayr (NI)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Błędy popełnia się wskutek nieuwagi
lub niewiedzy. Natomiast nadużycie nie jest czymś, co się zdarza ot tak, ale wymaga
wyrafinowanego działania o charakterze przestępczym. Szukający możliwości czerpania
zysków finansowych z brukselskiego molocha, gdy składają sfałszowane wnioski,
postrzegani są bardziej jako współcześni Robin Hoodowie niż jako przestępcy. A to jednak
nie tylko powoduje szkody dla samej UE, ale również skutkuje niewłaściwym
wykorzystaniem podatków płaconych przez naszych obywateli.

Musimy na nowo wzmocnić słabe mechanizmy zwalczania nadużyć finansowych. Mam
na myśli surowe kary finansowe, jak również w konsekwencji wykluczenie z programów
pomocowych. W końcowym rozrachunku tym, czego potrzebujemy, jest większa
przejrzystość i jasno określone zakresy odpowiedzialności w sytuacji, gdy zaistnieje
podstawa do powzięcia podejrzenia, że zostało popełnione nadużycie finansowe lub
zaniedbanie. Nie możemy pozwolić, aby instytucje, w tym w szczególności Parlament
Europejski i OLAF, utrudniały sobie nawzajem prowadzone dochodzenia.

Na zakończenie jeszcze słowo o naszych najważniejszych bolączkach: polityce spójności,
pomocy przedakcesyjnej i agencjach. Musimy przemyśleć na nowo naszą strategię w tej
dziedzinie i podjąć zdecydowane działania, aby zaprowadzić tu porządek.

Markus Pieper (PPE)   – (DE) Pani Przewodnicząca! Na wstępie pozwolę sobie stwierdzić,
że nadużycia finansowe związane z dofinansowaniem, a także nadużycia pomocy
finansowej to problemy, które w ostatnich latach znacząco się zmniejszyły. Pomimo całego
poczynionego postępu w zakresie przejrzystości i kontroli, opinia publiczna nadal postrzega
te kwestie krytycznie. Ten krytyczny stosunek jest usprawiedliwiony, jeśli weźmiemy pod
uwagę sposób, w jaki postępują niektóre państwa członkowskie w sprawie kwot
niewłaściwie przydzielonych w ramach dotacji. Fakt, że jedynie ułamek tych środków
został zwrócony do europejskiego budżetu, jest ciosem dla wszystkich podatników.

Komisja musi niezwłocznie odzyskać te pieniądze. Jeszcze lepszym rozwiązaniem byłaby
wypłata odnośnym państwom członkowskim odpowiednio pomniejszonych kwot dotacji
w kolejnym roku finansowym i kontynuowanie tej strategii aż do czasu zwrócenia do
Brukseli niewłaściwie przyznanych środków. Jesteśmy jednak równie zaniepokojeni, gdy
zgłasza się bardzo niewiele nieprawidłowości, w myśl zasady: jeśli nie zgłoszę nic, nie będę
musiał martwić się dokonywaniem zwrotu, a pieniądze pozostaną w moim kraju.

Zgodnie z zawartym w sprawozdaniu żądaniem, ja również wzywam Hiszpanię, Francję
i inne kraje do wyłożenia kart na stół, jednocześnie także wzywając Komisję do zaostrzenia
prowadzonych przez nią kontroli.

Algirdas Šemeta,    komisarz  − Pani Przewodnicząca! Chciałbym raz jeszcze podziękować
Panu Posłowi Ivanowi za bardzo konstruktywne i dobre sprawozdanie, a także wszystkim
Paniom i Panom Posłom za wkład wniesiony podczas tej debaty; z pewnością Komisja
weźmie go pod uwagę podczas przygotowywania sprawozdania za 2010 rok.

Komisja będzie nadal doskonalić format i treść sporządzanego zgodnie z art. 325
sprawozdania rocznego w sprawie ochrony interesów finansowych i uwzględni sugestie
przedstawione podczas dzisiejszej debaty. Jak już wspomniałem, poprawiliśmy już dane
statystyczne, jednak wciąż jest jeszcze miejsce na kolejne udoskonalenia.

Zwracamy się do państw członkowskich o przekazywanie większej ilości informacji, a
także wzywamy do poprawy rozróżniania pomiędzy nadużyciami finansowymi a
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nieprawidłowościami, co pozwoli przedstawiać przejrzyste informacje zarówno na temat
nadużyć, jak i nieprawidłowości.

W pełni zgadzam się z panią poseł Grässle, że możemy poprawić system zarządzania
nieprawidłowościami; z wielką uwagą nad tym pracujemy. Podniesiono również kwestię
przejrzystości beneficjentów. Udoskonalamy to, a przedstawione na tej sali koncepcje
także będą przedmiotem analiz Komisji.

Komisja podziela również pogląd, że wprawdzie państwa członkowskie podjęły działania
w celu poprawy skuteczności systemów kontroli w walce z nadużyciami finansowymi i
korupcją, jednak wciąż wiele pozostaje do poprawienia. Co się tyczy kwestii podniesionych
przez pana posła Geiera: zasięg występowania nadużyć finansowych nie zamyka się w
granicach żadnego konkretnego kraju. Nie jest to tylko problem kilku państw
członkowskich, czy też nowych państw członkowskich, ale również tych państw
członkowskich, które wymienił Pan w swoim wystąpieniu.

Oczywiście musimy poważnie zająć się tym zagadnieniem w całej Unii Europejskiej. Moją
intencją jest prawdziwa poprawa treści sprawozdania za 2010 rok. I ja, i moje służby
poważnie nad tym pracujemy, i wierzę, że sprawozdanie za 2010 rok będzie najwyższej
możliwej jakości.

Cătălin Sorin Ivan,    sprawozdawca – (RO) Pani Przewodnicząca! Ja również chciałbym
podziękować panu komisarzowi oraz moim koleżankom i kolegom posłom, którzy wnieśli
wkład w przygotowanie przedmiotowego sprawozdania, czy to dzisiaj podczas debaty,
czy też poprzez zgłoszenie poprawek. Dziękuję także kontrsprawozdawcom, z którymi
miałem doskonałe relacje. Omawiane sprawozdanie jest efektem współdziałania i
znakomitej współpracy, jaka była moim udziałem.

Chciałbym powtórzyć, że konieczne jest wyraźne określenie różnicy pomiędzy
nieprawidłowościami a nadużyciami finansowymi. Możemy zgodzić się na dopuszczenie
błędów i nieprawidłowości, natomiast zdecydowanie nie może być tolerancji dla nadużyć.
Po drugie, krajowe oświadczenia o zarządzaniu muszą być podpisywane przez
odpowiedzialnego za nie krajowego polityka, np. właściwego ministra.

Po trzecie, oczekujemy z wielkim zainteresowaniem na wyniki prowadzonej przez Komisję
kontroli procedury uproszczonej, ponieważ dla Unii Europejskiej ogromne znaczenie ma
gromadzenie zasobów własnych w możliwie najbardziej efektywny sposób, a także jak
najskuteczniejsza konsolidacja budżetu.

Po czwarte, w kwestii prawa zamówień publicznych oraz biurokracji związanej z
korzystaniem z funduszy europejskich na szczeblu krajowym, musimy zająć się nadmierną
biurokracją w wielu państwach członkowskich, której celem, z jednej strony, jest zwalczanie
nadużyć, choć z drugiej – stwarza to możliwość korupcji i nieuczciwego wykorzystywania
środków europejskich. Poza tym, jako że fundusze są wysoce upolitycznione, trafiają one
do beneficjentów politycznych.

I na zakończenie, jako ostatni punkt mojego wystąpienia, pragnę odnotować z
zadowoleniem zgłoszony przez mojego kolegę, pana posła Jensa Geiera, wniosek dotyczący
wprowadzenia systemu automatycznego zawieszania wypłaty środków europejskich w
wypadku jakiegokolwiek podejrzenia nadużycia finansowego. Sądzę, że włączenie sygnału
alarmowego zagwarantuje znacznie szybszą reakcję, również państw członkowskich.

Przewodnicząca   – Zamykam debatę.
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Głosowanie w sprawie sprawozdania pana posła Cătălina Sorina Ivana (A7-0050/2011)
odbędzie się jutro o godzinie 12:00.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Zuzana Brzobohatá (S&D),    na piśmie – (CS) Wyraziłam już swoje poparcie dla
przedłożonego sprawozdania w Komisji Kontroli Budżetowej, chciałabym jednak zwrócić
uwagę na kilka zawartych w nim istotnych wniosków. Po pierwsze, chciałabym podkreślić
zawarty w sprawozdaniu apel do krajów, które nie ratyfikowały jeszcze Konwencji o
ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, innymi słowy do Malty, Estonii
i Republiki Czeskiej. Niestety, obecny rząd czeski nie zrobił nic, aby zintensyfikować walkę
z nadużyciami finansowymi i korupcją. Z drugiej strony, chciałabym pochwalić to, że w
sprawozdaniu znalazło się stwierdzenie, iż Republika Czeska, wraz z Estonią, Łotwą i
Słowenią, wykazała zerowy poziom nadużyć finansowych, jeśli chodzi o wykorzystanie
środków z funduszu przedakcesyjnego SAPARD. Jestem wysoce zaniepokojona postawioną
przez Trybunał Obrachunkowy tezą, że ponad 30 % błędów stwierdzonych przez Trybunał
w próbce z 2009 roku mogło być wykrytych i naprawionych przez państwa członkowskie
przed potwierdzeniem płatności do Komisji, na podstawie informacji posiadanych przez
państwa członkowskie. Przyłączam się do wezwania, aby OLAF, zgodnie z wnioskiem
postawionym w ubiegłorocznym sprawozdaniu w sprawie ochrony interesów finansowych
Wspólnoty, przedstawił w swoim kolejnym sprawozdaniu rocznym szczegółową analizę
strategii i środków wprowadzonych przez każde z państw członkowskich w ramach walki
z nadużyciami oraz zapobiegania nieprawidłowościom i ich wykrywania w korzystaniu
z dofinansowania ze środków europejskich, w tym przypadków, w których wynikały one
z korupcji.

PRZEWODNICZY : DIANA WALLIS
Wiceprzewodnicząca

13. Tura pytań (do Komisji)

Przewodnicząca −   Kolejnym punktem porządku dziennego jest tura pytań
(B7-0210/2011).

Do Komisji skierowano następujące pytania.

Pytanie nr 11 skierował Georgios Papastamkos (H-000152/11)

Przedmiot: Świadczenie pomocy humanitarnej dla krajów północnej Afryki

Ostatnie wydarzenia w krajach północnej Afryki (Egipt, Tunezja, Libia) dodatkowo
zaostrzyły już i tak trudne warunki życia licznych grup ludności.

Trudna sytuacja gospodarcza doprowadziła do potężnej fali uchodźstwa w kierunku
śródziemnomorskich państw członkowskich UE. Czy Komisja wprowadziła środki pomocy
gospodarczej, medycznej i humanitarnej po wybuchu kryzysu w północnej Afryce, a jeśli
tak, to jakie są to środki?

Jakie środki zamierza wprowadzić na rzecz śródziemnomorskich państw członkowskich
UE przyjmujących uchodźców z północnej Afryki?

Jakie problemy w świadczeniu pomocy humanitarnej wynikają z prowadzonych operacji
wojskowych??
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Kristalina Georgieva,    komisarz  − Pani Przewodnicząca! W dniu 25 lutego 2011 r.
Komisja przyjęła decyzję w sprawie przeznaczenia kwoty 3 miliony euro na pomoc
humanitarną związaną z kryzysem libijskim. Kwota ta została niezwłocznie uruchomiona
i była to pierwsza część pomocy humanitarnej. W świetle szybko rosnących potrzeb
humanitarnych pierwotną kwotę podwyższono dniu 3 marca do 30 milionów euro. Z
linii budżetowej przeznaczonej na ochronę ludności uruchomiono dodatkową kwotę 6
milionów euro z przeznaczeniem na współfinansowanie pomocy rzeczowej udzielonej
przez państwa członkowskie.

UE świadczy pomoc humanitarną za pośrednictwem naszych partnerów, jest ona
finansowana przez ECHO lub ma formę pomocy rzeczowej świadczonej przez państwa
członkowskie, a uruchamia się ją i koordynuje za pomocą mechanizmu UE na rzecz
ochrony ludności. Obejmuje ona świadczenie pomocy obywatelom opuszczającym Libię
przez granicę z Tunezją, Egiptem i Algierią, wsparcie repatriacji obywateli krajów trzecich
do ich państw pochodzenia, świadczenie pomocy i ochronę humanitarną obywateli
posiadających status uchodźców, którzy nie mogą wrócić do swojego państwa – nie mają
dokąd wrócić – oraz Libijczyków opuszczających Libię, finansowanie i wcześniejsze
rozlokowanie zasobów umożliwiających udzielanie pomocy na terytorium Libii oraz
finansowanie wyposażenia medycznego, chirurgii urazowej i pomocy żywnościowej na
terytorium Libii, które zostaną przekazane wówczas gdy dany obszar będzie dostępny.
Obecnie nie ma dostępu do części terytorium. Na razie możemy prowadzić działania na
wschodzie, ale nie na kontrolowanym przez Kadaffiego zachodzie.

W dniu 8 marca 2011 r. Komisja i Wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych wspólnie
przyjęli komunikat w sprawie partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z
południowym regionem Morza Śródziemnego. Przedstawiono w nim strategię wspierania
przez Europę doniosłych zmian zachodzących w krajach będących południowymi sąsiadami
Unii. Komisja uruchomiła również odpowiednie instrumenty, aby w razie potrzeby, w
wypadku masowego napływu imigrantów z Afryki Północnej, wesprzeć Włochy i inne
państwa członkowskie. Reakcja ta obejmuje środki operacyjne oraz pomoc finansową. W
dniu 20 lutego uruchomiono wspólną operację Frontex – Hermes 2011 – skupiającą środki
i ekspertów z wielu państw członkowskich. Starannie monitorujemy rozwój sytuacji i
przygotowania różnych scenariuszy. Jeżeli będzie to konieczne, operacje Frontex można
byłoby wzmocnić celem wsparcia rozwiązania problemu ewentualnych nowych napływów.
Komisja jest gotowa uruchomić dodatkową pomoc finansową z takich funduszy, jak
Fundusz Granic Zewnętrznych i Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców w kwocie
całkowitej 25 milionów euro. Duża cześć państw członkowskich jest gotowa dostarczyć
tak bardzo potrzebny wyspecjalizowany personel i środki techniczne.

Przy obecnym stanie rzeczy aktualne operacje militarne nie wpływają na poziom dostępu
do pomocy humanitarnej, ponieważ siły lojalne wobec Kadafiego ograniczały go od
początku kryzysu. Negocjacje toczące się między władzami w Trypolisie a Biurem ONZ
ds. koordynacji pomocy humanitarnej i programów pomocy gospodarczej (UNOCHA)
nie przyniosły jeszcze rezultatu w postaci porozumienia o dostępie pomocy humanitarnej
w zachodniej Libii.

Georgios Papastamkos (PPE)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Dziękuję pani komisarz za
szczegółową odpowiedź. Za szczególnie ważne uważam to, że Unia Europejska to światowa
awangarda jeżeli chodzi o udzielanie pomocy humanitarnej oraz, że pokazuje swoją
humanitarną twarz.
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Oczywiście rodzi się jedno pytanie – pytanie zadawane od dawna – o to, czy pomoc
humanitarna dociera do rzeczywistych odbiorców, przejrzystość odgrywa tu bardzo ważną
rolę. Pani Komisarz! Obserwuję niechęć północnych państw Europy do wykraczania poza
ramy umowne i otwarcie się na rynek europejski, otwarcie ich granic dla wywozów
produktów rolnych z tych państw, z Afryki Północnej do Unii Europejskiej. Nie może to
być jednak południe Europy, bo właśnie tam mamy konkurencję, za którą płacimy. Południe
jest poddane presji imigracyjnej, nie może sobie pozwolić jeszcze i na dodatkowe problemy
związane z rolnictwem.

Kristalina Georgieva,    komisarz  − Po pierwsze, jeżeli chodzi o efektywność pomocy
humanitarnej, to od początku, od wybuchu kryzysu, najbardziej dramatyczne skutki
humanitarne można jak dotąd podzielić na trzy części. Po pierwsze, odpływ pracowników
migrujących do Tunezji, Egiptu, Algierii i Nigru – tu Komisja i państwa członkowskie
wykazały się niezwykłą skutecznością. Aby móc zabrać ludzi do domu uruchomiliśmy
zarówno powietrzne, jak i morskie zasoby państw członkowskich oraz zasililiśmy pomocą
humanitarną międzynarodowe organizacje zajmujące się migracją i organizację ONZ
zajmującą się uchodźcami, tak aby można było udzielić pomocy ogromnej liczbie –
420 tysięcy – osób opuszczających Libię.

Po drugie, wschodniej części Libii, do której mamy dostęp, przekazaliśmy wsparcie pomocy
medycznej oraz wcześniejszych dostaw żywności. Jeszcze nie mamy do czynienia z
kryzysem żywnościowym, ale jest to państwo importujące 90 % żywności, a zatem musimy
się przygotować. Wsparcia udzielamy też obywatelom Afryki Subsaharyjskiej, zwłaszcza
Czadyjczykom, którzy znaleźli się w niezwykle trudnym położeniu i w niebezpieczeństwie,
ponieważ uważani są za najemników, chociaż wielu z nich nimi nie jest. Udzielenie im
pomocy w dotarciu do bezpiecznego miejsca, przede wszystkim do Egiptu, także uznaliśmy
za priorytet.

Po trzecie, wiemy, że potrzeby humanitarne występują również na obszarach
kontrolowanych przez Kadafiego, ale mamy do nich ograniczony dostęp. Ustanowiliśmy
rezerwę w kwocie 9 milionów euro na wypadek, gdyby warunki pozwoliły nam na
uruchomienie pomocy humanitarnej. Poleciliśmy Światowemu Programowi
Żywnościowemu, a także innym organizacjom humanitarnym pozostawanie w gotowości.

Jeżeli chodzi o drugą część Pana pytania, dostęp do rynków, to jest to oś inicjatywy na
rzecz południowego regionu Morza Śródziemnego, którą nakreśliłam. Należy zadbać,
byśmy mogli zaproponować tym państwom szanse na lepszą przyszłość w dziedzinie
zatrudnienia i dobrobytu. Bardzo duży nacisk kładziemy tam na handel, handel z Europą,
ale także między państwami regionu Morza Śródziemnego.

Zigmantas Balčytis (S&D) -    (LT) Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Sytuacja, jaka
zaistniała w Afryce Północnej naprawdę zmusiła Unię Europejską do stawienia czoła
najtrudniejszym wyzwaniom. Financial Times przytoczył wypowiedź komisarza
stwierdzającego, że Unia Europejska z powodzeniem ewakuowała swoich obywateli z
Libii. Jednocześnie jednak państwo to pozbawiono specjalistów w dziedzinie opieki
zdrowotnej, z których większość stanowili Bułgarzy. Jak Pani wspomniała Unia Europejska
świadczy pomoc humanitarną w różnych postaciach, ale jednocześnie stajemy w obliczu
kolejnego niebezpieczeństwa, bo rzeczywiście zostawiliśmy ten kraj bez niezbędnej pomocy
medycznej. Jak zamierza Pani rozwiązać ten problem?

Kristalina Georgieva,    komisarz  − Po pierwsze chcę powiedzieć, że ewakuacja obywateli
europejskich przebiegła bardzo pomyślnie. Udało nam się skoordynować działania państw
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członkowskich i ustanowiliśmy ośrodek monitorowania i informacji pełniący rolę platformy
tej koordynacji. W rezultacie udało nam się w jak najszybszy i najbardziej bezpieczny
sposób wywieźć z Libii zdecydowaną większość naszych obywateli. Do chwili zakończenia
tej masowej ewakuacji w Libii pozostało zaledwie około 200 osób zgłaszających chęć
ewakuacji. W tej chwili – podczas tej debaty – niektórych z nich z powodzeniem
ewakuowano rosyjskim samolotem.

Jeżeli chodzi o usługi medyczne, to po ewakuacji dały o sobie znać niezamierzone
konsekwencje, ponieważ niektórzy z tych obywateli Europy świadczyli usługi medyczne
stanowiące część libijskiej opieki zdrowotnej. Ewakuowano wiele pielęgniarek, jednak nie
tak wielu lekarzy. Teraz dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić organizacjom
humanitarnym specjalizującym się w opiece medycznej udostępnienie tych usług
Libijczykom i obywatelom krajów trzecich.

Po raz kolejny należy podkreślić, że najważniejsze jest to, aby Kadafi zezwolił organizacjom
humanitarnym na prowadzenie działań w zachodniej części Libii. Niestety jeszcze do tego
nie doszło. We wschodniej części kraju stacjonuje zespół naszych ekspertów. Eksperci
wrócili z misji oceniającej i poinformowali, że pomimo rosnącej liczby rannych
potrzebujących opieki medycznej zasoby medyczne i wsparcie – także w postaci personelu
– zapewniane przez społeczność międzynarodową są wystarczające dla wschodniej części
Libii. Nie dotyczy to jednak takich miast jak Misrata oraz terenów kontrolowanych przez
Kadafiego. Jak Pan Poseł zapewnie wie, obecnie podejmowane są próby wysłania statków
medycznych, które mają służyć zwiększeniu dostępu do pomocy medycznej.

Przewodnicząca −    Pytanie nr 12 skierował Zigmantas Balcytis (H-000136/11)

Przedmiot: Różnice dotyczące opieki zdrowotnej w państwach członkowskich

Wciąż można zaobserwować duże różnice między regionami i państwami członkowskimi
UE dotyczące usług opieki zdrowotnej oraz nierówne traktowanie pacjentów w zakresie
jakości usług i zwrotu kosztów za leki stosowane w przypadku poważnych chorób, takich
jak choroba Alzheimera.

Czy Komisja zamierza podjąć działania w tej kwestii? Jeżeli tak, jakie środki zostaną
przedsięwzięte, aby zachęcić do opracowywania zintegrowanych strategii krajowych lub
regionalnych mających na celu ograniczenie zjawiska nierównego traktowania w zakresie
opieki zdrowotnej i zapewnienie pacjentom w UE dostępu do wysokiej jakości usług opieki
zdrowotnej?

Maria Damanaki,    komisarz  − Szanowne Posłanki i Szanowni Posłowie! Zgodnie z
Traktatem kompetencje w zakresie rozwiązywania tych problemów leżą w gestii państw
członkowskich. Unia Europejska prowadzi działania na rzecz wsparcia, koordynowania
lub uzupełniania działań państw członkowskich, ochrony i poprawy zdrowia człowieka.
Komisja uważa, że wszyscy obywatele Unii powinni mieć powszechny dostęp do wysokiej
jakości opieki.

W związku z tym Komisja uruchomiła szereg inicjatyw w tym względzie i z przyjemnością
odpowiem na pytanie Pana Posła. W 2009 roku Komisja przyjęła komunikat zatytułowany
„Solidarność w zdrowiu: zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE” i komunikat ten
podkreśla konieczność wyrównania nierówności zdrowotnych.

W grudniu ubiegłego roku służby Komisji uruchomiły także wspólne działanie z 14
państwami członkowskimi służące zmniejszaniu nierówności w ramach programu na
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rzecz zdrowia. Powszechny dostęp do wysokiej jakości opieki jest też przedmiotem otwartej
metody koordynacji w dziedzinie zdrowia i opieki długoterminowej. W tym kontekście
państwa członkowskie uzgodniły konkretne cele dotyczące systemów opieki zdrowotnej,
dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz stabilności strategii politycznych w
dziedzinie opieki zdrowotnej. Poza nową dyrektywą w sprawie praw pacjentów w
transgranicznej opiece zdrowotnej pacjenci UE będą mieli możliwość uzyskania informacji
o formach terapii dostępnych za granicą oraz będą mogli ubiegać się o ewentualny zwrot
kosztów.

Na koniec chcę powiedzieć, że sektor zdrowia jest jednym z obszarów finansowanych w
ramach aktualnej polityki spójności. Środki finansowane w tym kontekście, na przykład
modernizacja infrastruktury szpitalnej, zakup wyposażenia medycznego czy szkolenie
personelu medycznego mogą pomóc w poprawie dostępu obywateli do opieki zdrowotnej,
zwłaszcza w regionach najuboższych.

Zigmantas Balčytis (S&D) -    (LT) Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Chciałbym Pani
bardzo podziękować za bardzo wyczerpującą odpowiedź, ale gdy rozmawiamy o ofiarach
złożonych katastrof moi wyborcy często poruszają jeden konkretny problem. Opieka
rzeczywiście jest najpoważniejszym problemem, ale opiekę niejednokrotnie świadczą
rodziny pacjentów. Opiekunowie nie mogą już w pełni uczestniczyć w rynku pracy, a ich
sytuacja jest bardzo niepewna. Czy nie uważa Pani, że poza ujednoliceniem usług opieki
zdrowotnej konieczne jest też uregulowanie tego problemu, tak aby opiekunowie również
mogli korzystać z ochrony socjalnej?

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)   – (EL) Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz!
Uwzględniając fakt, że wspomniana przez Panią dyrektywa w sprawie stosowania praw
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej nie weszła jeszcze w życie, chciałbym
Panią zapytać: czy jeżeli pacjenci chcą skorzystać z usług medycznych w innym państwie
mają już prawo do uzyskania odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeń? Chciałbym
tylko przypomnieć Parlamentowi, że Trybunał Europejski wydał już korzystne orzeczenie
w tej sprawie.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D)   – (RO) Chciałabym zadać następujące pytanie. Jeżeli chodzi
o krajowe usługi opieki zdrowotnej oraz fakt, że wiele państw członkowskich niestety
ograniczyło swoje budżety zdrowotne na skutek kryzysu gospodarczego i finansowego,
jakie działania Komisja zamierza podjąć, aby państwa członkowskie nie musiały ograniczać
budżetów na zdrowie? Każdy pacjent nieleczony w odpowiednim czasie generuje
dodatkowe koszty usług opieki zdrowotnej.

Maria Damanaki,    komisarz  − Ogólnie mogę powiedzieć, że musimy rozwiązać wszystkie
te problemy pamiętając, że mamy tu do czynienia z kompetencjami państw członkowskich.
Musimy je szanować.

Rozumiem uwagę, że nierówności się utrzymują, niemniej jednak Komisja zrobi wszystko,
co w jej mocy, aby ułatwić państwom członkowskim zharmonizowanie sytuacji. Naszym
priorytetem jest ułatwienie współpracy między państwami członkowskimi na rzecz
zmniejszenia nierówności. Inna rzeczą, którą możemy zrobić jest śledzenie tego problemu
jako części uruchomionego przez Komisję procesu społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw w dziedzinie produktów farmaceutycznych.

Jeżeli chodzi o pytanie skierowane przez pana posła Chountisa to mogę powiedzieć, że z
chwilą wejścia w życie dyrektywy będziemy dysponowali przejrzystymi ramami prawnymi
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w zakresie uprawnień do zwrotu kosztów za transgraniczną opiekę zdrowotną. Wtedy
zaproponujemy zmniejszenie nierówności nieodłącznie związanych z odmiennym
wykonywaniem decyzji europejskiego sądu. Wtedy obywatele będą mieli pewność, co do
tego kiedy i na jakich zasadach będą lub nie będą mogli domagać się zwrotu kosztów opieki
uzyskanej zagranicą. Obawiam się, że będziemy musieli poczekać aż to nastąpi.

Przewodnicząca −     Pytanie nr 13 skierowała Marian Harkin (H-000110/11)

Przedmiot: Technologie wspomagające

Biorąc pod uwagę istniejące niedoskonałości w zakresie wykorzystywania wyników prac
badawczo-rozwojowych do tworzenia produktów komercyjnych, czy Komisja może
poinformować ogólnie, na jakim etapie znajdujemy się obecnie pod względem wzmacniania
pozycji Europy w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających?

Antonio Tajani  , wiceprzewodniczący Komisji  −  (IT) Pani Przewodnicząca! Szanowne
Posłanki i Posłowie! Jeżeli chodzi o technologie wspomagające, to w dniu 30 września
2009 r. Komisja przyjęła komunikat omawiający wspólną strategię dotycząca tego obszaru.
W komunikacie tym podkreśliliśmy, że pomimo doskonałych zdolności w dziedzinie
badań i rozwoju określonych kluczowych technologii wspomagających nie udaje nam się
osiągnąć proporcjonalnego powodzenia jeżeli chodzi o przełożenie tych wyników na
wytwarzanie produktów i usług.

Dlatego uważam, że ważne jest, abyśmy określili strategię zmierzającą do szerszego
wykorzystywania kluczowych technologii wspomagających w przemyśle europejskim.
Podejście to zostało nakreślone także w inicjatywach podjętych przez Komisję, zwłaszcza
w inicjatywach dotyczących polityki przemysłowej, innowacyjnej Unii i strategii cyfrowej
Unii Europejskiej.

Po przyjęciu komunikatu w lipcu ubiegłego roku Komisja ustanowiła grupę ekspercką
wysokiego szczebla ds. kluczowych technologii wspomagających. Jej pracę zainicjowała
trójka komisarzy: wiceprzewodnicząca ds. agendy cyfrowej Nelly Kroes, komisarz ds.
badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn oraz niżej podpisany, odpowiedzialny
za przemysł i przedsiębiorczość. Grupie udzielono jednorocznego mandatu na
sformułowanie zaleceń w sprawie środków strategii politycznej, które należy przyjąć, aby
promować popularyzowanie kluczowych technologii wspomagających w przemyśle
europejskim.

W skład grupy wchodzi dwudziestu siedmiu przedstawicieli administracji państw
członkowskich, wspólnoty badawczej, europejskiego sektora technologii wspomagających,
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz stowarzyszeń zrzeszających małe i średnie
przedsiębiorstwa.

W lutym tego roku grupa przedłożyła Komisji Europejskiej śródokresowy dokument
roboczy ilustrujący główne wyzwania w zakresie komercjalizacji kluczowych technologii
wspomagających w Europie. Z treścią pierwszego wewnętrznego dokumentu roboczego
można się zapoznać na stronie internetowej Dyrekcji generalnej „Przedsięwzięcia”. Końcowe
sprawozdanie grupy ekspertów zostanie przedłożone Komisji w lipcu. Sprawozdanie to
będzie stanowiło przyczynek do zaleceń Komisji zmierzających do utworzenia jednolitych
ram strategicznych na rzecz połączenia inicjatyw wspierających badania i innowacje.

Kluczowe technologie wspomagające (KET) mają podstawowe znaczenie dla naszych
gospodarek, ponieważ są one rzeczywistym instrumentem ułatwiającym tworzenie w
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przyszłości produktów i usług a jednocześnie są podstawą naszej platformy przemysłowej,
którą moglibyśmy nazwać naszą trzecią rewolucją przemysłową.

Ci, którzy wiedzą jak wykorzystać te technologie w Europie zdołają zwiększyć
konkurencyjność naszych przemysłów i staną na czele przemian prowadzących do
gospodarki niskoemisyjnej, efektywnej pod względem wykorzystywania zasobów i opartej
na wiedzy. Niewykorzystanie KET oznacza utratę europejskiego przywództwa w sektorach,
w których jesteśmy silni oraz utratę zdolności innowacyjnych w zastosowaniach o
strategicznym znaczeniu dla naszej Unii.

Jednocześnie technologie te oferują wyjątkowy potencjał rynku pod względem wzrostu.
Chciałbym przytoczyć kilka symbolicznych liczb. Według naszych szacunków ich wartość
na rynku światowym waha się od 950 miliardów euro do 1 100 miliardów euro rocznie,
a przewidywana stopa wzrostu waha się między 5 % a 46 %. Co za tym idzie, technologie
wspomagające są wyjątkową szansą, na której wszystkie gospodarki uprzemysłowione
będą opierać swoją konkurencyjność, instrumentem niezbędnym dla przyszłego wzrostu.

Rezygnacja z tej możliwości byłaby błędem, a Komisja zamierza wykonać swoje zadanie.
Potrzebujemy wsparcia Parlamentu Europejskiego, szczególnie po wejściu w życie Traktatu
z Lizbony i rozszerzeniu kompetencji przyznanych Parlamentowi Europejskiemu, i jestem
przekonany – a mówię to jako były poseł do Parlamentu Europejskiego – że współpraca
między Parlamentem Europejskim i Komisją doprowadzi do osiągnięcia dobrych wyników
w tym sektorze, co jest niezwykle ważne dla wzrostu i konkurencyjności naszej gospodarki
europejskiej.

Marian Harkin (ALDE) -   Panie Komisarzu! Dziękuję Panu za odpowiedź i szczerze
gratuluję Komisji działań na rzecz zagwarantowania, by Europa nadal prowadziła w tym,
co nazwał Pan „trzecią rewolucją przemysłową”.

Grupa wysokiego szczebla zajmowała się wieloma problemami – jednym z nich była ta
„dolina śmierci”, inaczej mówiąc przepaść podzielająca kreatywne pomysły od rynku – i
zwróciła uwagę na fakt, że Europa niejednokrotnie traci przewagę lidera.

Grupa mówiła też o szeregu istniejących blokad, na przykład braku europejskiego patentu
IP oraz potrzebie zmniejszenia rozbicia obowiązujących już ram regulacyjnych. Dlatego
zatem moje pytanie brzmi, jakie działania Komisja podjęła i czy je podjęła, aby rozwiązać
te problemy?

Antonio Tajani  , wiceprzewodniczący Komisji  −  (IT) Pani Poseł Harkin! Dziękuję Pani za
podkreślenie pracy, którą Komisja wykonuje, a także za wezwanie do większego
zaangażowania po stronie rządzących. Obecnie oczekujemy na sformułowanie przez
grupę ekspertów zaleceń dotyczących strategii politycznej po czym przystąpimy do
sformułowania ostatecznej strategii Komisji

W śródokresowym dokumencie roboczym grupa ekspertów zaproponowała trójfilarową
platformę zamknięcia luki w innowacjach. Każdy z tych trzech filarów jest warunkiem,
który należy bezwzględnie spełnić, aby umożliwić popularyzowanie kluczowych
technologii wspomagających (KET) w Unii Europejskiej.

Pierwszy filar dotyczy badań technologicznych. Europa musi opracować bardziej
konkurencyjne technologie aż do etapu prototypu podlegającego opatentowaniu. Cel ten
wymaga, by programy badawcze Unii były bardziej skoncentrowane na badaniach
technologicznych.
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Drugi filar dotyczy demonstracji produkcji. Musimy przełożyć sukces technologiczny na
konkurencyjne produkty, a cel ten wymaga ponownego wyważenia unijnych programów
badawczych w celu uproszczenia projektów demonstracyjnych.

Trzeci filar to konkurencyjność przemysłowa na szczeblu globalnym. Europa musi utrzymać
bieżące zdolności produkcyjne albo stworzyć nowe zdolności po to, by nasze innowacyjne
produkty mogły konkurować na rynku ogólnoświatowym ze względu na cenę i wymiary.
Dlatego musimy poprawić warunki ramowe dla inwestorów, aby zachęcić ich do
inwestowania w Unii Europejskiej. Tym samym musimy przyciągnąć inwestycje, ale
jednocześnie poprawić wszystkie programy UE, które mogłyby wesprzeć ten niezwykle
ważny sektor oraz spróbować pokonać przepaść między badaniami a zastosowaniami,
występującą w wielu sektorach produkcyjnych w Unii Europejskiej.

To przejście od badań do zastosowań to problem dotyczący całego sektora przemysłu.
Dlatego jestem za i dlatego poparliśmy politykę klastrową – a mamy ich około 2 tysiące
– co pozwala na połączenie badań i przemysłu, uniwersytetów, badań i przemysłu oraz
innowacji, tak aby uczynić nasz system przemysłowy bardziej konkurencyjnym.

Pani Poseł Harkin! Tak wygląda obecna sytuacja. Będziemy kontynuować nasze prace i
dokładnie przeanalizujemy wszystkie sugestie przekazane nam przez Parlament Europejski
oraz weźmiemy sobie do serca wszystkie zalecenia, które Wysoka Izba mi przekaże.

Pytanie nr 14 skierował Chris Davies (H-000112/11)

Przedmiot: Przyszłość sektora rybołówstwa w UE

Komisja twierdzi, że większość sektora rybołówstwa UE działa w sposób niezrównoważony.
Jak Komisja ocenia przyszłość sektora rybołówstwa i zatrudnienia w nim, jeżeli nadal będą
realizowane obecne strategie i praktyki i nie zostaną wprowadzone reformy służące
zredukowaniu nadwyżki produkcji i zmniejszeniu odrzutów ryb? Czy Komisja podejmie
działania służące promocji zrównoważonych praktyk?

Maria Damanaki,    komisarz  − Kiedy moje służby zaczęły przygotowywać pakiet reformy
dotyczącej wspólnej polityki rybołówstwa przeprowadziły dogłębną ocenę skutków wielu
możliwych opcji alternatywnych dla reformy. Jedną z tych opcji było kontynuowanie
bieżącej polityki po 2013 roku. Ten stan rzeczy wykorzystano jako punkt odniesienia dla
porównania wpływu innych możliwych alternatyw. Ten „scenariusz status quo” uwzględnia
nowe długoterminowe plany zarządzania, rozporządzenie w sprawie kontroli oraz
rozporządzenie w sprawie nielegalnych, niezgłoszonych połowów.

Wyniki scenariusza status quo są jasne: jeżeli nie zmienimy naszej polityki to do 2020 roku
ogólna stabilność zasobów będzie wątpliwa.

Jeżeli chodzi o stabilność środowiskową do 2020 roku tylko 6 % zasobów osiągnęłaby
maksymalną wydajność stabilną. Należy to porównać z naszym zobowiązaniem do
osiągnięcia maksymalnej zrównoważonej wydajności do 2015 roku. Dlatego jeżeli
będziemy kontynuować scenariusz status quo, nie ma możliwości żebyśmy wypełnili nasze
zobowiązanie do osiągnięcia do 2015 roku maksymalne zrównoważonej wydajności.

Jeżeli chodzi o wydajność gospodarczą naszych flot połowowych w ramach scenariusza
status quo tylko niektóre kwoty będą istotne gospodarczo. Cały sektor połowów osiągnie
zyski zbliżone do zera albo nawet gorsze.
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Tak samo wyglądają perspektywy dotyczące stabilności socjalnej. Zatrudnienie w sektorze
połowów będzie dalej spadać w tym samym tempie jak teraz, płace pozostaną niskie, co
sprawi, że zawód rybaka będzie dla młodego pokolenia coraz mniej atrakcyjny.

Zatem obecny stan rzeczy tak naprawdę nie jest dla Komisji alternatywą. Potrzebujemy
reformy i pracujemy nad nią.

Chris Davies (ALDE) -   Pani komisarz nakreśliła niezwykle zasmucające perspektywy
mówiąc, że jeżeli będziemy kontynuować dotychczasową politykę mamy niewielkie szanse,
w wielu przypadkach floty połowowe staną się gospodarczo nieistotne, a szanse na
zatrudnienie rybaków zmaleją.

Jednak, czy nie jest tak, że załamanie jest lepsze niż alternatywa? Tak naprawdę nie wiemy.
Nie dysponujemy wiedzą naukową dotyczącą 50 % naszych połowów. Wiemy, że w wielu
przypadkach po dziesięcioleciach przeławiania zasoby rybne są ograniczone. Prawda jest
taka, że sytuacja jest niezwykle delikatna. Jesteśmy bardzo zagrożeni. Pani Komisarz! Nie
można wykluczyć możliwości, że jeżeli będziemy kontynuować aktualną politykę wiele
z tych połowów zaniknie.

Barbara Matera (PPE)   – (IT) Podzielam obawy moich koleżanek i kolegów dotyczące
sektora rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego i podzielam też obawy dotyczące
ochrony ekosystemów morskich. Jednak uwzględniając trudności społeczno-gospodarcze
dotykające branży morskich, a zwłaszcza społeczności morskich uwięzionych w pułapce
surowych rozporządzeń europejskich pytam, czy Komisja zamierza poszukać wyważonych
i natychmiastowych rozwiązań zmierzających do ochrony zarówno ekosystemów, jak i
wielu obywateli Europy pracujących w tym sektorze.

Seán Kelly (PPE) -   Pani komisarz roztacza dość przygnębiającą wizję. Jednym z
problemów poruszonych w pytaniu pana posła Daviesa jest ogólny problem odrzutów.
Niedawno spotkałem rybaka, który powiedział mi, że odkrył czy wynalazł sieć, która
mogłaby zakończyć problem odrzutów podczas połowów tuńczyka. Czy Pani Komisarz
zamierza przyjrzeć się tej sprawie? Czy uważa Pani, że można wdrożyć technologię, która
zakończy problem odrzutów albo przynajmniej je ograniczy?

Maria Damanaki,    komisarz  − Jeżeli będziemy kontynuować dotychczasową politykę
status quo to tak, będziemy musieli stawić czoła możliwości wyczerpania się wielu zasobów
i nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Mogę się tylko zgodzić, że nasza sytuacja jest niezwykle delikatna. Jeżeli będziemy musieli
stawić czoła trudnej sytuacji to jej konsekwencje będą niezwykle niekorzystne. Dlatego
potrzebujemy reformy i dlatego zamierzamy przeanalizować najlepszą drogę do osiągnięcia
równowagi między stabilnością zasobów a społeczno-gospodarczym wpływem reformy.

Chcę jednak jasno powiedzieć: to nieprawda, że troskę o środowisko przedkładamy nad
troskę o rybaków. Troszczymy się o naszych rybaków i następne pokolenia. Dlatego
potrzebujemy reformy, bo szczerze mówiąc, jeżeli nie będzie zasobów rybnych nie będzie
przyszłości dla rybaków z regionu Morza Śródziemnego i wszystkich innych wód
europejskich. Aby mieć pewność, że nasz przemysł rybny ma przyszłość musimy wdrożyć
reformę. Zamierzamy przedłożyć kilka dobrych wniosków i zamierzamy zabezpieczyć
egzystencję naszych rybaków. To chcemy zrobić.

Inny poseł odniósł się do selektywności narzędzi połowowych. Nasze służby bardzo
chętnie przeanalizują każde nowe narzędzie oraz każdą nowość dotyczącą selektywności.
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Chciałabym też powiedzieć, że w ramach naszego nowego systemu finansowania
zamierzamy hojnie przydzielać środki finansowe pomimo kryzysu, aby mieć pewność,
że wprowadzone zostaną udoskonalenia w zakresie selektywności. Bardzo mnie cieszą
wszystkie inicjatywy podejmowane przez branżę – przez naszych rybaków – na rzecz
udoskonaleń w dziedzinie selektywności narzędzi połowowych.

Ogólnie chcę powtórzyć, że status quo nie jest alternatywą. Nie jest alternatywą dla
zrównoważenia zasobów, dla egzystencji naszych rybaków ani dla przyszłości naszych
społeczności przybrzeżnych. Dlatego potrzebujemy reformy.

Przewodnicząca −    Pytanie nr 15 skierował Jim Higgins (H-000127/11)

Przedmiot: Proponowany zakaz odcinania płetw rekinom

Wobec niedawnego poparcia przez posłów do Parlamentu Europejskiego zakazu odcinania
płetw rekinom oraz biorąc pod uwagę fakt, że Kongres Stanów Zjednoczonych wprowadził
przepisy prawne zakazujące tej praktyki oraz że inni prawodawcy zdecydowanie
opowiadają się za wprowadzeniem tego rodzaju przepisów, co proponuje Komisja w
kwestii nadania biegu legislacyjnego troskom wyrażonym przez posłów do PE?

Maria Damanaki,    komisarz  − Chciałabym podziękować panu posłowi za to pytanie,
ponieważ daje mi ono możliwość poinformowania tego Parlamentu o odcinaniu płetw
rekinom.

Odcinanie płetw na statkach poławiających wszędzie na świecie oraz na wszystkich statkach
poławiających na wodach UE jest zakazane od 2003 roku na mocy rozporządzenia Rady.
Ogólnie obowiązuje zakaz odcinania płetw rekinom. Ale bieżące rozporządzenie dopuszcza
w pewnych warunkach – i w tym tkwi problem – przetwarzanie na pokładzie statku
obejmujące odcinanie płetw na pokładzie, jednocześnie zobowiązując do pozostawienia
na statku wszystkich tuszy rekinów. Dlatego w ostatnich latach borykamy się z problemem
odcinania płetw rekinom.

W lutym 2009 roku przedstawiliśmy plan działania i od tamtej chwili podjęliśmy szereg
środków. Prowadzimy też aktywną współpracę z organizacjami regionalnymi na rzecz
wprowadzenia skutecznych reżimów dla najbardziej narażonych gatunków rekina oraz
zagwarantowania ich zrównoważonego odławiania. A zatem problem, z którym walczymy
w kontekście rozwiązania tej sytuacji polega na konieczności przeprowadzenia konsultacji
społecznych i już od kilku miesięcy prowadzimy konsultacje publiczne. W dokumencie
z konsultacji omówiono trzy główne alternatywy dyskutowane obecnie przez
ogólnoświatowych ekspertów w celu usprawnienia kontroli i zagwarantowania pełnej
zgodności. Wiele zainteresowanych stron, w tym przemysł rybny, naukowcy,
menedżerowie i organizacje pozarządowe, a także opinia publiczna przekazało nam swoje
uwagi.

Chciałabym Państwa zapewnić, że problem ochrony rekinów traktuję niezwykle poważnie.
Dlatego zwróciłam się do moich służb o dokładne przeanalizowanie wszystkich
otrzymanych uwag. Następnie przygotujemy ocenę skutków, która jak państwu wiadomo
jest konieczna dla wprowadzenia zmian w rozporządzeniu. Mam zamiar jak najszybciej
przyjąć wniosek prawodawczy. Chciałabym poinformować, że aby nie tracić więcej czasu
sprawę tę uznałam za priorytetową.

Chcę też powiedzieć, że Komisja podjęła szereg działań, aby zagwarantować zrównoważone
gospodarowanie oraz ogólną ochronę rekinów wykraczającą poza odcinanie płetw.
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Przedstawiliśmy plan działania i od tego czasu podjęliśmy szereg działań. Zakazaliśmy
poławiania na wodach UE żarłacza śledziowego, rekina olbrzymiego i rekina białego. Aby
ochronić rekiny głębinowe zakazaliśmy stosowania sieci skrzelowej poniżej 200 metrów.
W ubiegłym roku – i chcę to podkreślić – zaproponowaliśmy wprowadzenie
zrównoważonego i popartego dowodami naukowymi kontyngentu na różne gatunki
rekina. Negocjowanie tego w Radzie to był niezwykle trudny czas. Nie było to łatwe zadanie,
ale w końcu nam się udało i mamy wyważony wniosek na ten rok i mam nadzieję, że także
na następny.

Jim Higgins (PPE) -   Pani Przewodnicząca! Odcinanie płetw rekinom to barbarzyństwo!
To nieludzkie i okrutne. Wyrzucone z powrotem do morza umierają. To praktyka, której
należy zakazać. Komisja odnosi się do rozporządzenia z 2003 roku, najwyraźniej ono nie
działa.

Rozumiem, że to bardzo trudne. Jaką strategię zamierzacie przyjąć? Musimy wprowadzić
rozporządzenie całkowicie zakazujące tej praktyki. Mówimy tu o zmieceniu z powierzchni
ziemi – całkowitym wyginięciu – konkretnych gatunków. Liczby mówią same za siebie.
Obecnie szacuje się na przykład, że w 2009 roku na światowy rynek trafiły płetwy odcięte
26-73 milionów rekinów. To rzeczywiście bardzo lukratywny biznes. Musimy całkowicie
zakazać tej praktyki. To barbarzyństwo, nie można go tolerować i musimy go zakończyć
raz na zawsze. Powinniśmy przewodzić w tym względzie.

Brian Crowley (ALDE) -   W 2003 roku zakazano odcinania płetw rekinom. Przez
analogię mamy teraz do czynienia z sytuacją dotyczącą makreli w Unii Europejskiej, gdzie
na szczeblu europejskim oraz na szczeblu Europejskiego Obszaru Gospodarczego
obowiązuje porozumienie w sprawie ograniczenia połowów makreli. Mimo to widzimy,
że zarówno Islandia, jak i Wyspy Owcze co roku odławiają 150 tysięcy ton, a to ma
bezpośredni wpływ na funkcjonowanie europejskich flot połowowych. Zatem jakie
działania można w tej sprawie podjąć? Przede wszystkim, czy na te dwa regiony można
nałożyć sankcje?

Chris Davies (ALDE) -   Widząc lwy znikające z Afryki i rekiny znikające z naszych mórz
podziwiam panią komisarz za to, co próbuje zrobić, ale wiele zależy od rynku. Ogromne
zapotrzebowanie na płetwy rekina wywodziło się z Azji, można na nich zarobić dużo
pieniędzy.

Jedynym sposobem na zagwarantowanie, że możemy właściwie uregulować zaistniałą
sytuację i poradzić sobie z nią jest zapewnienie, by przy wyładunku płetwy były
przytwierdzone do tuszy rekina. Tylko tak możemy utrzymać kontrolę. Mam nadzieję, że
pani komisarz będzie o tym pamiętać przygotowując wnioski.

Maria Damanaki,    komisarz  − Zgadzam się z Państwem, że pomimo zakazu obecna
sytuacja nie może nas cieszyć. Zgadzam się z Państwem, wiemy jak wygląda sytuacja i jak
to funkcjonuje. Istnienie niezwykle dochodowego przemysłu jest bezdyskusyjne. Ale
musimy podejmować działania zgodne z naszymi ramami prawnymi, więc proszę mi
pozwolić wyjaśnić.

Problem istnieje, bo branża może teraz wyładowywać płetwy i tusze rekina w innych
portach. Mogą wyładować płetwy – które jak możemy sobie wyobrazić są cenniejsze ze
względu na zapotrzebowanie na nie głównie w Azji – w jednym porcie, a tusze rekinów
w innym, co bardzo utrudnia kontrolę. Dlatego to wszystko ma miejsce. Pamiętamy o
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tym. Procedurę konsultacji uruchomiliśmy dlatego, że chcielibyśmy rozwiązać tę niezwykle
trudną sytuację.

A zatem mogę Państwu powiedzieć, że zamierzamy przygotować ambitny wniosek i mam
nadzieję, że do końca roku będziemy mieć nowy instrument prawny dotyczący płetw
rekinów, które przyniesie pewne konkretne wyniki. Raz na zawsze uregulujemy tę sytuację.

Jeżeli chodzi o analogię do sytuacji makreli to mogę powiedzieć, że Unia Europejska zrobiła
co mogła. Chciałabym powiedzieć, że państwa członkowskie w przedmiotowym regionie
były bardzo pomocne, a nasi rybacy i nasz przemysł musiały wiele poświęcić, aby
zagwarantować stabilność zasobów.

Dlatego zmartwiło nas, że Islandia i Wyspy Owcze przyjęły jednostronne podejście oraz
samowolnie zwiększyły swoje kontyngenty. Nie możemy tego tolerować. Dlatego nad
tym pracujemy – moje służby współpracują z Radą Ministrów i służbami komisarza ds.
handlu pana de Guchta – i zamierzamy przedłożyć wniosek prawodawczy dotyczący
legalnej broni, której można użyć w takich przypadkach. Mamy teraz pewną broń, ale
broń prawna, którą dziś dysponujemy dotyczy tylko świeżych ryb, w tym makreli, a nie
wyrobów z makreli, a zwłaszcza oleju z ryb i mączki rybnej, które są podstawowymi
produktami eksportowymi Islandii i Wysp Owczych. Musimy wykazać się skutecznością
w tej sprawie. Komisja zamierza zrobić co w jej mocy, aby zagwarantować, by w następnym
sezonie połowowym stabilność zasobów była zabezpieczona.

Przewodnicząca −    Pytanie nr 16 skierowała Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
(H-000142/11)

Przedmiot: Nowa strategia morska dla Morza Śródziemnego

Potrzeba opracowania strategii morskiej dla Morza Śródziemnego wynika z 25-punktowego
programu na rzecz kompleksowego działania w basenie Morza Śródziemnego w związku
z nowymi wyzwaniami po ostatnich wydarzeniach w śródziemnomorskich krajach
arabskich. UE opracowała przepisy i strategię wspierania zrównoważonego wykorzystania
mórz, utrzymania ekosystemów morskich i ochrony podstawowych zasobów
wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej związanej z morzem.

Czy w nowej polityce europejsko-śródziemnomorskiej zostaną zapisane również nowe
cele polityki morskiej?

Jak rozwijają się śródziemnomorskie inicjatywy UE w kwestiach związanych z morzem,
np. w kwestii usuwania zanieczyszczeń na Morzu Śródziemnym?

Jakie narzędzia przewidziano, by ułatwić dostosowanie basenu Morza Śródziemnego do
zmian klimatu oraz zapobiegać poważnym zagrożeniom wynikającym z powodzi, erozji
wybrzeży i dalszego niszczenia gleb?

W jaki sposób w strategii morskiej zapisano plany przesyłu energii w basenie Morza
Śródziemnego?

Jakie środki i jaką współpracę z partnerami z basenu Morza Śródziemnego przewiduje się,
by chronić żeglugę morską oraz przeciwdziałać nielegalnej imigracji drogą morską?

Maria Damanaki,    komisarz  − Dziękuję pani poseł Kratsa-Tsagaropoulou za jej pytanie,
ponieważ dzięki niemu mogę odnieść się do tej niezwykle trudnej sytuacji w regionie
Morza Śródziemnego.
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Chciałabym poinformować Parlament, że Komisja przyjęła niedawno komunikat pt.
„Partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza
Śródziemnego”, który zawiera szereg wniosków zmierzających do pokonania wyzwań, z
którymi po ostatnich zmianach region ten się teraz boryka. Jak Państwu wiadomo, jest to
sytuacja nadzwyczajna, niezwykle delikatna i niepokojąca.

Komisja jest bardzo zadowolona z ogólnego poparcia dla tej inicjatywy. Komunikat został
bardzo pozytywnie przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie i mam nadzieję, że
także przez Parlament.

Chciałabym objaśnić kilka działań, które podjęliśmy do chwili obecnej dążąc do
sformułowania nowej strategii morskiej dla regionu Morza Śródziemnego. Po pierwsze,
jeżeli chodzi o zintegrowaną politykę morską powołaliśmy już grupę roboczą ds. tej
polityki, w skład której wchodzą wszystkie państwa regionu Morza Śródziemnego oraz
konwenty regionalne. Zamierzamy potraktować ją jako wielozadaniowe forum dla
wszystkich działań morskich, współpracy i finansowania w regionie. Częścią tej inicjatywy
jest też pierwszy projekt techniczny uruchomiony w ramach europejskiej polityki
sąsiedztwa, a dotyczący zintegrowanej polityki morskiej dla regionu Morza Śródziemnego.

Chciałabym również poinformować Parlament o inicjatywie, którą niedawno podjęłam
przy okazji uruchamiania projektu współpracy w regionie Morza Śródziemnego z
Międzynarodową Organizacją Morską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Liczę na
tę inicjatywę i mam nadzieję, że będzie ona owocna. Określimy działania celowe dotyczące
wzrostu w gospodarce morskiej, zatrudnienia i szkolenia, co jest niezwykle ważne dla
regionu Morza Śródziemnego. Zamierzamy przewidzieć działania dotyczące
zintegrowanego nadzoru morskiego, zapewnimy też zaangażowanie sektora prywatnego,
ponieważ uważamy, że jest to bezwzględnie konieczne w odniesieniu do problemów
morskich.

Równolegle Komisja zamierza poprzeć organizację forum straży przybrzeżnej całego
regionu Morza Śródziemnego. Przyspieszymy również wysiłki podejmowane w dziedzinie
kontroli połowów poprzez szkolenie, warsztaty oraz wspólną kontrolę we współpracy z
Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Jeżeli chodzi o ochronę środowiska i zmianę klimatu, to na szczeblu UE Komisja
współpracuje obecnie z państwami członkowskimi na rzecz osiągnięcia do 2020 roku
dobrego stanu środowiska na jej wodach morskich. Na szczeblu regionalnym UE i państwa
członkowskie współpracują w ramach konwencji z Barcelony z krajami partnerskimi
regionu Morza Śródziemnego na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom oraz poprawy
reagowania na nie we wszystkich regionalnych akwenach morskich okalających granice
Unii.

Jeżeli chodzi o problemy związane z migracją oraz ostatnimi zmianami w regionie to
Komisja jest zaangażowana w udzielanie pomocy i wsparcia państwom członkowskim
UE borykającym się z nieoczekiwanymi napięciami migracyjnymi i jest gotowa uruchomić
pomoc finansową. Pracujemy teraz nad ustaleniem pakietów finansowej pomocy doraźnej
w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych, a być może także Europejskiego Fundusz
Powrotów Imigrantów i Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, na dodatek do
finansowania przewidzianego już na rok 2011.

Jeżeli chodzi o kontrolę granic zewnętrznych Komisja jest w stałym kontakcie z Fronteksem,
który wraz z Europolem uruchomił wspólne działanie Hermes 2011 na rzecz kontroli
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granic zewnętrznych UE w regionie. We współpracy z Europolem Frontex rozpoczął też
przygotowywanie kierunkowej oceny ryzyka prawdopodobnego wykorzystania niepewnej
sytuacji politycznej przez sieci przestępcze i terrorystyczne, a także monitorowanie
napływów nielegalnych migrantów.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE)   – (EL) Pani Komisarz! Dziękuję za nawiązanie do
planów Komisji i nowych wytycznych oraz za osobiste zaangażowanie w przygotowanie
do nowej sytuacji w regionie Morza Śródziemnego.

Chciałabym zadać konkretne pytanie: jak ocenia Pani już realizowane plany na rzecz
usunięcia zanieczyszczeń z Morza Śródziemnego oraz transferu energii, jak mają się one
do polityki morskiej i jak Pani myśli, jaką wartość dodaną mają wspomniane przez Panią
plany i programy dotyczące nowej polityki?

Giovanni La Via (PPE)   – (IT) Pani Komisarz! W kontekście nowej polityki rybołówstwa
w regionie Morza Śródziemnego oraz uwzględniając kontekst, o którym Pani wspomniała
w odniesieniu do sytuacji w państwach południowego wybrzeża Morza Śródziemnego
dotkniętych kryzysem, czy sądzi Pani, że współpraca transgraniczna w ramach polityki
spójności może skutecznie pomóc stawić czoła temu wyzwaniu i uzgodnić rozwiązania
wynikające z polityki transgranicznej i polityki rybołówstwa, co pozwoliłoby nam na
odbudowanie zasobów na Morzu Śródziemnym i ułatwiłyby odnowę w sektorze
gospodarki?

Ivo Vajgl (ALDE) -    (SL) Pani Przewodnicząca! Chciałbym zapytać panią komisarz o
sprawę dotyczącą wielu państw europejskich, które próbują zrzucić swoje problemy,
problemy z rybołówstwem na państwo, które z formalnego i prawnego punktu widzenia
nie istnieje, myślę tu o Saharze Zachodniej.

Komisja rozszerzyła, a raczej uzyskała mandat do negocjowania porozumienia w sprawie
połowów z Marokiem. Czy byłaby Pani tak uprzejma i wyjaśniła, jakie mamy gwarancje,
że zasoby, które otrzymamy w ramach tego porozumienia zostaną wykorzystane z
korzyścią dla obywateli Sahary Zachodniej, a nie tylko dla zaspokojenia potrzeb
europejskich rybaków.

Maria Damanaki,    komisarz  − Zgadzam się z panią poseł Grässle, że rzeczywiście istnieje
duże prawdopodobieństwo poważnego zanieczyszczenia ze względu na transfer energii
w regionie Morza Śródziemnego. Takie ryzyko istnieje, bo Morze Śródziemne jest dość
zamkniętym akwenem i nie jest w stanie poradzić sobie z obciążeniem wywołanym
prawdopodobnym zanieczyszczeniem.

A więc teraz zamierzamy zintensyfikować i rozszerzyć naszą współpracę, współpracę
Komisji z państwami członkowskimi. Chciałabym też poinformować panią poseł Grässle,
że za tydzień komisarz Potočnik i ja wyjeżdżamy do Grecji, gdzie zamierzamy zorganizować
spotkanie dotyczące zanieczyszczenia Morza Śródziemnego. Chciałabym poinformować
panią poseł, że państwa regionu Morza Śródziemnego także mogłyby lepiej zapobiegać i
wykrywać zanieczyszczenia morza przez statki przystępując na przykład do należących
do satelitarnego systemu monitorowania EMSA sieci bezpiecznego i czystego morza.
Wprowadziliśmy te systemy i zamierzamy zachęcić nasze państwa członkowskie z regionu
Morza Śródziemnego do przystąpienia do nich w celu wykrywania potencjalnych
zanieczyszczeń morza przez statki.

Chcę powiedzieć, że aby osiągnąć ten cel zamierzamy, poprzez dyskusje i współpracę,
zaktywizować nie tylko państwa członkowskie, ale także naszych sąsiadów.
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Jeżeli chodzi o współpracę regionalną, tak, zamierzamy podjąć pewne inicjatywy w tej
sprawie, a dysponujemy wieloma inicjatywami w ramach Generalnej Komisji Rybołówstwa
Morza Śródziemnego (GFCM), pracujemy też nad sformułowaniem nowej strategii, strategii
morskiej dla regionu Morza Adriatyckiego i Jońskiego.

Obecnie współpracujemy z państwami członkowskimi w regionie Morza Adriatyckiego
i Jońskiego: Włochami, Słowenią i Grecją, jak również z innymi krajami sąsiednimi:
Chorwacją, Czarnogórą i Albanią. Próbujemy sformułować wspólną strategię morską dla
tego regionu. Chciałabym podkreślić, że – jak pani poseł wspomniała – będzie to realna
szansa dla funduszy spójności.

Na koniec krótka uwaga na temat Sahary Zachodniej: tak, mieliśmy wiele obaw dotyczących
prawa faktycznych beneficjentów do korzystania z pieniędzy przekazanych Maroku w
ramach porozumienia w sprawie rybołówstwa. Dlatego zwróciliśmy się do marokańskiego
rządu o przekazanie nam danych dotyczących nie tylko wykonania porozumienia w ogóle,
ale także regionalnego podejścia do tego porozumienia oraz jego realizacji w
poszczególnych regionach Maroka. Zamierzamy odnowić protokół dotyczący
jednorocznego terminu przejściowego, aby zorientować się, czy jego wykonanie jest
możliwe, czy też nie. Dlatego zmierzamy w tym kierunku niezwykle ostrożnie.

Przewodnicząca −    Pytanie nr 17 skierował Georgios Papanikolaou (H-000108/11)

Przedmiot: Kształcenie badaczy i ocena uniwersytetów w sztandarowej inicjatywie na
rzecz innowacyjności

W sztandarowej inicjatywie „Europa 2020 – unia innowacji” (rozdział 2), opublikowanej
niedawno przez Komisję, czytamy m.in., że państwa członkowskie mają obowiązek
ogłoszenia strategii kształcenia liczby badaczy wystarczającej do zrealizowania celów
krajowych programów strategicznych, oraz że Komisja zamierza wesprzeć w tym samym
roku międzynarodowy wieloaspektowy system oceny wyników europejskich instytucji
szkolnictwa wyższego.

Zwracam się do Komisji z następującymi pytaniami: Jak zapewni, że cel polegający na
przeznaczaniu na badania 3% PKB do 2020 r. zostanie zrealizowany całościowo i że nie
dojdzie do nierówności w poziomie inwestycji między państwami członkowskimi? Czy
Komisja uważa, że kryzys finansowy w państwach należących do strefy euro może zagrozić
realizacji przewidzianych celów?

Jakie będą kryteria oceny instytucji szkolnictwa wyższego w Europie, by wskazać te spośród
nich, które osiągają najlepsze wyniki w dziedzinie badań?

Máire Geoghegan-Quinn,    komisarz  − Jeżeli chodzi o cel przeznaczenia na badania 3 %
PKB, to pilne zapotrzebowanie na innowacje w Europie wymaga wsparcia inteligentnego
wzrostu i zaangażowania w rozwiązywanie wyzwań społecznych. Tabela wyników Unii
innowacji pokazuje, że UE ustępuje pola Stanom Zjednoczonym i Japonii, a przepaść
między Brazylią i Chinami a UE zmniejsza się. Cel przeznaczenia na badania 3 % PKB ma
ogromne znaczenie dla osiągnięcia tego celu. Rada Europejska wezwała państwa
członkowskie do ustalenia ambitnych i realistycznych celów krajowych uwzględniających
pierwotny poziom inwestycji w badania i rozwój oraz kluczowe, strukturalne właściwości
ich gospodarek.

W ubiegłym roku państwa członkowskie i Komisja zaangażowały się w dialog dwustronny.
Obecnie niemal wszystkie państwa członkowskie mają ustalone krajowe cele w zakresie
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badań i rozwoju, które zostaną sfinalizowane w programach reform krajowych do końca
kwietnia 2011 roku.

W dniu 12 stycznia bieżącego roku Komisja przyjęła komunikat w sprawie rocznej wizji
wzrostu gospodarczego. Zawiera on wykaz celów krajowych w zakresie badań i rozwoju,
które są zarówno ambitne, jak i realistyczne i wyznaczają początek nowego cyklu
koordynacji w tej dziedzinie. Ocena krajowych strategii politycznych w zakresie badań,
innowacji i osiągnięć zostanie przeprowadzona celem ustalenia najważniejszych wąskich
gardeł hamujących wzrost i odbudowę w okresie po kryzysie, gdy nadal występują
ograniczenia finansowe.

Jeżeli mamy osiągnąć cel przeznaczenia na badania 3 % PKB oraz jeśli Europa ma być
bardziej innowacyjna, to znakomita baza badawcza ma zasadnicze znaczenie. Jeżeli mamy
osiągnąć cel przeznaczenia na badania 3 % PKB do 2020 roku to Europa będzie
potrzebowała przynajmniej jeszcze miliona miejsc pracy w dziedzinie badań. Liczba
potrzebnych badaczy jest znacznie wyższa, ponieważ wielu badaczy odejdzie w tym czasie
na emeryturę. Doskonałość badawcza uniwersytetów i oczywiście także przemysłu
przyniesie korzyść dużej części społeczeństwa. Postęp dotyczy wysokiej jakości placówek
szkolnictwa wyższego.

Tabela wyników Unii innowacji opiera się na uznanych na arenie międzynarodowej
wskaźnikach stanowiących punkt odniesienia dla wydajności Europy na tle naszych
konkurentów. Trzy z tych wskaźników to: liczba nowych absolwentów studiów
doktoranckich na tysiąc osób w wieku od 25 do 34 lat, liczba międzynarodowych
naukowych wydawnictw wspólnych na 1 milion ludności i najważniejsze wydawnictwa
naukowe stanowiące 10 % najczęściej cytowanych publikacji na świecie jako odsetek
wszystkich wydawnictw naukowych opublikowanych w danych państwie w kategoriach
ilościowych i jakościowych.

Stany Zjednoczone zwiększyły swoją wiodącą rolę w zakresie międzynarodowych publikacji
i obecnie jest ona o 37 % wyższa od poziomu na szczeblu UE. W oczekiwaniu na
opublikowanie w czerwcu wyników studium wykonalności Komisja poprze niezależny
wielowymiarowy ranking międzynarodowy, stanowiący punkt odniesienia dla wyników
placówek szkolnictwa wyższego. Studium to będzie obejmowało wyniki nie tylko z
dziedziny badań, ale także innych ważnych dziedzin, na przykład innowacji, edukacji,
zaangażowania regionalnego i internacjonalizacji. Wielowymiarowy charakter tego
podejścia pozwoli studentom, decydentom i samym uniwersytetom wybrać wymiary oraz
leżące u ich podstaw wskaźniki zainteresowania oraz przygotować zindywidualizowany
ranking dostosowany do ich potrzeb. Zainteresowane strony aktywnie angażują we
wszystkie etapy tego projektu studium wykonalności.

Georgios Papanikolaou (PPE)   – (EL) Pani Komisarz! Dziękuję Pani bardzo za odpowiedź.
Chciałbym jednak przypomnieć, że jakieś osiem lat temu, w 2003 roku, kiedy planowaliśmy
strategię lizbońską mówiliśmy mniej więcej to samo: że aby dojść do bardziej
konkurencyjnej gospodarki powinniśmy polegać na innowacjach i badaniach.

Jest Pani komisarzem od ponad roku więc uważam, że posiada Pani wystarczające
doświadczenie by wyjaśnić nam: co sprawia, że uważa Pani, że tym razem, z nową strategią
2020 nam się powiedzie i że wyniki te nie będą zbliżone do wyników poprzedniej strategii,
która okazała się kompletną porażką?
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Seán Kelly (PPE) -   Jeżeli chodzi o placówki szkolnictwa wyższego to chcę zapytać panią
komisarz, czy jest zadowolona z tego, że instytucje europejskie wyrażają wolę i posiadają
zdolności do wzięcia udziału w tej grze, poprawy wyników w rankingu ogólnoświatowym
oraz są zdolne do nawiązania współpracy w celu uniknięcia powielania badań?

Máire Geoghegan-Quinn,    komisarz  − Jaka jest różnica między tym, co zostało obiecane
i do czego zobowiązaliśmy się w Lizbonie a sytuacją bieżącą? Według mnie najważniejsza
różnica polega na tym, że teraz innowacje i badania leżą u podstaw polityki europejskiej.
Podjęliśmy zobowiązanie, podjęła je nie tylko Komisja, państwa członkowskie i Parlament,
ale także Rada Europejska. Wprowadziliśmy ścisłe monitorowanie, które będzie
wykonywane z należytą starannością. Podjęliśmy 34 zobowiązania w zakresie „Unii
innowacji” – odpowiada za nie wiele moich koleżanek i kolegów – i systematycznie
monitorujemy postępy, zmiany oraz osiągnięcia, a także to, co udało się wypracować, a
jeżeli się nie udało, to dlaczego. Każdego roku mamy nadzieję na ustanowienie „konwentu
na rzecz innowacji”, w którym wspólnie uczestniczyć będą zainteresowane strony i który
pozwoli nam na dokonanie przeglądu postępów w porównaniu do roku poprzedniego.

A zatem dysponujemy ścisłym monitorowaniem, o które jak myślę się potknęliśmy —
albo nie zdołaliśmy osiągnąć w tym zakresie tego, co założono – w Lizbonie. Dysponujemy
też roczną wizją wzrostu gospodarczego, a teraz także programami reformy krajowej, w
których państwa członkowskie bardzo jasno określą swoje cele i sposoby ich osiągnięcia.
Uważam, że ten krok naprzód był nam potrzebny.

Jeżeli chodzi o modernizację uniwersytetów, to jest to poważny problem, dotyczący moim
zdaniem wszystkich państw członkowskich UE. Nie wystarczy mieć w kilku państwach
członkowskich jeden czy dwa uniwersytety plasujące się w pierwszej trójce. Musimy
zmodernizować nasz system uniwersytecki na wszystkich szczeblach w UE, musimy też
unikać wspomnianego już powielania, kiedy to każdy uniwersytet mógł być przez cały
czas przekonany, że posiada zdolności do ustanowienia ośrodka doskonałości na każdym
wydziale. Nie jest to ani możliwe, ani ekonomicznie uzasadnione i wiąże się ze znacznym
rozbiciem oraz powielaniem, którego właśnie próbujemy uniknąć.

Pamiętajmy jednak, że Komisja nie posiada kompetencji w tym obszarze. Zatem to, co
możemy zrobić – i do czego tak wytrwale dąży komisarz Vassiliou – to wytłumaczenie
państwom członkowskim, że nie możemy kontynuować strategii politycznych z
przeszłości. Musimy się zmienić, musimy podjąć decyzję, które obszary – lub uniwersytety
– uczynimy ośrodkami doskonałości i musimy wprowadzić program faktycznej
modernizacji uniwersytetów obowiązujący na całym terytorium Unii.

Przewodnicząca −    Pytanie nr 18 skierował Ioannis A. Tsoukalas (H-000111/11)

Przedmiot: Niedostateczne kontrole i wysoka liczba nieprawidłowości w pracach siódmego
ramowego programu badań

O d p o w i e d ź  K o m i s j i  n a  p y t a n i e
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2010-8013&language=PL"
(1)  rodzi poważne zaniepokojenie co do skuteczności kontroli w siódmym ramowym
programie badań. Do dnia 31 sierpnia 2010 r. właściwe służby przeprowadziły zaledwie
118 kontroli u 193 uczestników, co stanowi 0,42 % łącznej liczby uczestników siódmego
ramowego programu badań. Analogiczna liczba w szóstym ramowym programie badań

(1) Odpowiedź z dnia 25 listopada 2010 r.
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wyniosła 5,7 %. Wyniki kontroli są niepokojące, jeśli wziąć pod uwagę, że ponad 4 %
budżetu na badania wydano niewłaściwie. Jeśli tendencja ta się potwierdzi, to nie jest
wykluczone, że w całym siódmym ramowym programie badań niezbędne będą korekty
finansowe na łączną kwotę 2 miliardy euro.

Zwracam się do Komisji z następującymi pytaniami: Jaka jest aktualna liczba i wyniki
przeprowadzonych kontroli prac siódmego ramowego programu badań? Jakie są przyczyny
wysokiego poziomu nieprawidłowości? Czy Komisja uważa wyniki za zadowalające, a
starania o uproszczenie zasad realizacji siódmego ramowego programu badań – za
wystarczające? Jakie działania podejmie niezwłocznie, by zająć się opisanym problemem?

Máire Geoghegan-Quinn,    komisarz  − Spróbuję zwracać większą uwagę na tłumaczy.

Warunkiem wstępnym dla przeprowadzenia kontroli ex-post jest przedstawienie
wystarczającej liczby uzasadnionych wniosków o zwrot kosztów złożonych przez
beneficjentów. Jeżeli chodzi o siódmy program ramowy na rzecz badań i rozwoju
technologicznego, „FP 7 2007-2013”, to pierwszy okres sprawozdawczy przypada w
terminie 18 miesięcy od rozpoczęcia projektu.

W rezultacie liczba wniosków o zwrot kosztów przedłożonych do kontroli osiągnęła masę
krytyczną dopiero w 2010 roku. Ponadto, strategia kontrolna Komisji dotycząca badań
ma na celu zapewnienie należytej pewności co do zgodności z prawem i zasadności
wydatków na badania w perspektywie wieloletniej w całym okresie obowiązywania
programu ramowego. Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku Komisja zakończyła 345
kontroli FP 7 dotyczących 432 uczestników projektów FP 7. W tym samym okresie w
wyniku skontrolowania wpłat do FP 7 w kwocie 88.633.047 milionów euro z powodu
błędów zaproponowano skorygowanie kwoty 4.482 milionów euro.

Programy ramowe w dziedzinie badań realizuje się głównie poprzez wspólne granty oparte
na zwrocie kwalifikowalnych kosztów rzeczywistych. Główne ryzyko polega na tym, że
beneficjenci ujmują w swoich zestawieniach kosztów także koszty niekwalifikowalne.
Ryzyko potęguje sprzeczność między kryteriami kwalifikowalności a zwyczajowymi
praktykami księgowania kosztów przez niektórych beneficjentów, zwłaszcza
obowiązującym beneficjentów wymogiem włączania do projektów kosztów zatrudnienia
i kosztów pośrednich przy jednoczesnym odliczaniu poszczególnych elementów
składowych uznanych za niekwalifikujące się do unijnego współfinansowania.

W tym świetle w kwietniu 2010 roku Komisja wydała komunikat omawiający możliwości
dotyczące upraszczania reguł i procedur finansowania badań. Uproszczenie i wyjaśnienie
reguł i procedur może ograniczyć margines błędu i zwiększyć pewność co do stosowności
wydatków oraz ułatwić udział badaczy w programach ramowych i osiągnięcie celów
polityki UE w dziedzinie badań.

Po osiągnięciu ogólnego porozumienia w sprawie liczby kwestii, które nadal można byłoby
wdrożyć w ramach aktualnych ogólnych ram prawnych, w dniu 24 stycznia tego roku
Komisja przeprowadziła działania upraszczające, obejmujące konkretne środki w sprawie
projektów FP 7 wywołujące skutek natychmiastowy i wsteczny.

Ioannis A. Tsoukalas (PPE)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować pani
komisarz za szczegółową odpowiedź, chcę jednak zaznaczyć, że w przypadku próby na
poziomie 0,4 % margines błędu wzrasta do 4 % lub 2 milionów euro na 50 miliardów.
Mam nadzieję, że wzór nie ma charakteru linearnego i że jeśli przeprowadzono 4 % kontroli
to nie mamy do czynienia z 40 % marginesem błędu. Rozumiem też, że bardzo trudne jest
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dla nas zwracanie się do Komisji z jednej strony o uproszczenie procedur zarządzania w
ramach FP 7 i o wprowadzenie przepisów upraszczających FP 8, a jednocześnie domaganie
się bardziej szczegółowych kontroli. Mogłoby się wydawać, że jest w tym pewna
sprzeczność, ale nie sądzę, żeby tak było. Uważam, że jedno jest w tym dobre: wszystkie
strony są zainteresowane badaniami i wiedzą, że to jedyna nadzieja dla Europy i państw
członkowskich.

Máire Geoghegan-Quinn,    komisarz  − Pani Przewodnicząca! Uważam, że naszym celem
jest jak największe uproszczenie spraw, którymi zainteresowani są nasi partnerzy oraz
zagwarantowanie – na tyle, na ile to możliwe – by beneficjenci mogli bezpośrednio stosować
praktyki księgowania kosztów zatrudnienia unikając konieczności wdrażania systemu
rachunkowości równoległego do tego, który stosowali do tej pory. To oczywiście powoduje
złożoność i ryzyko popełniania błędów. W końcu godzimy się z tym – myślę, że wszyscy
muszą się z tym pogodzić – że badacze nie są zainteresowani angażowaniem się w
nadużywanie funduszy UE. Są raczej zainteresowani prawdziwą, przejrzystą bazą badawczą,
którą się zajmują i która może przynieść wspaniałe innowacje, jakie możemy zobaczyć
nie tylko w państwach Europy, ale także na całym świecie. Dlatego staramy się, by sytuacja
była jak najmniej skomplikowana, jak najprostsza dla zainteresowanych stron.

Przewodnicząca −    Pytanie nr 19 skierowała Silvia-Adriana Ticau (H-000114/11)

Przedmiot: Udział MŚP w europejskich badaniach naukowych i innowacji

Dnia 9 lutego 2011 r. Komisja opublikowała Zieloną księgę zatytułowaną: „Jak zmienić
wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz
badań naukowych i innowacji”. Ponadto w wyniku konsultacji społecznych Komisja
opracuje wspólne ramy strategiczne, które ułatwią ukierunkowanie działalności w zakresie
badań naukowych i innowacji, aby odpowiedzieć na wyzwania stojące dziś przed
społeczeństwem, a także pozwolą na uproszczenie procedur dostępu do funduszy
europejskich przeznaczonych na badania i innowacje, na ograniczenie czasu potrzebnego
do wprowadzenia na rynek wyników badań naukowych, jak również spowodują większe
zaangażowanie przedsiębiorstw europejskich w działalność w zakresie badań naukowych
i innowacji. W kontekście strategii UE 2020, Unia wyznaczyła sobie za cel, by fundusze
przyznawane na działalność w dziedzinie badań naukowych i rozwoju osiągnęły poziom
3 % PKB. Mając na uwadze, że sektor prywatny charakteryzuje się niskim poziomem
finansowania badań naukowych i innowacji, pragnę zapytać Komisję, jakie działania
zamierza podjąć w celu pobudzenia udziału tego sektora w finansowaniu europejskich
badań naukowych i innowacji? Jakie środki przewiduje Komisja, aby wesprzeć MŚP, tak
by zdołały pokonać początkowe trudności w dostępie do europejskich funduszy
przeznaczonych na badania naukowe i innowację? Czy Komisja przewiduje przyznanie
części funduszy europejskich wyłącznie na rzecz MŚP?

Máire Geoghegan-Quinn,    komisarz  − Komisji zależy na ułatwianiu małym i średnim
przedsiębiorstwom w UE dostępu do finansowania w ramach programów w dziedzinie
badań i innowacji oraz pomaganiu im w tym, aby wreszcie wprowadzały swoje innowacje
na rynek.

Jak stwierdzono w komunikacie w sprawie Unii innowacji przyjętym w dniu 6 października
ubiegłego roku, w programie Small Business Act przyjętym w czerwcu 2008 roku oraz w
przeglądzie programu Small Business Act przyjętym w dniu 23 lutego bieżącego roku,
jest to dla Komisji priorytet.
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Poza tym kluczowe zagadnienia dotyczące przyszłości wsparcia badań i rozwoju, w tym
szereg konkretnych zagadnień dotyczących sposobów lepszego zaspokojenia potrzeb
MŚP wskazano w zielonej księdze pt. „Od wyzwań do możliwości”.

Ogólnym celem wspólnych ram strategicznych jest większe uproszczenie i uatrakcyjnienie
udziału w programach UE, zwłaszcza dla MŚP. Jeżeli chodzi o przyszłość, ważnymi
elementami do rozważenia w tym kontekście są: jeden punkt kontaktowy, ukierunkowany
zestaw instrumentów finansowania obejmujących cały łańcuch innowacji oraz bardziej
spójne procedury uzyskiwania finansowania.

Po przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zielonej księgi do końca tego roku Komisja
przedłoży wnioski legislacyjne dotyczące wspólnych ram strategicznych. W programach
roboczych najnowszego siódmego programu ramowego (FP7) wprowadziliśmy już szereg
środków ukierunkowanych przede wszystkim na MŚP, zwłaszcza zdefiniowane budżety.
Przewiduje się, że udział MŚP w budżecie wzrośnie z obecnych 14,3 % do docelowych
15 % założonych w prawodawstwie. MŚP potrzebują wsparcia już na wejściu. Łatwiejszy
dostęp do FP7 zapewnia sieć Enterprise Europe, partnerstwo między Komisją i niemal 600
organizacjami biznesowymi, na przykład izbami przemysłowo-handlowymi, izbami
rzemieślniczymi, agencjami innowacji oraz agencjami rozwoju regionalnego. Ściślej
mówiąc, w oparciu o uzgodnione wytyczne sieć ta, we współpracy z krajowym punktem
kontaktowym FP7, pomaga MŚP poprzez udzielanie wsparcia na zwiększanie świadomości,
budowanie zdolności dotyczących udziału w programie ramowym, angażowanie nowych
MŚP w przygotowywanie wniosków, poszukiwanie partnerów, wspólne działania
adresowane do MŚP oraz prowadzenie konsultacji w sprawie włączenia do programów
roboczych zagadnień dotyczących MŚP. Dzięki pomocy sieci kilkaset MŚP zdołało
przedłożyć wnioski do FP7.

Zigmantas Balčytis (S&D) -   Pani Przewodnicząca! MŚP napotykają na wiele trudności
w dostępie do funduszy UE na badania i rozwój. Albo nie otrzymują pożyczki na
zagwarantowanie części finansowania, albo obciążenie biurokratyczne jest dla nich zbyt
duże. Czy Komisja ma jakieś plany opracowania wspólnego i prostego zestawu reguł, aby
zwiększyć udział MŚP w programach badań UE? Czy Komisja zamierza przydzielić,
powiedzmy, około 30 % unijnych środków na badania tylko MŚP?

Máire Geoghegan-Quinn,    komisarz  − W dniu 24 stycznia tego roku przyjęto trzy
konkretne środki o natychmiastowych skutkach, dotyczące zarządzania grantami UE na
badania w siódmym programie ramowym (FP7), a każdy z nich dotyczy bezpośrednio
obaw często wyrażanych przez uczestników – oraz przyszłych uczestników – FP7. Jeden
z nich umożliwia większą elastyczność wyliczania kosztów zatrudnienia. Inny mówi o
tym, że właściciele MŚP, których wynagrodzenia formalnie nie zaksięgowano na ich
rachunkach mogą teraz uzyskać zwrot kosztów dzięki płatnościom zryczałtowanym. A
usuwaniem niezgodności zajmuje się grupa sterująca składająca się z pracowników służb
Komisji najwyższego szczebla. Jest to bardzo ważne dla stosowania wprowadzonych już
reguł.

Stworzyliśmy platformę e-learningową ukierunkowaną konkretnie na MŚP. Jej
uruchomienie nastąpi w tym roku, a jej celem będzie ułatwienie MŚP dostępu do projektów
w dziedzinie badań i rozwoju. Wykorzystanie jej wyników pozwoli na zaoferowanie
bezpłatnego szkolenia online oraz spersonalizowanych informacji oraz, co bardzo ważne,
forum wymiany informacji. Wszystkie te środki łącznie poprawią stabilność sytuacji MŚP
i nie mam wątpliwości, że we wspólnych ramach strategicznych przyniosą bardzo dobre

05-04-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL232



pomysły dotyczące tego, co jeszcze moglibyśmy zrobić żeby tym przedsiębiorstwom
pomóc.

Przewodnicząca −    Pytanie nr 26 skierował Bernd Posselt (H-000107/11)

Przedmiot: Zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach w Niemczech

Jak Komisja ocenia stan zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach w Niemczech,
np. w Monachium, i jakie proponuje działania??

Janez Potočnik,    komisarz  − W dyrektywach w sprawie jakości powietrza atmosferycznego
ustalono kilka wartości dopuszczalnych dla konkretnych zanieczyszczeń o różnych
terminach realizacji. Oprócz promowania dobrych praktyk m.in. podczas posiedzeń
komitetu wykonawczego Komisja koncentruje się na sprawdzaniu, czy rzeczywiście
przestrzegane są dopuszczalne wartości ustalone w dyrektywie.

Od 1996 roku dyrektywa wymaga od państw członkowskich opracowania i wdrożenia
ogólnej strategii, w tym środków długo i krótkoterminowych. Ta ostatnia kategoria jest
szczególnie w sytuacjach, w których występuje ryzyko przekroczenia wartości
dopuszczalnych, na przykład pyłu zawieszonego PM 10. W przypadku przekroczenia
wartości dopuszczalnych i marginesu tolerancji trzeba jak najszybciej przygotować plany
ochrony powietrza, aby wykazać, w jaki sposób doprowadzi się do zgodności w terminie
realizacji.

Mimo że plany ochrony powietrza trzeba przekazać Komisji w terminie dwóch lat od
przekroczenia zmierzonych wartości dopuszczalnych, kompetencje oraz odpowiedzialność
za podjęcie decyzji o środkach, które zostaną ujęte w planach ochrony powietrza należą
w całości do państw członkowskich. Jest to zgodne z zasadą pomocniczości oraz potwierdza
fakt, że władze krajowe i/lub lokalne są najbardziej właściwe dla wskazania
najskuteczniejszych i najlepszych środków rozstrzygania problemów dotyczących wysokich
poziomami stężenia w miejscach, w których dokonuje się kontroli jakości powietrza.

Przeprowadzana przez Komisję kontrola zgodności skupia się przede wszystkim na tym,
czy przestrzega się wartości dopuszczalnych, a mniej na tym, jak się ich przestrzega.
Najnowsze dane przedłożone przez Niemcy za rok 2009 potwierdzają, że w 70 z około
80 stref, w których dokonuje się kontroli powietrza nadal obserwuje się przekroczenie
wartości dopuszczalnych PM. Większości stref przyznano przedłużenie daty zgodności
do dnia 11 czerwca tego roku, ponieważ przygotowały plany ochrony powietrza
zawierające przejrzyste harmonogramy i środki wskazujące, w jaki sposób zgodność
zostanie dotrzymana do ostatecznego terminu przekroczenia. Jedną z tych stref jest
Monachium. Przedłużenie terminu przyznano pod warunkiem, że kompetentne władze
dostosują plan ochrony powietrza w sposób uwzględniający środki krótkoterminowe,
które są skuteczne w kontekście kontroli oraz, w miarę potrzeb, w kontekście zawieszenia
działań zwiększających ryzyko przekroczenia wartości dopuszczalnych.

Jeżeli chodzi o NO2 to Komisja oczekuje, że wiele państw członkowskich będzie miało
problemy podobne do tych, które dotyczą PM. Przekroczenie przed 2010 rokiem, z
prawdopodobnym przedłużeniem do końca 2014 roku, nie stanowi obecnie naruszenia
prawodawstwa europejskiego, ale jest przyczyną wprowadzenia wymogu przygotowania
planu ochrony powietrza. Państwa członkowskie muszą przedłożyć dane za 2010 roku
do końca września 2011 roku.
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Bernd Posselt (PPE)   – (DE) Panie Komisarzu Potočnik! Dziękuję Panu bardzo za bardzo
dobrą i szczegółową odpowiedź. Mam dwa krótkie pytania dodatkowe. Po pierwsze, czy
Komisja sprawdza czy poszczególne państwa członkowskie rzeczywiście stosują te same
kryteria i dokonują pomiarów równie rygorystycznie, czy są tu jakieś różnice? Po drugie,
czy ma Pan jakieś konkretne wnioski dotyczące ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
– przynajmniej w miastach?

Janez Potočnik,    komisarz  − Kryteria są takie same dla wszystkich państw. To prawda,
że ze względu na uwarunkowania geograficzne czasami takie miasta jak Mediolan we
Włoszech mają większe trudności z osiągnięciem tych samych kryteriów co inne miasta.
Jednak najważniejsze jest, aby wszystkim obywatelom Europy zagwarantować identyczny
poziom zdrowia i ochrony.

Oczywiście w przypadku wystąpienia problemów natury lokalnej czy regionalnej
rozpatrujemy je i podejmujemy próby ich rozwiązania we współpracy z władzami, tak
aby znaleźć jak najwłaściwsze rozwiązanie. Naszym celem w każdym przypadku jest
dotarcie do sedna i znalezienie rozwiązania – precyzyjne okazanie pomocy i wykazanie
się pomocną precyzją.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to zazwyczaj nie wydajemy miastom czy regionom żadnych
konkretnych zaleceń, a to tylko dlatego, że uważamy, iż miejscowe władze dużo lepiej od
nas znają sytuację. Sprawdzamy, czy dotrzymano zgodności, ale zazwyczaj znormalizowane
podejście dające dobre rezultaty stanowi kombinację różnych środków, niektóre z nich
są krótkoterminowe, inne bardziej strukturalne.

Przewodnicząca −   Następne pytanie skierowała pani poseł Kadenbach, którą dziś wieczór
zastępuje pan poseł Arsenis.
Pytanie nr 27 skierowała Karin Kadenbach (H-000116/11)

Przedmiot: Wspólnotowa strategia ochrony różnorodności biologicznej

W 2010 roku, który był Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, Rada
Europejska przyjęła ambitną wizję na okres do 2050 roku oraz cel, który ma zostać
zrealizowany do 2020 roku, w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w UE.
Następnie na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej rządy poszczególnych państw
świata przyjęły ambitną globalną wizję i misję, która ma zostać zrealizowana do roku
2020, w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, a także plan strategiczny określający
20 celów testowych.

Kiedy Komisja Europejska opublikuje wspólnotową strategię ochrony różnorodności
biologicznej, która określa ambitne środki niezbędne do osiągnięcia celów w zakresie
ochrony różnorodności biologicznej na szczeblu wspólnotowym i światowym?

Czy Komisja może potwierdzić, że w porównaniu z rokiem 2020 nowa strategia nie
spowoduje dalszych negatywnych zmian w stanie ochrony wszystkich chronionych w UE
siedlisk i gatunków, zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi, oraz że jej celem
będzie przywrócenie do 2050 r. korzystnego stanu ochrony wszystkich siedlisk i gatunków?

Jakie konkretne środki, poza odbywającymi się szkoleniami dla sędziów oraz
wcześniejszymi wytycznymi Komisji, zostaną podjęte w celu poprawy realizacji
wspólnotowego prawa ochrony środowiska? Czy Komisja planuje utworzenie
wspólnotowego organu inspekcji w zakresie ochrony środowiska i przyjęcie prawodawstwa
w zakresie takich inspekcji, do czego wzywa Parlament?
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Janez Potočnik,    komisarz  − Komisja kończy przygotowywać nową strategię ochrony
różnorodności biologicznej w UE, która zapewni ramy działań umożliwiających
rozwiązanie problemu utraty różnorodności biologicznej w następnym dziesięcioleciu.
Dążymy do jej przyjęcia na początku maja. Ponieważ projekt strategii jest nadal
przedmiotem konsultacji wewnętrznych w Komisji, nie jestem w stanie podać wielu
szczegółów dotyczących jej treści. Mogę jednak Pana zapewnić, że odpowiada ona zarówno
ambitnemu mandatowi UE udzielonemu przez Radę w ubiegłym roku, jak i
ogólnoświatowym zobowiązaniom, które UE podjęła w październiku ubiegłego roku w
Nagoi w ramach konwencji o różnorodności biologicznej.

Strategia będzie obejmować sześć celów pomocniczych, koncentrujących się na
podstawowych elementach prawodawstwa dotyczącego różnorodności biologicznej i
presji wywieranej na różnorodność biologiczną: ochronę przyrody, restytucję i zieloną
infrastrukturę, rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo, gatunki inwazyjne i wkład Unii
Europejskiej w ogólnoświatową różnorodność biologiczną.

Zasadniczo strategia będzie oparta na wdrażaniu obowiązującego prawodawstwa UE, z
uwzględnieniem efektywnego i należycie finansowanego zarządzania siecią Natura 2000.
Ważnym jej elementem będzie też analiza sposobu, w jaki reformy wspólnej polityki rolnej
i wspólnej polityki rybołówstwa oraz przyszła polityka spójności mogą pomóc w
zapewnieniu niezbędnego wsparcia strategii. Zasadniczy cel EU 2020 wymaga wstrzymania
przepisów dotyczących różnorodności biologicznej, degradacji ekosystemów oraz usług,
które one zapewniają.

Dlatego mogę Pana zapewnić, że strategia będzie obejmowała działania ukierunkowane
na osiągnięcie tego celu. Wśród nich znajdą się działania zmierzające do szybszego
wdrażania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej oraz zapewniające podjęcie
odpowiednich kroków na rzecz osiągnięcia korzystnego statusu ochrony gatunków i
siedlisk o znaczeniu europejskim. Jeżeli chodzi o bardziej ogólne wdrażanie i wprowadzenie
w życie unijnych przepisów dotyczących środowiska, to w tym roku Komisja zamierza
opublikować nowy komunikat w tej sprawie. Nie chodzi tu o zastąpienie aktualnie
obowiązujących komunikatów w tej dziedzinie, ale raczej o ich ulepszenie poprzez
skupienie się na ogólnej strukturze i bazie wiedzy leżącej u podstaw wdrażania dorobku
prawnego dotyczącego środowiska.

W kontekście przedmiotowej inicjatywy szczegółowo przypomnimy wszystkie możliwości
wzmocnienia monitorowania i zdolności do kontroli na szczeblu UE oraz krajowych
systemów kontroli. Trzeba przyznać, że ramy prawne UE w sprawie inspekcji
środowiskowej zostały już ulepszone w ostatnich latach głównie dzięki przyjęciu zalecenia
ustalającego minimalne kryteria dotyczące kontroli środowiskowych w państwach
członkowskich, a także włączeniu do sektorowego prawodawstwa środowiskowego
różnorodnych przepisów.

Komunikat jest nadal przygotowywany, a dokładnej treści jeszcze nie uzgodniono. Za
pośrednictwem właściwych komisji przeprowadzimy konsultacje z zainteresowanymi
stronami, w tym z Parlamentem za pośrednictwem komisji, po to aby posłowie mieli
możliwość wyrażenia swoich poglądów i przekazania nam swoich uwag.

Kriton Arsenis (S&D) -   Panie Komisarzu! Dziękuję za szczegółową odpowiedź. Czekamy
na nową unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej, a Parlament oczywiście
zgłosi wiele pomysłów, zamierzamy nad tym popracować.
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Zagłębiając się w problem, który omawialiśmy w Nagoi oraz w strategię, czy mógłby Pan
przedstawić uwagi dotyczące przebiegu wykonywania decyzji z Nagoi, a zwłaszcza
protokołu ABS? Jaki postęp osiągnięto? Jakie są ostateczne terminy? Czy osiągnięto jakiś
postęp jeśli chodzi o chronione obszary morskie? Wspomina się o nich w celach z Nagoi.
Jaki jest postęp w tej sprawie?

Wspomniał Pan też, że w WPR, która jest jednym z instrumentów ochrony różnorodności
biologicznej, uwzględnione zostaną działania dotyczące różnorodności biologicznej, ale
Parlament zwracał się o ochronę obszarów naturalnych i bezdroży. Na koniec chcę
powiedzieć, że potrzebujemy większej liczby komunikatów w sprawie obszarów Natura
2000 zwłaszcza dotyczących rolników. Co planuje Pan zrobić w tej sprawie?

Bernd Posselt (PPE)   – (DE) Panie Komisarzu! Chciałbym zadać jedno pytanie. Czy
koncentruje się Pan w szczególności na ochronie przyrody oraz ochrony dzikich zwierząt
i roślin, czy też martwią Pana również dawne gatunki zwierząt domowych i roślin
uprawnych, których różnorodność też jest bardzo zagrożona?

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) -   Chciałbym dodać tylko jedno. Mówimy o
różnorodności biologicznej. Jednym z palących problemów jest dziś fakt, że niektóre
państwa członkowskie – między innymi moje – usiłują wymóc na Unii Europejskiej niższe
cele dotyczące prawodawstwa środowiskowego. Chciałbym wiedzieć, czy Komisja
rzeczywiście zgadza się, że moglibyśmy ustalić niższe cele, czy powinniśmy trzymać się
obecnych?

Janez Potočnik,    komisarz  − Jeżeli chodzi o Nagoję i o to, jak się sprawy mają, to mogę
powiedzieć, że sprawy mają się dość dobrze jeżeli chodzi o ABS, więc nie ma problemu.
Są niewielkie kłopoty z tłumaczeniem, ale jesteśmy na dobrej drodze jeśli chodzi o treść i
po przyjęciu protokołu planujemy rozpocząć przygotowanie przepisów, tak aby można
było następnie przejść do procesu ratyfikacji. To trochę trwa, ale nie przewiduję
jakichkolwiek poważnych przeszkód.

Jeżeli chodzi o chronione obszary morskie, to ciągle mamy opóźnienia. Próbujemy ruszyć
do przodu, a uwzględniając zobowiązania, które podjęliśmy w Nagoi będziemy musieli
zrobić w Europie więcej niż teraz – także biorąc pod uwagę obszary Natura 2000 i
zobowiązania, które podjęliśmy.

Co do finansowania WPR i obszarów Natura 2000 próbuję zrobić, co w mojej mocy, aby
zagwarantować, że w pierwszym i trzecim filarze zostaną one odpowiednio uwzględnione
i że we wspólnej polityce rolnej różnorodność biologiczna zostanie potraktowana z
należytą uwagą. Komisarz Cioloş, komisarz Hedegaard i ja przygotowaliśmy wspólną
notę, którą skierowaliśmy do ostatniej Rady Ministrów ds. Środowiska. W nocie tej
przedstawiliśmy stanowisko dotyczące poszczególnych zagadnień oraz kierunku, w którym
chcemy zmierzać.

Co do pytania pana posła Posselta: uzgodniona ochrona całego obszaru Natura 2000
obejmuje dziś około 18 % terytorium europejskiego w formie tak zwanych obszarów
2000, mamy też dwie dyrektywy. Jedną z nich jest dyrektywa ptasia, drugą dyrektywa
siedliskowa, w których jasno określono, co jest chronione, jak, na jakim poziomie itd.
Zatem ogólnie rzecz biorąc jest to dość szerokie prawodawstwo i nie obejmuje pewnych
konkretnych gatunków zagrożonych czy zanikających. Chcemy działać w sposób
umożliwiający szeroką ochronę, ale prawda jest taka, że wiele gatunków z obszarów UE
uznanych za zagrożone jest w dość złym stanie, zdecydowanie więc musimy zrobić więcej.
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Jeżeli chodzi o cele, to odpowiedź jest stosunkowo prosta. W tej chwili nie powinniśmy
skupiać się na problemie obniżenia celów, ale raczej na poważnym problemie wdrażania
programu Natura 2000, co oznacza przygotowanie planów zarządzania oraz
zarezerwowanie wystarczających środków finansowych. W tej sytuacji nie będzie to łatwe,
ale z pewnością jest to pewnego rodzaju finansowanie na przyszłość.

Przewodnicząca −    Pytanie nr 28 skierował Nikolaos Chountis (H-000122/11)

Przedmiot: Gospodarowanie odpadami w Grecji

W  o d p o w i e d z i  n a  p y t a n i e
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2010-3732&language=PL"
(2)  „Komisja uważa, że wysypiska śmieci to ekstremalne i najmniej odpowiednie rozwiązanie
kwestii zagospodarowania odpadów”. W Grecji planuje się budowę 61 współfinansowanych
składowisk odpadów. Fakt ten doprowadził do uzasadnionych sprzeciwów ze strony
mieszkańców wielu miejscowości (Lefkimi, Grammatiko, a przede wszystkim Keratea),
którzy są siłą zmuszani do akceptacji tego „ekstremalnego i najmniej odpowiedniego
rozwiązania”. Upór rządu przejawiający się propagowaniu tej technologii oraz wybranych
metod gromadzenia odpadów i gospodarowania nimi, wiąże się – zdaniem prasy,
organizacji ekologów, partii politycznych i samorządów lokalnych – z interesami
konkretnych przedsiębiorstw i wskazuje na kolejny skandal polityczno-finansowy.

Zwracam się do Komisji z następującymi pytaniami: Czy uważa, że niezależnie od decyzji
poszczególnych państw z ekologicznego i środowiskowego punktu widzenia lepsze są
propozycje organizacji ekologów (WWF, Greenpeace, SOS Morze Śródziemne itp.),
polegające na segregacji odpadów u źródła (w gospodarstwach domowych), a nie na
recyklingu prowadzonym przez przedsiębiorstwa? Czy zobowiązuje się do niezwłocznego
zbadania tych propozycji przez wysłanie na miejsce przedstawiciela, który odbędzie
spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami?

Janez Potočnik,    komisarz  − Nowa dyrektywa ramowa w sprawie odpadów ustanawia
pięciostopniową hierarchię gospodarowania odpadami. Zapobieganie powstawaniu
odpadów uznaje się za najbardziej pożądaną alternatywę, na kolejnych miejscach jest
przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania, recykling i inne form
odzyskiwania, w tym odzyskiwanie energii, a składowanie na przykład na wysypiskach
uznaje się za ostateczność. Możliwe są odstępstwa od hierarchii w odniesieniu do
konkretnych strumieni odpadów.

Jednak państwa członkowskie odstępujące od hierarchii będą musiały przedstawić właściwe
uzasadnienie. Dlatego państwa członkowskie muszą uznać składowanie odpadów na
wysypiskach, plasujące się na samym dole hierarchii, za najmniej korzystną alternatywę
gospodarowania odpadami.

Wysoka czystość materiałów odpadowych, na przykład papieru i szkła, jest warunkiem
wstępnym dla wykorzystania odpadów przez przemysł wytwórczy jako surowca wtórnego.
Dlatego właśnie selektywne zbieranie strumieni odpadów podlegających recyklingowi to
na ogół najkorzystniejsza metoda zbiórki odpadów. Na mocy dyrektywy ramowej w
sprawie odpadów państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić do 2015 roku
selektywną zbiórkę papieru, metalu, plastiku i szkła. Tu także państwom członkowskim
przyznano pewną elastyczność w dostosowaniu ich systemów zbiórki odpadów do

(2) Odpowiedź z dnia 9 września 2010 r.
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konkretnych okoliczności krajowych, a mianowicie w przypadkach, w których dostępne
są wysoko wydajne technologie zaawansowane. Jednak przy braku tych technologii zbiórka
selektywna u źródła jest najtańszą i najprostszą metodą uzyskania z odpadów wysokiej
jakości surowców wtórnych.

Grecja ma duże problemy z nielegalnym składowaniem na wysypiskach i, jak państwo
wiedzą, Trybunał ukarał ją w 2005 roku za dużą liczbę nielegalnych wysypisk działających
na jej terytorium. Nie rozwiązano jeszcze tego problemu. Niemniej jednak w grudniu 2010
roku władze greckie przedstawiły plan działania, zgodnie z którym wszystkie nielegalne
wysypiska zostaną zamknięte do końca czerwca tego roku. Komisja z zadowoleniem
przyjmuje ten plan, w tym utworzenie nowych wysypisk, pod warunkiem, że będzie to
nieunikniona ostateczność dla podtrzymania sieci usuwania odpadów, która spełnia
obowiązkowe normy sanitarne odpowiadające europejskim wymogom prawnym.

Utworzenie wysypisk spełniających normy dyrektywy wysypiskowej UE to już postęp w
porównaniu z praktyką nielegalnego składowania odpadów. Komisja wzywa greckie
władze do zakończenia planowania i do zbudowania wysypisk – programy te już korzystają
z funduszy UE. Grecja musi jednak stopniowo wykraczać poza te środki i odejść od
wysypisk jako przeważającej alternatywy dla gospodarowania odpadami na rzecz
nowoczesnej polityki gospodarowania odpadami opartej na odzyskiwaniu odpadów i
recyklingu.

Według najnowszych danych statystycznych Eurostat w Grecji około 82 % odpadów
komunalnych składuje się na wysypiskach, natomiast w Unii Europejskiej jest to przeciętnie
38 %. Ponadto wydajność greckiego sektora recyklingu jest niezwykle niska, a recyklingowi
poddaje się jedynie 17 % odpadów komunalnych.

Wdrożenie dyrektywy w sprawie odpadów to najwyższy priorytet zarówno dla Komisji,
jak i dla mnie osobiście. Będziemy monitorować krajowe strategie dotyczące odpadów
poprzez ocenę planów państw członkowskich w zakresie gospodarowania odpadami.
Oczekujemy na uaktualnienie greckiego planu gospodarowania odpadami. Poza tym
dokładnie monitorujemy wykonywanie greckiego planu działania oraz proces zamykania
nielegalnych wysypisk, w tym planu dotyczącego projektów finansowanych przez UE.

Będziemy też monitorować wykorzystywanie finansowania UE w celu zapewnienia, by
projekty, które mają być finansowane były spójne z celami i wymogami określonymi w
naszym prawodawstwie dotyczącym odpadów. W przypadku Grecji najważniejsze jest,
aby ograniczyć składowanie na wysypiskach i zwiększyć współczynnik recyklingu poprzez
selektywną zbiórkę i materiały podlegające recyklingowi.

Właściwe gospodarowanie odpadami należy postrzegać jako możliwość utworzenia w
kraju przedsiębiorstw i zatrudnienia. Istotne jest też, aby dzięki stosowaniu najlepszych
praktyk osiągnąć nowe cele dotyczące wydajności zasobów.

Na koniec chcę powiedzieć, że jutro jadę do Grecji, gdzie odbędę dwudniową wizytę i
oczywiście będziemy szczegółowo omawiać wszystkie zagadnienia.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)   – (EL) Pani Przewodnicząca! Ostatnia uwaga pana
komisarza daje mi pewne nadzieje. Panie Komisarzu! Skoro jedzie Pan jutro do Grecji
powinien Pan odwiedzić tereny w pobliżu Aten, gdzie codziennie mają miejsce kończące
się urazami starcia mieszkańców i policji stacjonującej tam już od czterech miesięcy oraz
inne zdarzenia związane z wysypiskiem, zwłaszcza, że jak Pan wyjaśnił, musimy zamykać
wysypiska.
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Pytanie brzmi: jeżeli jest to najmniej pożądane rozwiązanie, dlaczego akceptuje Pan ocenę
wpływu na środowisko, skoro w wielu obiektach, między innymi w tym, który Pan
odwiedzi, mamy strumienie odpadów? To skandaliczne, a szkody dla środowiska – jeżeli
nie podejmie Pan interwencji, jeżeli nie powstrzyma Pan tego skandalu gospodarczego,
zwłaszcza że instalacje te są współfinansowane przez Unię Europejską – będą nieuniknione.

Proszę o natychmiastową interwencję, bo sprawy nie mają tak teoretycznego charakteru,
jak Pan wyjaśnił, ale mimo to dziękuję.

Janez Potočnik,    komisarz  − Jadę do miejsc położonych w pobliżu Aten. Pierwszego dnia
odbędę debatę z trzema komisjami greckiego parlamentu i z pewnością będziemy omawiali
także ten problem. Mam świadomość tego problemu i jego wagi. Chyba mógłbym Państwu
powiedzieć, dlaczego tak naprawdę popieramy, a nawet współfinansujemy niektóre
wysypiska, mimo że uważamy, iż plasują się one na najniższym poziomie alternatyw
preferowanych w hierarchii odpadów.

Oczywiście pierwszą i zdecydowanie najważniejszą rzeczą, którą trzeba rozważyć jest
zdrowie człowieka musimy więc mieć pewność, że jest ono chronione wszelkimi środkami.
Uważam, że istotne jest abyśmy zdecydowanie poszukiwali i znaleźli najlepsze możliwości,
ale czasem trzeba stąpać krok po kroku.

Z danych, które uzyskałem z całej Europy wynika, że gdy państwo zaczyna poważnie
traktować selektywną zbiórkę odpadów, droga do bardzo wysokich poziomów recyklingu
i bardzo niskich poziomów składowania odpadów komunalnych jest bardzo krótka.
Dlatego selektywna zbiórka jest podstawą i jeżeli jest realizowana, wtedy można szybko
ruszyć do przodu. Ale czasami niestety składowanie odpadów jest jedyną możliwą
alternatywą i jeżeli w tym kontekście chcemy zadbać o zdrowie człowieka, musimy je
zagwarantować.

Przewodnicząca −   Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu
zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik).

Zamykam turę pytań.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.20 i wznowione o godz. 21.00)

PRZEWODNICZY: RAINER WIELAND
Wiceprzewodniczący

14. Partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasady dotyczące ich
finansowania (debata)

Przewodniczący   – Kolejnym punktem jest sprawozdanie poseł Marietty Giannakou, w
imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych, w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr
2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim
oraz zasad dotyczących ich finansowania (2010/2201(INI)) (A7-0062-2011).

Marietta Giannakou,    sprawozdawczyni – (EL) Panie Przewodniczący! Dziś wzywa się
Parlament do przedyskutowania sprawozdania, które przygotowałam w imieniu Komisji
Spraw Konstytucyjnych, w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie
europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania przez Parlament Europejski. Pomimo
faktu, że istnieje podobne rozporządzenie, europejskie partie polityczne nie posiadały w
przeszłości takiego statutu, który uwzględniałby traktat lizboński i potrzeby związane z
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funkcjonowaniem w Unii Europejskiej, przez który rozumiem statut określony w art. 10
ust. 4 traktatu lizbońskiego, w którym jest mowa o wkładzie partii politycznych na
poziomie europejskim w kształtowanie europejskiej świadomości politycznej i wyrażania
woli obywateli Unii. Oczywiście nie znaczy to, że europejskie partie będą funkcjonować
jako międzynarodowe organizacje pozarządowe na szczeblu państwa belgijskiego. Z tego
też powodu po przyjęciu sprawozdania sekretarza generalnego w sprawie finansowania
partii politycznych i jego wniosku dotyczącego stworzenia statutu oraz zawartego w
poprzednim sprawozdaniu za 2003 r. wniosku Parlamentu Europejskiego w sprawie
potrzeby posiadania takiego statutu – choć traktat lizboński wtedy jeszcze nie obowiązywał
– i na koniec, decyzji Prezydium z 10 stycznia, Komisja Spraw Konstytucyjnych, po
przeprowadzeniu poważnych rozmów z udziałem wszystkich partii politycznych,
przewodniczących i sekretarzy szczebla europejskiego oraz wybitnych
profesorów-specjalistów z dziedziny prawa gospodarczego i konstytucyjnego oraz po
wysłuchaniu opinii Transparency International i unijnego Trybunału Audytorów,
zatwierdziła to sprawozdanie, które wzywa Komisję Europejską do zgłoszenia
odpowiedniego wniosku, tak abyśmy mogli dysponować prawdziwym europejskim
statutem dla partii politycznych.

Statut ten określać będzie oczywiście pewne kryteria, o których mowa w niniejszym
sprawozdaniu: członkami muszą być partie krajowe z co najmniej siedmiu państw lub
regionów, w których władze regionalne tych krajów posiadają uprawnienia ustawodawcze.
Równocześnie pomiędzy uznaniem partii europejskich a ich finansowaniem wprowadzone
zostanie rozróżnienie. Aby otrzymać finansowanie, musi być z nich wybrany co najmniej
jeden poseł do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście możliwość przystępowania będą
mieć pojedyncze osoby, a także partie.

Przedstawione wnioski dotyczą nie tylko europejskich partii politycznych, ale też ich
fundacji. We wnioskach tych znalazł się apel – i to jest ważne – o ustanowienie statusu
politycznego, prawnego i podatkowego europejskich partii politycznych, w ramach i pod
egidą – naturalnie – europejskiego statutu prawnego, i ogólnie rzecz biorąc, przepisów
prawa europejskiego.

Komisja Spraw Konstytucyjnych omówiła tę sprawę w całej rozciągłości i przyjęła niniejszy
wniosek, oczywiście zmieniając go nieco za pomocą poprawek. Zasadniczo komisja doszła
do wniosku, że chodzi tu o wzmocnienie demokracji, zapewnienie wyraźniejszej obecności
obywateli w instytucjach europejskich poprzez stworzenie statutu, i oczywiście, jeżeli
chodzi o kwestię finansowania, przewiduje ona, że 10 % powinno pochodzić ze środków
własnych oraz że donatorzy powinni mieć możliwość wpłaty kwoty 25 tysięcy euro,
zamiast obecnych 12 tysięcy euro. Dziękuję, Panie Przewodniczący! Naturalnie mam
nadzieję, że plenum zagłosuje za przyjęciem tego sprawozdania.

Maroš Šefčovič,    Wiceprzewodniczący Komisji – Panie Przewodniczący! Pragnę podziękować
za możliwość omówienia z Państwem sprawozdania dotyczącego europejskich partii
politycznych i powiązanych z nimi fundacji. Chciałbym też podziękować pani poseł
Giannakou za przygotowanie tego sprawozdania z inicjatywy własnej.

W Komisji uznajemy to sprawozdanie za bardzo ważne. Wiemy, że europejskie partie
polityczne odgrywają ważną rolę w integracji europejskiej. W szczególności przyczyniają
się one do zapewnienia, by problemy polityczne były przedstawiane i omawiane z
europejskiej perspektywy na czas przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, dzięki
czemu będzie można uniknąć sytuacji, w której wybory te będą zdominowane przez

05-04-2011Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL240



sprawy o charakterze czysto krajowym, co, jak dobrze wiemy, bardzo często się zdarza.
Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję dalekowzroczny charakter tego sprawozdania i
cieszę się, że będzie ono przedmiotem debat zarówno dzisiaj wieczorem, jak i w przyszłości.

W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 przewidziano, że Parlament Europejski
opublikuje do 15 lutego 2011 r. sprawozdanie dotyczące stosowania tego sprawozdania
i finansowanych działań. W sprawozdaniu tym wskazane zostaną – w razie konieczności
– ewentualne zmiany, jakie należy wprowadzić do systemu finansowania. Jak już
powiedziałem, z zadowoleniem przyjmujemy sprawozdanie z własnej inicjatywy pani
poseł Giannakou; należy jednak podkreślić, że informacje dotyczące faktycznego wdrażania
obowiązującego rozporządzenia i finansowanych działań mogłyby być precyzyjniejsze i
lepszej jakości.

W tym kontekście i w świetle jutrzejszego głosowania w Parlamencie, Komisja może zostać
wezwana do dokonania dalszych zmian rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 i
rozporządzenia finansowego lub też wprowadzenia nowego prawodawstwa. Jeśli Parlament
dojdzie do wniosku, że obowiązujące prawodawstwo wymaga zmian lub że wymagane
jest nowe prawodawstwo, Komisja poważnie zajmie się analizą tych wniosków i – jeśli z
nimi się zgodzi – podejmie niezbędne inicjatywy.

Komisja zastanowi się również nad tym, jak można w dłuższej perspektywie jeszcze
bardziej udoskonalić rozporządzenie (WE) nr 2004/2003, tak by umożliwić wspieranie
rozwoju silniejszych i prawdziwie ponadnarodowych partii politycznych i fundacji na
szczeblu europejskim w celu zbudowania prawdziwie politycznej europejskiej przestrzeni
publicznej.

Co zaś się tyczy szczegółowej kwestii statutu prawnego europejskich partii politycznych,
zdaje sobie sprawę, że to nie jest pierwszy apel Parlamentu o taki statut. Kwestią tą zajęto
się w sposób szczegółowy w analizie przygotowanej na zlecenie Komisji Spraw
Konstytucyjnych (AFCO) i uważam, że już sama ta analiza stanowi wyraźny dowód na to,
że z ustanowieniem takiego statutu wiąże się cały szereg zagadnień konstytucyjnych,
politycznych i praktycznych. Dlatego też ta kwestia istotnie wymaga bardzo starannej i
drobiazgowej analizy.

To samo można powiedzieć o niektórych innych poruszonych w tym sprawozdaniu
sprawach. Komisja dostrzega również potrzebę bardziej dogłębnego zastanowienia się
nad rozwiązaniami legislacyjnymi i terminami wprowadzania ewentualnych zmian
odnośnie tych wniosków, w kontekście których wystąpi konieczność wprowadzenia
poprawek do rozporządzenia finansowego.

Podsumowując, w sprawozdaniu pani poseł Giannakou i towarzyszącym mu projekcie
rezolucji poruszono zagadnienia, które są istotą integracji europejskiej i jej
demokratycznego charakteru. Dlatego też musimy poświęcić im całą uwagę. Cieszę się na
debatę, która będzie toczyć się w ich sprawie zarówno dzisiaj wieczorem, jak i w przyszłości.

Carlo Casini,    w imieniu grupy PPE – (IT) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie
i Panowie! W pierwszym rzędzie chciałbym wyrazić moje szczere podziękowania dla pani
poseł Giannakou, ponieważ wykonała wspaniałą i pożyteczną pracę.

Gdy mówimy o partiach politycznych, musimy wziąć pod uwagę dwa problemy. Po
pierwsze, w żadnym z krajów partie nie są darzone zbytnim szacunkiem. Po drugie, gdy
odbywają się europejskie wybory, zgodnie z powszechną opinią partie polityczne postrzega
się zasadniczo jako ugrupowania, które reprezentują interesy konkretnych państw
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narodowych, a nie Europy jako całości. W efekcie obywatele okazują brak uznania dla
partii albo dla roli, jaką odgrywają one w procesie kształtowania Europy.

Dlatego też musimy pilnie działać. Nie tylko w traktacie lizbońskim, o czym już
wspominano, ale w wielu konstytucjach – w niemal wszystkich europejskich konstytucjach
– znajdują się zapisy stanowiące, że funkcja, jaką pełnią partie, leży w interesie narodowym
i w związku z tym jest kluczowa dla budowania demokracji i realizacji wspólnych interesów.
Należy podkreślić, że mówię o konstytucjach, a nie o zwykłych ustawach i że tym samym
odnoszę się do podstawowych struktur państw i całej Unii Europejskiej.

Dlatego niezmiernie pilne jest zadanie określenia statutu dla tych partii, które są
autentycznie ukierunkowane na Europę, a nie tylko stanowią algebraiczną sumę
poszczególnych krajowych formacji, które na miejscu nie posiadają stałych europejskich
struktur. Potrzebujemy partii, które będą myśleć i działać w kontekście europejskim.
Potrzeba, o której mówię, będzie znacznie bardziej paląca, jeśli naprawdę będziemy chcieli
mieć jednolite europejskie prawo wyborcze, które, miejmy nadzieję, może doprowadzić
do sytuacji, gdzie obok formacji krajowych zasiadać będzie jedna europejska formacja.
Pozwoli to na wzmocnienie u obywateli Europy poczucia przynależności do Europy.

Przejdę teraz do sedna mojego wystąpienia. Jak już podkreślano – i tu z góry dziękuję panu
komisarzowi – moja komisja pracowała bardzo ciężko, organizując przesłuchania i liczne
spotkania, ale potrzebujemy wniosku legislacyjnego, inicjatywy Komisji Europejskiej
skupiającej w ramach prawa Unii europejskie partie, które otrzymają nową formę prawną
zgodną z prawem publicznym oraz osobowość prawną, która będzie ważna także we
wszystkich państwach członkowskich i jednorodną strukturę, która pozwoli im na działanie
w roli reprezentantów europejskiego interesu publicznego. Dziękuję Pani Poseł Giannakou
i Panu Komisarzowi za ich deklaracje.

Enrique Guerrero Salom,    w imieniu grupy S&D – (ES) Pani Przewodnicząca, Pani
Komisarz, Pani Poseł Giannakou! Dziękuję za przygotowanie tego sprawozdania, które,
jak sądzę, będzie bardzo użytecznym narzędziem służącym przyśpieszeniu postępów
Komisji w pracy nad kształtowaniem lepszego systemu uznawania i ochrony europejskich
partii politycznych.

Europejska demokracja jest prawdziwą demokracją przedstawicielską. Gmach demokracji
przedstawicielskiej pozostaje niezachwiany od czasu, gdy w połowie XIX wieku
rozpowszechnienie się powszechnego prawa wyborczego stało się dla ludzi prawdziwą
obietnicą posiadania reprezentacji, która miała im pozwolić na decydowanie o własnym
losie. Ten przedstawicielski gmach ma solidne fundamenty, lecz od czasu do czasu
potrzebuje reform i nowych lepszej jakości sposobów wyrazu. Za przykład takich wysiłków
może posłużyć praca, jaką wykonał Parlament na rzecz wprowadzenia inicjatywy
obywatelskiej.

Krótko mówiąc, demokracja nigdy nie może przetrwać bez wolnej reprezentacji, a
reprezentacja nigdy nie może być wolna bez pluralistycznej konkurencji. To właśnie partie
polityczne umożliwiają taką pluralistyczną reprezentację. W systemie demokratycznym
partie stanowią wyraz pluralizmu i są podstawowymi instrumentami politycznego
uczestnictwa: przyczyniają się one do kształtowania opinii publicznej; oferują alternatywne
rozwiązania i realizują ogólne i sektorowe programy rządu; koordynują i harmonizują
interesy społeczne, a także ułatwiają wymianę informacji na temat potrzeb obywateli i
rządzących.
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Jak słusznie zauważył pewien teoretyk partii politycznych, partie nie powstały po to, by
przedstawiać ludziom potrzeby rządzących, lecz raczej po to, by informować rządzących
o aspiracjach obywateli.

Teraz musimy sprawić, aby na szczeblu europejskim zadziałało to, co funkcjonuje dobrze
na szczeblu krajowym. Dlatego też istnieje potrzeba zapewnienia europejskim partiom
politycznym pewnych ram, dzięki którym mogłyby one pełnić na szczeblu europejskim
te funkcje, które pełniły i pełnią na arenie krajowej. Najważniejszym czynnikiem, który
umożliwi realizację tego zamysłu, jest posiadanie przez partie statusu prawnego – i to
właśnie proponuje autorka tego sprawozdania: partie, które są obecne w wymiarze
terytorialnym i które równocześnie postępują zgodnie z demokratycznymi regułami; a
także rozróżnienie pomiędzy uznaniem partii a finansowaniem, które wymaga wsparcia
społecznego.

Na koniec, oczekujemy, że Komisja uruchomi mechanizm, który umożliwi poprawę
niedoskonałego obecnie stanu uregulowania działalności partii politycznych.

Stanimir Ilchev,    w imieniu grupy ALDE – (BG) W sprawozdaniu pani poseł Giannakou
znajduje swe odzwierciedlenie logiczny ciąg działań z ostatnich lat, za pomocą których
starano się zwiększyć zainteresowanie polityką u obywateli Unii Europejskiej.

Dziś uregulowanie działalności europejskich partii oznacza stworzenie przestrzeni
obywatelskiej bez granic. W tym kontekście sprawozdanie pani poseł Giannakou jest
zaproszeniem dla przychylnych reformom polityków. Przedstawione w tym sprawozdaniu
plany są ważne. Pomogą one przekształcić europejskie partie w prawdziwy instrument
służący wzmacnianiu partycypacyjnego sprawowania rządów w Unii.

Nie jest przypadkiem, że do tego sprawozdania zgłoszono prawie 100 poprawek. W efekcie
wspólnych wysiłków udało się przedstawić siedem kompromisowych wersji popieranych
przez wszystkie grupy parlamentarne. Myślę, że zainteresowanie tym sprawozdaniem w
Komisji Spraw Konstytucyjnych rozbudziła perspektywa uczynienia europejskiego systemu
partyjnego jeszcze bardziej elastycznym, atrakcyjnym i logicznym, nie wspominając już
o tym, że także bardziej odpowiednim z punktu widzenia przebiegających w Europie
procesów, poprzez ustanowienie ogólnego politycznego, prawnego i fiskalnego statusu
dla europejskich partii.

Nie chodzi tu o organizowanie partii według jednolitej, znormalizowanej struktury, lecz
o postępowanie według bardziej ogólnego wzorca. Utrzymane zostały również podstawowe
różnice pomiędzy partiami a fundacjami, przy czym wprowadzono też nowe możliwości
w zakresie zwiększania synergii ich działalności.

To sprawozdanie i jego wyniki muszą doprowadzić do zmiany tak dobrze nam znanej
sytuacji, w której obecne partie są zwyczajnie organizacjami partii krajowych i nie mają
żadnego bezpośredniego związku z elektoratem z państw członkowskich. Zaleca się, aby
w związku z tym rozpocząć analizę warunków dotyczących bezpośredniego osobistego
członkostwa i udziału osób fizycznych w działaniach wewnętrznych partii, a nawet w
kierownictwie partii.

W sprawozdaniu poruszono cały szereg delikatnych spraw. Na przykład wprowadzono
właściwe rozróżnienie na kryteria dotyczące finansowania partii politycznych i kryteria
dotyczące ich zakładania. Należy poprzeć to sprawozdanie, tak aby Komisja mogła zacząć
prace nad nowym rozdziałem rozporządzenia finansowego, który poświęcony zostanie
wyłącznie finansowaniu europejskich partii i fundacji.
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Gerald Häfner,    w imieniu grupy Verts/ALE – (DE) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Jasne uregulowania prawne dla partii politycznych w Europie to istotny czynnik w
kształtowaniu europejskiego społeczeństwa, rozwoju europejskiej debaty politycznej i
pracy nad nadaniem europejskim wyborom prawdziwie europejskiego charakteru, z
kampaniami i sporami o charakterze europejskim w miejsce kampanii i sporów, z jakimi
przeważnie stykamy się dziś na szczeblu krajowym. Dlatego chciałbym najserdeczniej
podziękować pani poseł Giannakou za jej sprawozdanie. W trakcie pracy nad nim ściśle
ze sobą współpracowaliśmy. Nie byliśmy co prawda zgodni co do wszystkich punktów,
cieszymy się jednak, że możemy podpisać się pod rezultatem końcowym.

Chciałbym wskazać na kilka obszarów, które w trakcie tej debaty były dla nas szczególnie
ważne. Jednym z nich jest to, że uważamy, iż struktury partii, które pragną uczestniczyć
w procesie demokratycznym, muszą również być demokratyczne. Dotyczy to w
szczególności wyborów organów partyjnych, doboru kandydatów i przygotowywania
list; te elementy można teraz znaleźć w ust. 5. Uważam, że oznaczają one ogromny postęp.
To samo dotyczy szeregu innych punktów, o których nie zamierzam tu wspominać.

Chciałbym krótko odnieść się do najważniejszego punktu: wymogu, aby partia miała
przynajmniej jednego posła w Parlamencie Europejskim. Początkowo warunek ten był
konieczny zarówno do uznania, jak i finansowania partii. Obecnie dotyczy on tylko kwestii
finansowania. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ należy bardzo wyraźne rozgraniczyć
uznawanie partii od ich finansowania. Uznawanie partii wiąże się z koniecznością
zapewnienia konkurencji, tak by w Europie mogły powstawać nowe partie z nowymi
programami i nowymi twarzami. To nie powinno podlegać nadmiernym ograniczeniom.
Jednak gdy pojawia się kwestia finansowania, to można je oczywiście powiązać z
określonym minimalnym poziomem sukcesu wyborczego. Tak więc możemy się na to
zgodzić, nawet gdybyśmy potem chcieli dopracować tę kwestię, w związku z czym
zamierzamy zgłosić poprawkę.

Daniel Hannan,    w imieniu grupy ECR – Panie Przewodniczący! Demokracja to nie tylko
okresowe prawo do postawienia krzyżyka na karcie do głosowania. Demokracja
uzależniona jest również od związku pomiędzy rządem a rządzonymi – od wspólnoty
interesów. Aby mieć dobrze funkcjonującą demokrację, potrzebujemy „demos”, czyli czegoś,
z czym identyfikujemy się, mówiąc „my”. Jeśli z demokracji usuniemy słowo „demos”, to
pozostanie nam tylko „kratos”, czyli władza systemu, który musi wymuszać za pomocą
prawa to, czego nie może uzyskać w imię obywatelskiego patriotyzmu.

Nie można tworzyć instytucji dobrze funkcjonującego demokratycznego rządu drogą
odgórnych, biurokratycznych decyzji. Próbowaliśmy tego w Unii Europejskiej.
Stworzyliśmy wszystkie atrybuty i całą otoczkę: Parlament Europejski, partie polityczne,
wybory i tak dalej, ale da się zmusić ludzi, aby czuli się Europejczykami w taki sam sposób,
jak ktoś mógłby się czuć Norwegiem, Japończykiem, Francuzem, Portugalczykiem czy też
obywatelem innego kraju.

Partia powinna rosnąć organicznie, ponieważ jej członkowie uznają wspólnotę tożsamości
i wspólne interesy. Nie jest to coś, co możemy robić, korzystając z publicznego finansowania
lub za jednym pociągnięciem pióra biuroktraty. Tak więc, by wyrazić się jasno, ECR jest
przeciwna temu prawodawstwu, jesteśmy przeciwni koncepcji partii ponadnarodowych.
Z niektórych naszych członków tworzymy sojusz partii, ale jesteśmy przeciwni
wprowadzaniu jednolitego statutu. Jesteśmy przeciwni zwiększaniu budżetu - co wydaje
mi się niestosowne w obecnym klimacie gospodarczym - i nie zgadzam się z pomysłem
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mojego rodaka i przyjaciela Andrewa Duffa, że należy pozwolić ponadnarodowym partiom
na wydawanie unijnych pieniędzy w krajowych kampaniach referendalnych.

Wydając publiczne pieniądze, nie stworzycie Europejczyków. Nawet całe złoto
zgromadzone we wszystkich naszych krajowych skarbcach nie zdoła przekonać ludzi do
fałszywej idei.

Helmut Scholz,    w imieniu grupy GUE/NGL – (DE) Panie Przewodniczący, Panie Pośle
Šefčovič, Panie i Panowie! Mogę tylko wyrazić swoją radość, że Parlament Europejski w
sposób poważny i praktyczny podchodzi do kwestii demokratyzacji europejskiego procesu
decyzyjnego. Jak wynika ze sprawozdania pani poseł Giannakou, to podejście przewiduje
między innymi dalszy rozwój europejskich partii, które, mimo wielu lat funkcjonowania
w warunkach europejskiej codziennej rzeczywistości politycznej, dotychczas nie były
równoprawnymi partnerami, jeśli chodzi o możliwość demokratycznego wpływania na
politykę Unii. Na szczeblu UE potrzebujemy takich partii politycznych, które będą mocno
zakorzenione w społeczeństwach i które będą mogły pełnić znaczącą rolę w wyborach
do Parlamentu Europejskiego i w budowie europejskiej otwartości, w oparciu o wewnętrzne
demokratyczne struktury i uregulowania.

Co się zaś tyczy tego konkretnego sprawozdania, muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby
sprawozdawczyni okazała więcej odwagi i skorzystała z prawa Parlamentu do podjęcia
inicjatywy i wykonania znaczącego kroku w budowie systemu politycznego i systemu
partyjnego w Unii Europejskiej. Jest to krok, na który czeka wielu obywateli i który zachęci
ich do uczestnictwa. Sprawozdawczyni mogła bardziej zdecydowanie zająć się
dublowaniem europejskich i krajowych szczebli podejmowania decyzji i stosunkami
pomiędzy partiami politycznymi jako powszechnym czynnikiem, który jest przejrzysty
i otwarty na wpływ.

Parlament Europejski powinien teraz stanowczo wezwać Komisję i Radę, aby podjęły w
tym kontekście inicjatywę. Oczekuję konstruktywnej współpracy ze strony Komisji i Rady.

John Stuart Agnew,    w imieniu grupy EFD – Panie Przewodniczący! Te przepisy pozwolą
UE na wyrzucanie pieniędzy na kampanie referendalne, dzięki czemu – dla odmiany –
będzie ona mogła kupować pożądany wynik za pierwszym razem!

W przyszłości Wielka Brytania będzie organizować referendum za każdym razem, gdy
UE zaproponuje odebranie władzy tamtejszym wyborcom. UE jest przerażona, że udzielimy
całego szeregu niewłaściwych odpowiedzi. Zamierza więc odebrać brytyjskim podatnikom
pieniądze, aby indoktrynować ich i przekonywać do swojej wersji jedynej słusznej drogi.

W pracach nad tym prawodawstwem przoduje Andrew Duff, liberalno-demokratyczny
poseł z mojego regionu. Poparcie dla jego partii w Wielkiej Brytanii niedawno załamało
się – partia ta rozpaczliwie pragnie, aby Wielką Brytanią rządziły instytucje UE. Nigdy
przedtem manipulacje Unii nie były tak wyraźne, podobnie jak lekceważenie brytyjskich
wyborców. Unia sieje ziarno autodestrukcji, ponieważ to prawodawstwo pozwoli nam
na sfinansowanie kampanii referendalnej, na którą od bardzo dawna czeka wielu ludzi w
moim kraju – tej, która da nam szansę całkowitego uwolnienia się spod jej kontroli.

Nicole Sinclaire (NI)   – Panie Przewodniczący! Czy mój kolega, poseł Agnew, zgodzi się
ze mną, że partia polityczna, która przyjmie środki finansowe przewidziane tym
ustawodawstwem jako jedna z europejskich partii i która będzie zobowiązana postępować
zgodnie z unijnym programem i działaniami oraz przestrzegać zasad finansowania
przewidzianych w europejskim prawie oraz respektować rozwój prawa europejskiego na
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wszystkich szczeblach – regionalnym, krajowym i europejskim – okaże się partią, która
sprzeniewierzyła się swoim zasadom? Czy zgodzi się Pan się ze mną, pośle Agnew?

John Stuart Agnew (EFD) -   Panie Przewodniczący! Odpowiadam pani poseł Sinclaire,
że będziemy z tego korzystać w maksymalnym stopniu, ponieważ korzystamy z pieniędzy
diabła, by czynić dzieło Boże. Oto, co robimy, i dobrze Pan o tym wie.

Nicole Sinclaire (NI)   – Czy w takim razie zaakceptują Państwo zasadę prawa
europejskiego?

John Stuart Agnew (EFD)   – Nie. Oczywiście, że nie. Nie po to tu jesteśmy.

Rafał Trzaskowski (PPE)   – Panie Przewodniczący! W pierwszej kolejności pragnę
podziękować naszej sprawozdawczyni, pani poseł Giannakou i Komisji za ich wspaniałą
współpracę i doskonałe sprawozdanie.

Czy naprawdę jesteśmy w trakcie procesu tworzenia europejskiego demos, jak to właśnie
powiedział nam mój szanowny kolega, poseł Hannan? Nie wiem, nie ośmielam się
formułować tak odważnych twierdzeń. Myślę, że chcemy po prostu wzmocnić formującą
się europejską przestrzeń publiczną i zasadniczo działania na rzecz ożywienia debaty
dotyczącej spraw europejskich. Chodzi o to, że w tym Parlamencie istnieje zamysł, aby
przybliżyć obywatelom Europy to, co tu omawiamy, co byłoby generalnie prostsze niż
otwarcie dyskusji dotyczącej spraw europejskich z ich udziałem.

Swoją drogą, mogę tylko mówić w swoim imieniu, ale nie jestem biurokratą – jestem
wybranym drogą bezpośrednią posłem do tego Parlamentu.

Celem tej debaty jest naprawdę zwiększenie widoczności europejskich partii politycznych,
do których należymy wszyscy, niezależnie od tego, czy siedzimy po lewej, pośrodku, czy
po prawej stronie tej sali. Chcemy wydobyć je z cienia, ponieważ w tej chwili nikt naprawdę
nie wie, co te partie robią, jaki jest ich status, czy wnoszą one jakąkolwiek wartość dodaną
– a my w EPP wierzymy, że tak. Taka jest możliwość: naprawdę dokonać prezentacji
programów i w przyszłości – miejmy nadzieję – walczyć w europejskich wyborach w
zakresie spraw europejskich, a nie cały czas grzęznąć w krajowej retoryce.

To sprawozdanie jest pożyteczne z trzech powodów. Przede wszystkim dzięki niemu
pojawia się pewna równowaga pomiędzy władzą operacyjną w grupach parlamentarnych
a wyraźnym powiązaniem z tym, co tu robimy, poprzez uzależnienie finansowania od
obecności w tym zgromadzeniu – w Parlamencie Europejskim. Po drugie, dzięki niemu
wprowadzona zostaje organizacyjna konwergencja pomiędzy europejskimi partiami
politycznymi a europejskimi fundacjami, co jest w pewnej mierze godne pochwały, a po
trzecie, zawężona i jasno określona zostaje kwestia finansowania europejskich partii
politycznych, co – jak myślę – powinno być celem nas wszystkich.

Monika Flašíková Beňová (S&D)    – (SK) Panie Przewodniczący! Jeśli spojrzymy na
historię integracji europejskiej oraz na obecną organizację i sposób funkcjonowania UE,
to można powiedzieć, że UE można postrzegać nie tylko jako ugrupowanie państw, lecz
zamiast tego bardziej jako polityczną arenę, na której można stworzyć prawdziwie
europejskie społeczeństwo. UE posiada nie tylko wolny rynek, własne zgromadzenie
prawodawcze, wybieralne gremium przedstawicieli i własny system sądowy. Na szczeblu
europejskim już od dawna istnieją partie polityczne. To nie są tylko federacje partii szczebla
krajowego. Posiadają one własny program, program europejski, i są integralną częścią
europejskiego życia politycznego. Wzmocnienie partii politycznych na szczeblu
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europejskim prowadzi do wzmocnienia rządów przedstawicielskich w UE, a tym samym
także i demokracji.

Dlatego z zadowoleniem przyjmuję przedstawioną tu propozycję dotyczącą zreformowania
statutów i zasad finansowania partii politycznych na szczeblu unijnym, a także pragnę
podziękować osobiście Panu, Panie Wiceprzewodniczący, za Pana współpracę.

Teraz bardzo ważne jest, aby partie polityczne otrzymały wspólny i jednolity statut prawny.
Musimy uporać się z różnicami pomiędzy systemem partii politycznych a zasadami
stosowanymi w odniesieniu do europejskich instytucji. Będzie to możliwe dzięki
wprowadzeniu wspólnego statutu politycznego, prawnego i fiskalnego dla partii
politycznych na szczeblu europejskim. Należałoby też rozważyć, czy prawo do założenia
partii ograniczać się będzie do partii politycznych działających na szczeblu krajowym, czy
też regionalnym.

Ważna jest także kwestia systemu finansowania. System zatwierdzania środków dla partii
politycznych na szczeblu europejskim wymaga uproszczenia. Dla utrzymania przejrzystości
powinna istnieć możliwość prowadzenia kontroli finansowych. Przejrzyste i bezpieczne
środowisko funkcjonowania i finansowania europejskich partii politycznych to również
pożądany i korzystny krok dla obywateli państw członkowskich UE. Może on okazać się
dla nich pomocny w życiu codziennym. Statut europejskich partii politycznych to znaczący
krok naprzód ku zapewnieniu szerszej interakcji z obywatelami, bardziej zaawansowanej
demokracji i większego zainteresowania społeczeństwa sprawami europejskimi.

Andrew Duff (ALDE)    – Panie Przewodniczący! Obecnie krajowe partie polityczne nie
wywiązują się z zadania, jakim jest demokratyczne i skuteczne podtrzymywanie procesu
integracji europejskiej. Jest to bardzo poważny problem. Istnieje pustka, którą należy
wypełnić; potrzebne jest zapewnienie bardzo ważnego demokratycznego ogniwa między
obywatelem a sferą europejskich kompetencji, które leżą w gestii Parlamentu i Rady.
Nadszedł czas na europejskie partie polityczne: nie jako substytut krajowych partii
politycznych, lecz jako ich uzupełnienie; czas na to, by wzajemnie rzucały sobie wyzwania
i konkurowały o poparcie dla swoich ideałów i kandydatów.

Rozwój europejskich partii politycznych to element o zasadniczym znaczeniu dla
powodzenia wniosku dotyczącego listy ponadnarodowej, który ten Parlament będzie
analizować w przyszłym miesiącu. Wzywam Parlament, aby poparł sprawozdanie pani
poseł Giannakou z odwagą i optymizmem, dla przyszłości demokracji postnarodowej.

François Alfonsi (Verts/ALE)    – (FR) Panie Przewodniczący! Stworzenie europejskich
partii politycznych oznaczało ogromny postęp w kierunku bardziej demokratycznej
Europy, zdolnej wyrażać życzenia swoich obywateli.

W swoim sprawozdaniu pani poseł Giannakou obrała słuszny kierunek, jeśli chodzi o
wprowadzenie uproszczeń i przejrzystości do obszaru działalności europejskich partii
politycznych i powiązanych z nimi fundacji. Umożliwi to złagodzenie obciążeń związanych
z warunkami, jakich spełnienie wymagane jest do otrzymania finansowania ze środków
publicznych oraz rozszerzenie możliwości dotyczących korzystania z tych środków.
Popieramy zwłaszcza możliwość działania fundacji również poza terytorium UE.

Jednak obok tego ogólnego podejścia zakładającego wzmocnienie i rozszerzenie przepisów
służących wzmacnianiu europejskiej demokracji, jeden ze środków zmierza w przeciwnym
kierunku i powoduje ograniczenie wolności europejskich partii politycznych. Do
wymaganych na mocy tego rozporządzenia kryteriów dotyczących uznawania podstaw
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działalności europejskich partii politycznych w państwie członkowskim UE należeć będzie
teraz posiadanie wybranych przedstawicieli w zgromadzeniu regionalnym posiadającym
uprawnienia prawodawcze.

Właściwym dla mojej partii terytorium działalności jest Korsyka. Należy ona do Wolnego
Przymierza Europejskiego (ALE), które od samego początku jest europejską partią
polityczną. Na Korsyce otrzymaliśmy 26 % głosów, a w Zgromadzeniu Regionalnym
Korsyki zasiada liczna grupa naszych członków. Ponieważ jednak Francja odmawia
przyznania Zgromadzeniu Korsykańskiemu uprawnień prawodawczych, to nawet gdyby
moja partia miała uzyskać na tej wyspie większość, to i tak nie będzie spełniać kryteriów
przynależności do ALE. Należy ubolewać nad tym przepisem. Pragniemy zwrócić Państwa
uwagę na ten problem.

Jacek Olgierd Kurski (ECR)   – (PL) Panie Przewodniczący! Europejskie partie polityczne
są nowym zjawiskiem w polityce europejskiej, ale wraz ze wzrostem integracji i subsydiów
zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Partie i fundacje polityczne stały się uczestnikami
życia politycznego Unii i jako takie powinny podlegać stosownym regulacjom
uniemożliwiającym nadużycia. W niektórych przypadkach struktury ponadnarodowe
chciałyby mieć jednak zbyt duży wpływ na politykę w suwerennych państwach
członkowskich. Z niepokojem odbieram na przykład zapowiedź ingerencji partii unijnych
w sprawy krajowe. Jako polski polityk nie mógłbym zaakceptować sytuacji, gdy jedna lub
kilka europejskich partii politycznych urządzałaby w moim kraju np. kampanię
referendalną, korzystając ze środków unijnych dla osiągnięcia konkretnego celu (np. w
referendum w sprawie przystąpienia mojego kraju do strefy euro). Podobne obawy mogą
żywić politycy innych krajów, np. Brytyjczycy.

Sprzeciwiam się również postulatom zwiększenia wydatków na europejskie partie
polityczne z kieszeni podatników. Tym bardziej, że w moim kraju rząd obcina o połowę
subwencje dla narodowych partii politycznych oraz knebluje opozycji możliwość dotarcia
do społeczeństwa. Najpierw wspierajmy partie krajowe, potem międzynarodowe. Unia
Europejska to wszakże Europa ojczyzn.

Daniël van der Stoep (NI)    – (NL) Panie Przewodniczący! Przed chwilą zauważył Pan,
że spóźniłem się z niebieską kartką. Nie spóźniłem się. Już podczas wystąpienia pana posła
Duffa wyraźnie dawałem do zrozumienia, że chcę przemawiać. Nie jestem całkowicie
pewny, jaka jest procedura. Czy nadal mogę skorzystać z niebieskiej kartki, czy też będzie
Pan kontynuować debatę? Wciąż chciałbym zadać posłowi Duffowi pytanie dotyczące
tego, co miał do powiedzenia, ponieważ zaczął mówić o liście ponadnarodowej. Nie byłem
świadom, że omawialiśmy tę sprawę i chciałbym mu zadać pytanie na ten temat.

Przewodniczący   – Panie Pośle van der Stoep! Jeśli o mnie chodzi, to może Pan zadać to
pytanie.

Daniël van der Stoep (NI)    (Mówca zadał posłowi Duffowi pytanie zgodnie z procedurą
niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu) – (NL) Mój problem dotyczy listy
ponadnarodowej, od której poseł Duff zaczyna swoje sprawozdanie – sprawozdanie, które
wkrótce będziemy omawiać – nie chodzi o sam fakt, że ma zostać wprowadzona lista
ponadnarodowa. Oczywiście już teraz jestem całkowicie przeciwny temu pomysłowi.
Chodzi mi raczej o to, że mogą w tym uczestniczyć tylko partie – lecz tu mówimy tylko
o europejskich partiach politycznych – co oznacza partie działające w co najmniej siedmiu
państwach członkowskich.
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Moja partia jest partią, która działa w interesie Holandii. W efekcie, te partie z innych
państw członkowskich, które działają w interesie swoich krajów, niespecjalnie troszczą
się o nas. To jest ich święte prawo, ale robiąc to, wyklucza Pan cały szereg partii, które są
niezdolne do konkurowania o 25 wymaganych miejsc. Okropnie mnie to martwi. Nie
wiem, jak dokładnie chciałby Pan to widzieć lub jak planuje Pan w tym uczestniczyć. Czy
mógłby Pan wprowadzić w tym kontekście jakieś ułatwienia? W każdym razie czujemy
się poważnie wykluczeni.

Andrew Duff (ALDE)    – Panie Przewodniczący! Zgodnie z wnioskiem, który tu
propaguję, listę ponadnarodową powinni tworzyć kandydaci pochodzący z co najmniej
jednej trzeciej państw członkowskich. To nie jest bardzo wiele. Skoro pan poseł van der
Stoep nie potrafi przyciągnąć kolegów o podobnych poglądach politycznych z innych
sześciu krajów, to zalecam, aby sprawdził, czy jego poglądy polityczne nie straciły na
ważności i wiarygodności.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL)    – (DA) Panie Przewodniczący! Pozwolę sobie
zacząć od oświadczenia, że jestem gorącym zwolennikiem partii politycznych na poziomie
krajowym, europejskim, a także międzynarodowym. Jednakże partia polityczna to nie
tylko aparat partyjny; to coś znacznie więcej. Jednym z naprawdę poważnych wyzwań
demokratycznych, przed którymi stoimy, jest fakt, iż partie polityczne w coraz mniejszym
stopniu stanowią obraz całej ludności. Dowodzi tego między innymi fakt utraty członków
przez partie polityczne. Wiele krajów zdecydowało się zrównoważyć to zjawisko poprzez
zwiększenie rządowych subsydiów dla partii. Wyższe subsydia rządowe nie dają jednak
gwarancji, że więzi pomiędzy kierownictwem partii i jej aparatem z jednej strony, a
członkami partii z drugiej, ulegną wzmocnieniu. Przeciwnie, ryzyko rozwinięcia się
niezależnego aparatu biurokratycznego jest tym większe, im bardziej aparat partyjny staje
się niezależny finansowo od swoich członków. Dlatego też muszę powiedzieć, że
podchodzę sceptycznie do pomysłu europejskich partii politycznych zatwierdzanych
przez Unię i wspieranych przez nią finansowo. Nie dlatego, że mam coś przeciw
europejskim partiom politycznym. Europejskie partie powinny rozwijać się pod względem
politycznym, organizacyjnym i finansowym w sposób oddolny. Jeśli nie jest to możliwe,
to prawdopodobnie z powodu niewystarczającego poparcia. Nie ma żadnych skrótów do
demokracji, nawet gdy chodzi o ustanawianie europejskich partii.

Nikolaos Salavrakos (EFD)   – (EL) Panie Przewodniczący! Po pierwsze, pragnę
pogratulować naszej sprawozdawczyni, pani poseł Giannakou, jej wyważonego i
dokładnego sprawozdania. Moim zdaniem rozwój partii politycznych z europejskimi
perspektywami, które będą czymś więcej niż wyrazicielami interesów narodowych, będzie
mieć kluczowe znaczenie dla ożywienia opinii publicznej w Unii i wzbudzenia
zainteresowania obywateli Europy udziałem w połączonych partiach.

Żyjemy w czasach, w których – jak wszyscy dobrze wiemy – modne jest uwłaczanie
politykom i partiom politycznym, ponieważ obywatele Europy czują się odizolowani od
wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych. Dlatego sprawozdanie poseł
Giannakou umożliwi poprawę wizerunku partii politycznych oraz wesprze proces
jednoczenia się Europy i reformy potrzebne do stworzenia Europy, której obywatele będą
równi, będą mieć wspólny status polityczny, prawny i fiskalny oraz możliwości rozwoju.

Nicole Sinclaire (NI)   – Panie Przewodniczący! Wcześniej mówiłam na tej sali o moim
okręgu wyborczym, West Midlands, i trudnościach gospodarczych, jakich doświadcza.
Jedną z ostatnich rzeczy, jakich chcą tamtejsi mieszkańcy, jest wydawanie więcej pieniędzy
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na polityków – już i tak mają oni za dużo polityków, w tym posłów do Parlamentu
Europejskiego, którzy i tak już marnują ich pieniądze.

To, z czym mamy tu do czynienia, to kolejny krok; Europa chce wyrzucić pieniądze na
kolejny krok w drodze do superpaństwa. Ma swój Parlament, swojego prezydenta i doradcę
do spraw zagranicznych, a teraz chce by do tego dołączyły partie polityczne. Ponieważ
chce państwa o nazwie „Unia Europejska”. Nawet najbardziej eurosceptyczni posłowie do
tego Parlamentu są gotowi przehandlować swoje zasady za pieniądze. Dobra robota! Czy
tego właśnie chce Europa? Czy chce ona kupić sobie swoją drogę do władzy?

Mariya Nedelcheva (PPE)   – (FR) Panie Przewodniczący! W naszych demokracjach mamy
swoje parlamenty będące głosem obywateli; no i mamy partie polityczne i ich fundacje,
które są mózgami, zespołami doradców i liderami tej debaty. Parlamenty to motory
demokracji, a partie polityczne to ich paliwo.

Tu, w naszym Parlamencie, cały czas uskarżamy się na brak zainteresowania obywateli
Unią Europejską. Lamentujemy nad niską frekwencją w europejskich wyborach i liczbą
głosów na „nie” w europejskich referendach. Jeśli chcemy demokracji europejskiej, to
musimy poważnie spojrzeć na to, jakie miejsce przewidujemy dla europejskich partii
politycznych w europejskiej przestrzeni, którą próbujemy zbudować.

Zrobiliśmy już dość dużo dzięki traktatowi lizbońskiemu i europejskiej inicjatywie
obywatelskiej. Teraz musimy dać europejskim partiom politycznym środki, których
potrzebują, by realizować swoje ambicje. Proszę pamiętać, że nie uważam, że te środki
powinny umożliwiać dużym partiom przeobrażenie się w nietykalne hegemonie. Małe
organizacje również powinny mieć możliwość udziału w tej debacie. Jest to istotne, jeśli
mamy walczyć z negatywnym obrazem partii wśród obywateli, i ich wizerunkiem jako
niepopularnej twarzy demokracji.

Myślę, że jeśli mamy wzmocnić europejską przestrzeń publiczną, którą usiłujemy stworzyć,
to podstawowe znaczenie będzie mieć wyraźne ustalenie warunków dotyczących
finansowania i przejrzystego zarządzania finansowaniem. Ta inicjatywa musi mieć charakter
otwarty, tak aby większe partie nie były faworyzowane kosztem mniejszych i odwrotnie.

Kolejna kwestia, którą chciałam poruszyć, odnosi się do ciągłości, którą będziemy tworzyć
pomiędzy szczeblami europejskim, krajowym i regionalnym. Europejskie przepisy, które
będziemy wprowadzać, muszą być skonstruowane tak, by odpowiadały różnym krajowym
ramom prawnym w tym zakresie; zapewni to dopasowanie do siebie poszczególnych
szczebli.

Musimy wreszcie dobrze przyjrzeć się treści pkt. 23 tego sprawozdania, ponieważ w
dłuższej perspektywie musimy pomyśleć o powiązaniach, jakie europejskie partie będą
mogły tworzyć z partiami z innych części świata. Musimy być zdolni do dzielenia się
naszymi demokratycznymi wartościami z naszymi partnerami z pozostałych części świata,
ponieważ w zglobalizowanym świecie, w którym dziś żyjemy, polityczni decydenci muszą
wspólnie występować z rozwiązaniami różnych problemów.

Zigmantas Balčytis (S&D)   – (LT) Panie Przewodniczący! Znaczenie europejskich partii
politycznych jest zapisane w traktacie lizbońskim, którego celem jest stworzenie dobrze
funkcjonującej europejskiej przestrzeni politycznej. Zadaniem naszych polityków jest
zachęcanie obywateli, by interesowali się Unią Europejską, tak by uczynić ją bardziej
zrozumiałą i przystępną dla nich oraz by zaangażować ich w proces podejmowania decyzji.
W tym celu należy jednak w jasny i jednolity sposób uregulować kwestię działalności
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europejskich partii politycznych i fundacji oraz dopilnować, by wewnętrzne mechanizmy
funkcjonowania takich partii były demokratyczne. Te partie polityczne, jako ośrodki
propagujące demokrację, powinny posiadać jednolity status prawny i fiskalny, co zapewni,
że obywatele Europy będą lepiej rozumieć partie polityczne i korzystać z lepszej
reprezentacji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ tworzenie wewnętrznych organów
kierownictwa partii politycznych powinno odbywać się w oparciu o przejrzyste zasady,
co zapewni demokratyczny charakter wyborów do wszystkich organów partii oraz
procesów podejmowania decyzji.

Alexandra Thein (ALDE)    – (DE) Panie Przewodniczący! Bardzo niewielu z naszych
obywateli jest świadomych istnienia europejskich partii i fundacji. Dotychczas były to
organizacje skupiające krajowe partie członkowskie, ustanowione zgodnie z prawem
krajowym poszczególnych krajów – w tym przypadku głównie z prawem belgijskim.

Co robią te europejskie partie? Rozmawiają o sprawach europejskich, organizują partyjne
konferencje i odgrywają niezastąpioną rolę w reformowaniu systemu wyborczego
Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z traktatem lizbońskim wymaga się od nich pomocy
w tworzeniu europejskiej demokracji – forum politycznego na szczeblu europejskim.

W sprawozdaniu z inicjatywy własnej, nad którym będziemy jutro głosować, zawarte jest
wezwanie Komisji o zreformowanie podstawy prawnej tych europejskich partii. W
przyszłości partie te będą funkcjonować w oparciu o europejski statut prawny i będą
posiadać europejską osobowość prawną. Jako liberałowie walczyliśmy o wprowadzenie
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy uznaniem partii za europejską a przyznaniem jej prawa
do finansowania, ponieważ są dowody, że były pewne zakusy w tym kontekście. Ważne
jest też, aby europejskie partie przestrzegały zasad demokratycznych w swoich działaniach
wewnętrznych – a tego nie można z góry zakładać.

Geoffrey Van Orden (ECR)    – Panie Przewodniczący! Choć w wielu naszych krajach
nurt opinii podąża w takim a nie innym kierunku, Unia Europejska i Parlament w dziwny
sposób próbują płynąć pod prąd. Wśród naszych obywateli nie ma zapotrzebowania na
ponadnarodowych polityków. Parlament chce teraz wydać jeszcze więcej publicznych
pieniędzy, i to w czasie gdy nasze rządy krajowe muszą wprowadzać ograniczenia
wydatków publicznych.

Panie Przewodniczący! Przemawiam teraz jako prezes fundacji „Nowy Kierunek – Fundacja
na rzecz Reform Europejskich”. Moim zdaniem, jest nie do przyjęcia, aby koszty fundacji
politycznych miały rosnąć z roku na rok w tempie ponad 30 %. W 2009 roku wydano
6,3 milionów euro; do 2012 roku ta kwota ma się podwoić do 12,3 milionów euro.
Niektórzy mogą mnie spytać: skoro jesteś temu przeciwny, to dlaczego Twoja fundacja
przyjmuje pieniądze? Odpowiem tak: środki, których nie przyjęlibyśmy, zostałyby
rozdzielone pomiędzy fundacje innych grup politycznych, a wówczas finansowalibyśmy
naszych przeciwników politycznych. Musimy znaleźć sposób na zwrócenie środków do
państwowej kasy.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)   – (EL) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Myślę,
że Unia Europejska przechodzi test kryzysu demokracji i kryzysu wiarygodności, a także
kryzysu gospodarczego. Realizowana polityka budzi u naszych obywateli gniew i uczucie
zawodu, a procedury decyzyjne – jak dowiodły tego niedawne europejskie wybory –
zniechęcają do udziału w nich. Oto dlaczego, po spełnieniu określonych warunków
wstępnych, europejskie partie polityczne, z właściwymi sobie atrybutami politycznymi,
mogą pomóc społeczeństwu w bardziej aktywnym poszukiwaniu rozwiązań, które będą
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służyć ludziom, a nie tym, którzy mają siłę finansową. Dlatego też zasady politycznego i
prawnego uznawania i niezbędnego finansowania muszą ułatwiać ich działanie na rzecz
swobodnego rozwoju ich polityki i alternatywnych propozycji – ponieważ to jest podstawa
demokracji – i nie mogą podlegać zewnętrznym ograniczeniom politycznym lub
finansowym. Oto, dlaczego mam zastrzeżenia do niektórych punktów tego sprawozdania,
ponieważ istnieje możliwość wykorzystania ich dla ograniczenia wolnej i niezależnej
organizacji i działalności partii politycznych.

Funkcjonowanie, działalność i organizacja partii muszą leżeć wyłącznie w gestii samych
partii i nie mogą być uzależnione od politycznych współzależności na najwyższych
szczeblach.

Jaroslav Paška (EFD)    – (SK) Panie Przewodniczący! Sprawozdanie w sprawie stosowania
rozporządzenia dotyczącego statutu partii politycznych na poziomie europejskim oraz
ich finansowania jest oceną doświadczeń zebranych w toku stosowania tego prawa w
administrowaniu podmiotami politycznymi w szerokim aspekcie europejskim.

Pani poseł Giannakou zdecydowała, że oprócz oceny obecnej sytuacji sformułuje również
szereg propozycji dotyczących ulepszenia obecnego otoczenia prawnego.

Prawdopodobnie najbardziej znaczącą zmianą będzie przekształcenie formy tego statutu
z najczęściej stosowanego obecnie statutu belgijskiej organizacji pozarządowej na wspólny
i jednolity europejski statut prawny partii politycznych.

Druga istotna zmiana polegać będzie na wyznaczeniu procentowego udziału niezależnych
źródeł finansowania na 10 % całkowitego budżetu partii politycznych.

Jednak wobec faktu, że europejskie partie polityczne i powiązane z nimi fundacje powinny
otrzymać od Parlamentu Europejskiego w 2012 r. ponad 30 milionów euro, musimy
zapewnić maksimum przejrzystości w zarządzaniu tymi środkami. Można poprzeć tego
rodzaju zmiany w interesie dalszej poprawy jakości pracy politycznej w UE.

Daniël van der Stoep (NI)   – (NL) Holenderska Partia Wolności (PVV) jest w tym
Parlamencie po to, by reprezentować Holendrów. Jesteśmy tu, ponieważ uważamy, że
Unia Europejska w swoim obecnym kształcie nie służy interesom Holandii. Nie jesteśmy
przeciwni Unii Europejskiej; chcemy tylko, aby ograniczała się tylko do współpracy
gospodarczej. W związku z tym dla nas, Panie Przewodniczący, europejska unia polityczna
jest całkowicie nie do pomyślenia. Władzę muszą mieć państwa członkowskie, ponieważ
tylko one potrafią stwierdzić, co jest najlepsze dla ich obywateli. Europejskie partie
polityczne nie wniosą żadnej wartości dodanej do dobrobytu obywateli Unii Europejskiej,
czy też Holandii.

Panie Przewodniczący! Zapis w traktacie lizbońskim, zgodnie z którym, cytuję: „partie
polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej
świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii” to absurd i stwierdzenie oderwane
od rzeczywistości. Nie interesuje to obywateli – i całkiem słusznie. Pomiędzy europejskie
partie polityczne rozdzielono w latach 2004 – 2010 około 67 milionów euro w postaci
subsydiów. To całkowicie bezsensowne wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto. Partia
polityczna musi z definicji być zdolna do funkcjonowania bez subsydiów; dotyczy to także
europejskich partii politycznych. Są to nieznane nikomu specjalne grupy interesów, których
nikt nie kontroluje i które są nam potrzebne jak dziura w moście.
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Georgios Toussas (GUE/NGL)   – (EL) Panie Przewodniczący! Główną kwestią, którą
porusza autorka sprawozdania w związku z finansowaniem europejskich partii i polityką
ich finansowania jest stworzenie jednolitego statutu dla europejskich partii zgodnie z
prawodawstwem regulującym proces jednoczenia Europy.

Unia Europejska, ze swoim prawodawstwem określającym dla europejskich partii jednolitą
strukturę i modus operandi i ingerująca w funkcjonowanie ich struktur wewnętrznych, w
ich statuty i program polityczny, pod pretekstem rzekomego rozluźnienia rygorów
finansowania, otwiera puszkę Pandory sankcji gospodarczych, a w konsekwencji i
politycznych nakładanych na partie polityczne w postaci unijnej kontroli nad ich
funkcjonowaniem i działaniami, nacisków na krajowe partie polityczne, by bardziej
zdecydowanie jednoczyły się by realizować antyspołeczną politykę Unii Europejskiej oraz
ataków na te partie, które kwestionują tą antyspołeczną politykę, strategię Unii i rządy
kapitału. Tu nie chodzi o koordynację parlamentarną; tu chodzi o europejskie partie, które
jako ideologiczne i polityczne narzędzia Unii Europejskiej mają manipulować ruchem
świata pracy i mas.

Oto, dlaczego będziemy głosować przeciw sprawozdaniu w sprawie przepisów regulujących
europejskie partie, fundacje polityczne i ich finansowanie.

Elena Băsescu (PPE)   – (RO) Panie Przewodniczący! Przejrzyste finansowanie europejskich
partii politycznych to podstawowy środek służący wspieraniu wartości demokratycznych.
Potrzebujemy europejskiej przestrzeni, w której działać będą partie polityczne i w której
obywatele będą głównym przedmiotem troski Unii Europejskiej. Przyjęcie europejskiego
statusu prawnego oznacza krok w kierunku poprawy jakości ram regulujących działalność
europejskich partii.

W moim kraju obowiązuje ustawa nr 334 z 2006 roku, zmieniona w 2010 roku. Publiczna
debata dotyczy jednak tego, czy nie byłoby bardziej właściwe, aby źródłem finansowania
dla kandydatów do samorządów lub do parlamentu był budżet państwa. Górny pułap
proponowany dla każdego kandydata wynosi około 11 600 euro. Przyjęcie tych uregulowań
w sprawie kosztów pozwoliłoby na eliminację korupcji wyborczej i nielegalnego
finansowania. Partie miałyby wówczas przede wszystkim kompetentnych kandydatów,
a nie tylko osoby zdolne do prowadzenia własnej kampanii.

Diane Dodds (NI)   – Panie Przewodniczący! Ta wieczorna debata nosi wszystkie
negatywne znamiona koncepcji „więcej Europy”. Jestem zwyczajnie zdumiona, gdy słyszę
i widzę, jak bardzo ta debata jest oddalona od spraw zwykłych obywateli. Poseł Duff całkiem
słusznie przyznaje, że pomiędzy europejskimi władzami a pojedynczymi obywatelami
istnieje przepaść, którą należy zlikwidować. Ma absolutną słuszność, ale tej przepaści nie
da się zasypać poprzez budowanie partii europejskich i – jak powiedział inny uczestnik
tej dyskusji – dawanie tym partiom środków na realizowanie swoich ambicji.

Proponowałabym posłowi Duffowi, aby udał się w weekend do swojego okręgu wyborczego
i spróbował „sprzedać” te poglądy lokalnym społecznościom, których fundusze zostały
zredukowane z powodu środków oszczędnościowych narzuconych w Wielkiej Brytanii
przez rząd jego koalicji. Tą przepaść można jednak zasypać, dając ludziom możliwość
wyrażenia własnego zdania na temat Lizbony, rosnącego w siłę federalizmu oraz płynącej
z tych instytucji rzeki biurokracji.

Maroš Šefčovič,    wiceprzewodniczący Komisji – Panie Przewodniczący! Moje uwagi końcowe
rozpocznę od ponownego podziękowania poseł Giannakou za jej sprawozdanie, ponieważ
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myślę, że ta debata bardzo jasno dowodzi, że jej troska oraz postulaty przedstawione w
sprawozdaniu są uzasadnione; są one istotą integracji europejskiej i jej demokratycznego
charakteru.

Ta wymiana poglądów stanowi też jasny dowód na to, jak bardzo delikatne są te kwestie
i dlatego, jeśli ten Parlament jutro zaaprobuje tę rezolucję ustawodawczą, Komisja uzna
swoje zobowiązanie wypływające z umowy ramowej i odpowie na tę rezolucję w ciągu
trzech miesięcy.

Jak jednak mogą Państwo wywnioskować z tej debaty, całkiem jasne jest, że będzie to
bardzo delikatne, skomplikowane zadanie polityczne i prawne, ponieważ jest wiele spraw
bardzo delikatnych z politycznego i prawnego punktu widzenia. Nasze wstępne analizy
dotyczące statutu prawnego europejskich partii politycznych wskazują na ten kierunek,
lecz oczywiście teraz musimy bardzo uważnie zbadać podstawę prawną, potencjalną
formę prawną i – jak teraz widzimy – najprawdopodobniej potrzebny będzie nam odrębny
akt prawny dotyczący tej kwestii. Jest tak dlatego, że przegląd rozporządzenia z lat
2003-2004 zwyczajnie nie wystarczy, ponieważ dotyczył on finansowania, a nie
zagadnienia statutu grup politycznych. Będzie to więc jeden z aspektów, któremu będziemy
musieli się bardzo dokładnie przyglądać.

Kilku przedmówców odniosło się do sprawy zmiany rozporządzenia finansowego. Również
w tym kontekście będziemy musieli z wielką uwagą przyjrzeć się wymogom, zakresowi i
terminom; oczywiście skrzętnie odnotowaliśmy zawarte w tym sprawozdaniu wezwania
do zwiększenia elastyczności. Jak Państwo wiedzą, w 2007 roku podjęliśmy pewne kroki
i bardzo uważnie sprawdzimy te propozycje. Jest jednak całkiem jasne, że może być bardzo
trudno uzgodnić zmiany i wprowadzić je do bieżącej noweli rozporządzenia finansowego
i jego przepisów wykonawczych.

Parlament jest oczywiście prawodawcą i jeśli chce, może swobodnie poruszać tę kwestię
w trakcie trwającego obecnie procesu międzyinstytucjonalnego. – Panie Przewodniczący!
Proszę ponownie przyjąć moje podziękowania. Oczywiście oczekujemy, że debata w tej
sprawie rozpocznie się niezwłocznie po przyjęciu tej rezolucji i przygotowaniu przez
Komisję odpowiedzi.

Marietta Giannakou,    sprawozdawczyni – (EL) Panie Przewodniczący! Pragnę podziękować
w szczególności panu komisarzowi za to, co powiedział i za zobowiązania, które złożył,
a także tym koleżankom i kolegom posłom, którzy poparli to sprawozdanie.

Po pierwsze myślę, że jest istotne, aby powtarzać, że – jeżeli chodzi o procedury
finansowania – partie nie będą starały się o więcej środków i że zmiana rozporządzenia z
2007 r. przyczyniła się do zwiększenia przejrzystości, co przyznała sama Transparency
International. Po drugie, jedyna uczciwa droga jest taka, że partie powinny starać się o
europejski statut oraz o zrównanie swojego statutu z instytucjami europejskimi oraz
prawodawstwem europejskim i – oczywiście – że celem tego jest zadowolenie obywateli.

I na koniec: stworzenie bezpiecznego i przejrzystego otoczenia dla funkcjonowania i
finansowania europejskich partii politycznych to działanie głęboko demokratyczne.
Potrzebujemy europejskiego obszaru aktywnych partii politycznych, które sprawią, ze
obywatele znajdą się w centrum zainteresowania Unii i pomogą im w życiu codziennym.
Będzie to oznaczać szersze uczestnictwo, więcej demokracji i, w ostatecznym rozrachunku,
więcej Europy.

Przewodniczący   – Zamykam debatę.
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Głosowanie odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 12.00.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    na piśmie – (RO) Unia Europejska raz po raz jest
krytykowana za brak demokracji. Aby osiągnąć prawdziwą demokrację, potrzebujemy
europejskiej przestrzeni politycznej w pełnym tego słowa znaczeniu, a partie polityczne
szczebla europejskiego są kluczowym narzędziem realizacji tego celu. Propozycje zawarte
w tym sprawozdaniu, dotyczące reformy rozporządzenia w sprawie przepisów regulujących
europejskie partie polityczne oraz ich finansowanie, oznaczają krok naprzód w kierunku
usprawnienia ich funkcjonowania. Myślę, że będą one potrafiły znacznie lepiej pełnić
swoją rolę, jeżeli będą korzystać z jednolitego statusu politycznego i prawnego, opartego
na prawie europejskim. Obecny system, w ramach którego osobowość prawną partii
reguluje ustawodawstwo krajowe, nie stwarza warunków najbardziej sprzyjających
efektywnej komunikacji pomiędzy tymi partiami a elektoratem w 27 państwach
członkowskich. Wprowadzenie europejskiego statutu pomoże partiom politycznym
szczebla europejskiego dostosować się do reformy europejskiego systemu wyborczego,
na temat której toczą się obecnie rozmowy. Ponadto z zadowoleniem przyjmuję działania
w kierunku ułatwienia europejskim partiom politycznym uczestniczenia w kampaniach
referendalnych dotyczących spraw europejskich na szczeblu państwa członkowskiego.
W większości przypadków referenda te są zdominowane przez sprawy o charakterze
czysto krajowym. Udział europejskich partii politycznych może pomóc w kierowaniu
tych dyskusji na prawdziwą problematykę, których dotyczą te referenda.

Algirdas Saudargas (PPE),    na piśmie – (LT) Dyskusje nad sposobami wzmocnienia roli
europejskich partii politycznych poprzez rozwój demokracji w Europie i kształtowanie
opinii publicznej są bardzo istotne. Mimo że Parlament zyskuje coraz szersze uprawnienia,
nie doszło do zmniejszenia jego deficytu demokratycznego z racji stale spadającego udziału
obywateli w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partie polityczne szczebla
europejskiego są bardzo istotnymi narzędziami demokracji parlamentarnej, ponieważ
działają na rzecz podnoszenia europejskiej świadomości politycznej poprzez promowanie
zainteresowania sprawami unijnymi i wyrażanie woli unijnych obywateli. Dlatego też
całkowicie zgadzam się ze sprawozdawczynią, że konieczna jest poprawa sytuacji partii
politycznych na szczeblu europejskim i przygotowanie dla nich jasnego i jednorodnego
statusu prawnego i modelu finansowania. Partie takie nie powinny pozostawać gremiami
zagranicznymi. Obecnie rola europejskich partii politycznych w sferze publicznej jest
raczej ograniczona. Są one zaledwie organizacjami koordynującymi partie krajowe i nie
mają bezpośredniego kontaktu z wyborcami w państwach członkowskich. Nowy status
prawny takich partii w Unii Europejskiej zapewni im jednorodność organizacyjną i stworzy
możliwość bardziej skutecznego wypełniania ich roli. Chciałbym podkreślić, że musimy
dalej dążyć do stworzenia bezpiecznego i przejrzystego otoczenia dla finansowania partii.
Finansowanie partii nie może opierać się wyłącznie na dotacjach; musimy również
promować finansowanie ze środków własnych, co jest oznaką ich żywotności.

Anna Záborská (PPE),    na piśmie – (SK) Nie chciałabym należeć do partii politycznej
założonej zgodnie z zasadami naszkicowanymi w przedstawionym sprawozdaniu. Te
partie mają zostać reprezentantami „europejskiego interesu publicznego”, lecz jeśli spytamy
dwóch losowo wybranych posłów do tego Parlamentu o definicję tego sformułowania, to
otrzymamy różne odpowiedzi. Któż będzie decydował, czym jest ten interes? Parlament?
Komisja? Posłowie nie są wszak mianowani przez instytucje unijne, lecz wybierani przez
obywateli państw członkowskich. Moim obowiązkiem jest reprezentowanie rzeczywistych
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obywateli, a nie tego, co instytucje UE uznają za „europejski interes publiczny”. Nie zgadzam
się także, by partie europejskie działały również na szczeblu regionalnym lub krajowym.
Po prostu nie są do tego uprawnione. Jeśli zaczną to robić, to wejdą w konflikt z partiami,
z których list zostaliśmy wybrani oraz z wyborcami, których te partie reprezentują. Jestem
winna lojalność moim wyborcom, a nie jakiejś europejskiej partii politycznej. To nazywa
się wolnym mandatem. Dlatego też całkowicie nie zgadzam się z przedstawioną w tym
sprawozdaniu filozofią superpartii. Jest to kolejna próba społecznych euroinżynierów,
których umysły tak dalece owładnęła utopijna wizja superpaństwa, że lekceważą zdrowy
rozsądek. Gdyby słuchali zdrowego rozsądku, to zdaliby sobie sprawę z tego, że uparte
trwanie przy takich propozycjach rujnuje fundamenty, na których opiera się integracja
europejska. Dlatego też jako zdeklarowana Europejka musiałam zagłosować przeciw temu
sprawozdaniu.

15. Umowa w sektorze rybołówstwa między WE a Komorami – Wspólnotowe
środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w
obszarze prawa morza – Rybołówstwo – przejściowe środki techniczne – przywóz
produktów rybołówstwa z Grenlandii (debata)

Przewodniczący   – Kolejnym punktem porządku obrad jest wspólna debata nad:

– sprawozdaniem (A7-0056/2011), sporządzonym przez pana Capoulasa Santosa w
imieniu Komisji Rybołówstwa, dotyczącym zalecenia w sprawie wniosku dotyczącego
decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i
rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa
między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (15572/2010 - C7-0020/2011 -
2010/0287(NLE)) oraz

– sprawozdaniem (A7-0017/2011), sporządzonym przez pana Ferreirę w imieniu Komisji
Rybołówstwa, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r.
ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki
rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 -
2010/0080(COD)) oraz

–  s p r a w o z d a n i e m
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0024&language=DE"
\t "_blank" ), sporządzonym przez panią Grelier w imieniu Komisji Rybołówstwa, w sprawie
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 ustanawiające przejściowe środki techniczne
na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (COM(2010)0488 -
C7-0282/2010 - 2010/0255(COD)) oraz

–  s p r a w o z d a n i e m
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0057&language=DE"
\t "_blank" ), sporządzonym przez panią Fragę Estévez w imieniu Komisji Rybołówstwa,
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii
Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków
morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii (COM(2010)0176 - 2010/0097(CNS)).

Luis Manuel Capoulas Santos,    sprawozdawca − (PT) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz,
Szanowni Państwo! Zewnętrzny wymiar wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) nabrał
szczególnego znaczenia, gdyż nie można już zagwarantować, że nasze zapotrzebowanie
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na produkty rybołówstwa będzie można zaspokoić, bazując wyłącznie na własnych
zasobach rybnych. Europejska gospodarka rybna jest w stanie zapewnić nam
samowystarczalność zaledwie w 40 %.

W 2009 roku sprowadziliśmy produkty rybołówstwa o wartości 15,5 miliarda euro,
natomiast wartość produktów wywiezionych wyniosła zaledwie 2,5 miliarda euro, co
oznacza, że bez dwustronnych umów z państwami trzecimi 3 tysiące łodzi pozostanie w
bezruchu, a 40 tysięcy ludzi straci pracę. Dla naszych partnerów zewnętrzny wymiar
WPRyb ma jednak też pozytywne aspekty.

W przeciwieństwie do wielu międzynarodowych konkurentów Unii Europejskiej, nie
ogranicza się ona do wymiany ryb za pieniądze. Za umowami, które zawieramy, kryją się
popierane przez nas takie wartości jak prawa człowieka czy ochrona trwałości zasobów.
Według Traktatu wyłączne kompetencje Unii w obszarze ochrony zasobów biologicznych
mają zastosowanie do zarządzania działalnością połowową flot UE na wodach poza
obszarem UE. Podstawowym celem działalności podlegającej zewnętrznemu wymiarowi
WPRyb jest szerzenie na arenie międzynarodowej zasad zrównoważonych i
odpowiedzialnych połowów. Jak już wspomniałem, coraz większego znaczenia nabierają
inne cele, którymi kieruje się obecnie zewnętrzna WPRyb, polegające na utrzymaniu
obecności floty UE na szczeblu międzynarodowym oraz zapewnienie zaopatrzenia rynku
UE przez tę flotę.

W tym kontekście należy rozumieć sporządzone przeze mnie sprawozdanie, które dzisiaj
omawiamy i które dotyczy umowy w sektorze rybołówstwa między Unią a Komorami.
Umowa ta dotyczy prawa dostępu dla 70 europejskich statków do wód Komorów w
zamian za wkład finansowy w kwocie około 600 tysięcy euro rocznie. Około połowę tej
kwoty należałoby przeznaczyć na rozwój sektora rybołówstwa, od którego zależy życie
około 30 tysięcy spośród 800 tysięcy mieszkańców danego kraju; tu należy przypomnieć,
że kraj ten nie posiada praktycznie żadnych innych zasobów.

W umowie przewidziano mechanizmy kontrolowania połowów, zatrudnianie lokalnych
załóg oraz klauzulę zawieszającą i przeglądową na wypadek łamania praw człowieka. Nie
można też zapominać, że ten mały kraj, od 1975 roku niezależny od Francji, doświadczył
już kilku zamachów stanu.

W związku z powyższym proponuję przyjąć tę umowę i chciałbym zwrócić uwagę na
różne moje zalecenia, zwłaszcza te dotyczące konieczności zapewnienia znacznej poprawy
w obszarze oceny wyników.

Mając na uwadze, że została mi jeszcze minuta, chciałbym nawiązać do innego aspektu
sprawozdania pani poseł Grelier, z którym się nie zgadzam i do którego posłowie złożyli
wspólną propozycję poprawki. Mam na myśli poprawkę dotyczącą dalszego zezwolenia
na połów morszczuka i raszpli zwyczajnej drygawicami na obszarach 8, 9 i 10 wzdłuż
wybrzeża Portugalii, którego to połowu zakazano na mocy decyzji Komisji z dnia 1
października 2010 r., a sądzę, że ma to niekorzystny wpływ na niektóre populacje
odławianych przy tej okazji rekinów, chociaż dotychczas nie przeprowadzono żadnych
badań naukowych, aby zweryfikować tę tezę.

W tych okolicznościach, we wspomnianej poprawce proponuje się uchylenie tej decyzji
do 2012 roku, aby władze portugalskie mogły przeprowadzić badania naukowe i ustalić,
czy jest ona zasadna. Propozycję tę poparł również Europejski Komitet
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Ekonomiczno-Społeczny, zatem apeluję do Parlamentu, aby w imię uczciwości również
ją poparł.

João Ferreira,    sprawozdawca – (PT) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Rozporządzenie
(WE) nr 861/2006 ustanawia wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej
polityki rybołówstwa (WPRyb) oraz w obszarze prawa morza. Stanowi ono ważny
instrument finansowy Unii Europejskiej w obszarze rybołówstwa. Obok Europejskiego
Funduszu Rybackiego jest to drugi podstawowy instrument na potrzeby realizacji WPRyb.

Od czasu przyjęcia tego rozporządzenia w 2006 roku dokonywano stopniowych zmian
wielu elementów powiązanego prawodawstwa uzupełniającego, w związku z czym
nadszedł czas, by zmienić teraz przedmiotowe rozporządzenie, zapewniając tym samym
spójność wszystkich elementów ram prawnych. Komisja uważa też, że w niektórych
przypadkach doświadczenie wskazywało na konieczność niewielkiego dostosowania
przepisów tego rozporządzenia, aby można było lepiej reagować na potrzeby. Proponuję
zatem tę zmianę w ograniczonym zakresie, zachowując zasadniczo cele i strukturę
pierwotnej wersji rozporządzenia.

Zachowując jednak ten zasadniczo ograniczony zakres, uważamy też, że przydałoby się
zaproponować kilka dodatkowych zmian, które mimo dość specyficznego charakteru
mogłyby pomóc lepiej dostosować to prawodawstwo do aktualnego postępu i perspektyw
w danym sektorze. Duży wkład w ostateczny wynik zapewniła debata poprzedzająca
sporządzenie tego sprawozdania i tocząca się w trakcie jego opracowywania, tak jak
przydatne były opinie i propozycje kontrsprawozdawców oraz innych posłów, których
chciałbym bardzo móc teraz wymienić i którym dziękuję za zaangażowanie.

Spośród zmian proponowanych w sprawozdaniu, chciałbym podkreślić między innymi
odniesienie do ochrony rybołówstwa przybrzeżnego oraz do możliwości finansowania
rozwoju, w uzupełnieniu do zakupu przez państwa członkowskie nowych technologii do
zastosowań w sektorze rybołówstwa, takich jak sprzęt i oprogramowanie oraz sieci
informatyczne umożliwiające gromadzenie, administrowanie, zatwierdzanie, analizowanie
i rozwój metod pobierania próbek oraz wymianę danych dotyczących rybołówstwa.

W obszarze akwakultury zwróciłbym uwagę na możliwość wprowadzenia finansowania
nie tylko na potrzeby gromadzenia danych społeczno-gospodarczych, jak uprzednio
przewidziano, ale też w celu gromadzenia danych dotyczących środowiska naturalnego,
zarządzania nimi i wykorzystywania ich, co umożliwi monitorowanie i kontrolę
środowiskową i zdrowotną w sektorze, przyczyniając się tym samym do jego trwałego
rozwoju.

W tym miejscu chciałbym jednak zwrócić uwagę na trzy dodatkowe poprawki, które
proponujemy nanieść w przedmiotowym sprawozdaniu. Obecnie można zaobserwować
ogólne i rosnące uznanie znaczenia zarządzania rybołówstwem opartego na ścisłej i
aktualnej wiedzy na temat stanu zasobów. Jest to warunek niezbędny do zrównoważonego
rozwoju tej działalności. Z tego powodu proponujemy uwzględnić możliwość podniesienia
stawek współfinansowania przewidzianych w dziedzinie gromadzenia podstawowych i
dodatkowych danych na temat stanu zasobów, zarządzania tymi danymi i wykorzystywania
ich. Proponuje się podniesienie pułapu z 50 % do 60 %.

Podobnie proponujemy podniesienie maksymalnej możliwej stawki współfinansowania
UE w odniesieniu do działań kontrolnych, ale z zachowaniem dotychczasowych uprawnień
Komisji, jeśli chodzi o możliwość finansowania niektórych działań po wyższych stawkach.
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Wszystko to sprowadza się do ram, w których państwa członkowskie i ich władze zajmujące
się kontrolą odgrywają i muszą odgrywać główną rolę we wprowadzaniu i stosowaniu
środków kontroli na swoich wodach.

Poprawki te to próba wypracowania kompromisu z uwzględnieniem zgłoszonych przez
różne grupy zastrzeżeń do początkowo rozważanego pułapu na poziomie 75 %. Popiera
je nasza grupa, Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka
Zielona Lewica oraz wielu posłów z innych grup politycznych, co uwydatnia ich znaczenie
i konsensus, który moim zdaniem zjednoczył posłów i mógłby ich zjednoczyć podczas
głosowania na posiedzeniu plenarnym.

Estelle Grelier,    sprawozdawczyni − (FR) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni
Państwo! Na wstępie chciałam podziękować moim koleżankom i kolegom za
zaangażowanie i konstruktywny udział w pracach Komisji Rybołówstwa nad tym
sprawozdaniem w sprawie przejściowych środków technicznych. Sprawozdanie wywołało
ożywioną debatę z uwagi na ogromne znaczenie środków technicznych, które będą
wpływały na sposób funkcjonowania rybaków i całego sektora, a to za sprawą określenia
metod, którymi rybacy mogą się posługiwać, prowadząc połowy w strefach objętych
przedmiotowym rozporządzeniem, w celu ochrony niedojrzałych organizmów morskich
i zachowania zasobów: celu wspólnego dla wszystkich, przyświecającego zwłaszcza
rybakom.

Przedmiot niniejszego sprawozdania jest drażliwy i dyskusyjny, czego dowiodły problemy,
z jakimi Komisja borykała się od 2008 roku, usiłując wypracować z Radą porozumienie
w kwestii przyszłości tych środków. Tak było wówczas, gdy cała procedura opierała się
tylko na tych dwóch instytucjach.

Obecnie środki techniczne podlegają staremu rozporządzeniu, które zmieniano, dodając
nowe środki przejściowe, po czym je odnowiono do dnia 30 czerwca 2008 r., ponieważ
Rada nie zgodziła się z wnioskiem Komisji z 2008 roku dotyczącym nowego
rozporządzenia, mającego na celu uproszczenie i doprecyzowanie obowiązującego
prawodawstwa, aby zapewnić skuteczniejsze wdrożenie przepisów i uwzględnić regionalne
uwarunkowania w sektorze rybołówstwa.

Dzisiaj, w przededniu upływu nowego terminu, sytuacja przedstawia się całkowicie inaczej.
Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego rybołówstwo podlega w większości zwykłej
procedurze ustawodawczej, w której Parlament ma do odegrania ważną rolę
współprawodawcy. Zamierza w pełni wywiązać się z tego zadania, zbliżając do siebie
stanowiska rybaków i decydentów UE. Jako wybraną przedstawicielkę z miasta portowego
porusza mnie zawsze charakterystyczne dla sektora rybołówstwa niedowierzanie i dystans
do wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), w przeciwieństwie na przykład do rolników,
którzy wyraźnie bardziej identyfikują się ze wspólną polityką rolną.

Sektor rybołówstwa doświadcza ponadto kryzysu. Panuje coraz większe niezadowolenie.
Prawdziwym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między gospodarczą stabilnością
sektora i tym samym zapewnienie rybakom godziwych dochodów, a trwałością i
uzupełnianiem zasobów rybnych.

I w końcu – przedmiotowe rozporządzenie wygasa wraz z rozpoczęciem rozmów na
temat reformy wspólnej polityki rybołówstwa. W ramach tej reformy trzeba przyjąć śmiałe
ramy, zapewniając społeczności rybackiej, konsumentom i obywatelom miejsce na
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pokładzie. Musi ona skutkować zaangażowaniem całego sektora w analizy naukowe,
stanowiące podstawę dla kwot i stąd również dla poziomu działalności sektora.

W tych nowych ramach założono, że Komisja przygotuje konkretny wniosek dotyczący
przyszłości środków technicznych, czyli podejmie się czegoś, czego zarówno Komisja,
jak i Rada zdają się obecnie unikać. Za sprawą tego nowego wniosku trzeba zapewnić, aby
środki techniczne opierały się na faktycznych doświadczeniach, za sprawą konsultacji z
tymi, którzy pracują w danym sektorze. Musi on być zgodny również z nowym
rozporządzeniem oraz z ramami nowej WPRyb, zwłaszcza z kwestii różnic między
środkami stosowanymi w poszczególnych regionach. Trzeba w nim wyraźnie określić
podział kompetencji między Komisję a państwa członkowskie, co pomoże zrozumieć i
ustalić prawo własności tego obszaru polityki UE.

Na tym tle oraz mając na uwadze przedstawione kwestie, proponuję, abyśmy się zgodzili
na wniosek Komisji dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia do
dnia 31 grudnia 2012 r., nie zmieniając przy tym znacząco środków technicznych, z
wyjątkiem określenia dopuszczalnych rozmiarów oczek w sieciach do połowu kaprosza.
Zdaję sobie jednak sprawę, że wniosek ten jest pewnego rodzaju koncesją dla Komisji oraz
że pada wiele pytań i występuje silne zapotrzebowanie na zmiany w tym sektorze,
rozczarowanym z powodu odroczenia tego ważnego projektu. Naszą zgodę uzupełniam
więc podwójnym żądaniem: wnioskiem o ocenę wpływu na obowiązujące aktualnie środki
techniczne, niezmiernie ważną, jeżeli mamy je skutecznie dostosować, jak również
wnioskiem o przeprowadzenie przy formułowaniu nowego rozporządzenia prawdziwych
konsultacji ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, zwłaszcza z rybakami.

Na zakończenie chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że nowy wniosek Komisji powinien
powstać w rozsądnym terminie, tak aby nowe rozporządzenie mogło wejść w życie z
dniem 1 stycznia 2013 r., kiedy to wchodzi w życie nowa WPRyb. Bardzo ważne jest, by
Komisja niezwłocznie przystąpiła do prac nad tym nowym wnioskiem. Nierozsądnym
posunięciem byłoby, jeżeli po upływie nowego 18-miesięcznego okresu obowiązywania
obecnego rozporządzenia dopuścilibyśmy do kolejnego przedłużenia. Środki techniczne,
których dotyczy moje sprawozdanie są przejściowe i tylko na tej zasadzie zostały
zatwierdzone.

Carmen Fraga Estévez,    sprawozdawczyni − (ES) Panie Przewodniczący! Na wstępie muszę
wyrazić ubolewanie z powodu komplikacji związanych z przedmiotowym sprawozdaniem
wskutek niechęci ze strony Rady i Komisji, aby uznać prawo Parlamentu do
współdecydowania.

W tym przypadku mamy dla Grenlandii, kraju i terytorium zamorskiego, propozycję
eksportowania na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie wobec państw
członkowskich Unii Europejskiej. Sytuacja taka byłaby korzystna zarówno dla Grenlandii,
która eksportuje do Unii Europejskiej 87 % swoich produktów rybołówstwa, jak i dla Unii,
a zwłaszcza dla Danii, która jest odbiorcą większości eksportowanych przez Grenlandię
produktów.

Jednym z warunków uwzględnienia Grenlandii w ustaleniach dotyczących przywozu na
jednolity rynek jest przestrzeganie przez nią przepisów UE dotyczących zdrowia zwierząt,
a to nie stanowi problemu.

Mimo że handel produktami rybołówstwa podlega wspólnej organizacji rynku, Komisja,
powołując się na konieczność zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia,
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złożyła wniosek na podstawie art. 203 Traktatu, co dla nas oznacza uproszczoną i zwykłą
procedurę konsultacji.

Zarówno Komisja Rybołówstwa, jak i służby prawne już na samym początku zwróciły
uwagę na tę nieprawidłowość. Ponieważ jednak nie stwarza ona problemów w kategoriach
treści, a sprawa ma duże znaczenie dla Grenlandii, zgadzamy się na poddanie
przedmiotowego sprawozdania procedurze konsultacji. Proszę sobie wyobrazić nasze
zdziwienie, kiedy tuż przed głosowaniem nad tekstem i bez żadnego uprzedzenia Rada
przyjęła całkowicie inny wniosek, zawierający liczne zmiany mające przyćmić wyraźne
powiązanie z wspólną organizacją rynku i tym samym mające pomóc uniknąć procedury
współdecyzji. Mając na uwadze, że Parlament – o czym już wspominałam – przyjął już
bez żadnych problemów tekst z zastosowaniem procedury konsultacji, taki ruch był nie
na miejscu.

Mamy jednak przed sobą nowy tekst i mając wyraźne dowody na to, że Rada chciała
nadszarpnąć uprawnienia Parlamentu, zdecydowaliśmy, że tym razem w pełni skorzystamy
z naszych praw i zwróciliśmy się do Komisji Prawnej o wydanie formalnej opinii.

W opinii tej Komisja Prawna napisała – i tu zacytuję – że, „wnioskowana decyzja ma na
celu zobowiązanie Grenlandii do transponowania przepisów UE dotyczących zdrowia,
co warunkuje stosowanie przepisów UE odnoszących się do rynku wewnętrznego w
obszarze rybołówstwa”, jak określono w art. 3 samego wniosku, co gwarantuje, że
postanowienia umowy zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów unijnych w
obszarze zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności oraz wspólnej organizacji rynku
produktów rybołówstwa.

W konsekwencji Komisja Prawna podjęła jednomyślnie decyzję, że podstawę wniosku
powinny stanowić art. 204 i art. 43 ust. 2 Traktatu wraz z Protokołem nr 34, który zawiera
szczególne ustalenia i procedury w odniesieniu do produktów objętych wspólną organizacją
rynku produktów rybołówstwa z Grenlandii. W związku z tym, jako sprawozdawczyni
sporządziłam nowy projekt sprawozdania, zmieniając podstawę prawną. To tekst, który
przedstawiamy do przyjęcia w dniu jutrzejszym, natomiast jeśli chodzi o sam Parlament
Europejski, jest to nasze pierwsze czytanie.

Pozostaje mi tylko powiedzieć Komisji i Radzie – która według moich informacji jest
nieobecna – że teraz mają możliwość skorygowania i uznania nowej podstawy prawnej,
mając na uwadze, że jutro odbędzie się pierwsze czytanie tekstu. Problem tkwi w podstawie
prawnej, a nie w treści.

Apeluję o rozwiązanie tego problemu z myślą o przyszłości.

Maria Damanaki,    komisarz  − Panie Przewodniczący! Chciałabym podziękować wszystkim
sprawozdawcom za wykonaną pracę. Proszę pozwolić, że odniosę się teraz do każdego
sprawozdania po kolei, próbując skoncentrować się na meritum sprawy, aby nie tracić
czasu.

Jeśli chodzi o umowę między Unią Europejską a Związkiem Komorów, chciałabym
podziękować panu Capoulasowi Santosowi za pracę, którą wykonał jako sprawozdawca,
oraz chciałabym wyrazić zadowolenie z bardzo silnego poparcia przez Komisję
Rybołówstwa istoty przedstawionego wniosku.

Jak Państwu wiadomo, UE zobowiązała się wspierać odpowiedzialne i zrównoważone
rybołówstwo na wodach naszych partnerów w tym w regionie Oceanu Indyjskiego. To
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bardzo ważne, żeby w tym przypadku utrzymywać dwustronne stosunki z krajami z tego
regionu oraz ze Związkiem Komorów, mając na uwadze uczestnictwo Unii Europejskiej
w takich organizacjach sektora rybołówstwa jak Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie
Indyjskim.

Musimy tam być obecni i dlatego przedmiotowa umowa jest tak ważna. Obecnie Unia
Europejska ma zawarte cztery umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa w regionie
Oceanu Indyjskiego – z Seszelami, Madagaskarem, Mozambikiem i omawianą umowę ze
Związkiem Komorów. Chciałabym podkreślić, że wypracowanie porozumienia z Komorami
jest bardzo ważne tak dla Komisji, jak i dla Unii Europejskiej, gdyż umowa odgrywa istotną
rolę pod względem obecności naszej floty w danym regionie.

Trzeba również zacieśnić dialog w sprawie polityki sektorowej, aby stymulować wdrożenie
w tym regionie polityki ukierunkowanej na odpowiedzialne rybołówstwo.

Proszę pozwolić, że w kilu słowach odniosę się do wniosków, które sprawozdawca
skierował do Komisji, podsumowując swoje sprawozdanie. Chciałabym powiedzieć, że
Komisja jest zobowiązana przekazywać Parlamentowi Europejskiemu wszystkie informacje
na wszystkich etapach negocjacji oraz procesu zawierania umów międzynarodowych.
Naprawdę zwracamy na to uwagę i chcemy udostępniać wszystkie ważne informacje, ale
musimy działać w zgodzie ze zobowiązaniami określonymi w umowie ramowej.

W praktyce służby Komisji wywiązują się z tego obowiązku od ponad roku. Komisja
przesyła Parlamentowi Europejskiemu takie same informacje jak Radzie i czyni to
jednocześnie. W szczególności jestem zobowiązana możliwie jak najszybciej udostępniać
oceny ex ante i ex post naszych umów. Przytoczę jeden przykład: w związku z jutrzejszym
głosowaniem nad rezolucją w sprawie umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa z
Mauretanią, służby Komisji ustaliły, że sprawozdanie z oceny tej umowy zostanie
udostępnione przed planowanym terminem, aby posłowie do Parlamentu mogli głosować,
mając informacje na temat tego sprawozdania.

W kwestii udziału posłów do tego Parlamentu w charakterze obserwatorów w
międzynarodowych posiedzeniach muszę podkreślić, że umowa ramowa ma zastosowanie
do wielostronnych międzynarodowych konferencji i posiedzeń. Zamierzamy jednocześnie
kontynuować udane praktyki polegające na uczestnictwie w negocjacjach dwustronnych.
Wszelkie decyzje o udziale posłów do PE w charakterze obserwatorów w delegacjach UE
podejmuje jednak kolegium komisarzy w poszczególnych przypadkach, po dokonaniu
oceny prawnych, dyplomatycznych i technicznych możliwości na podstawie umowy
ramowej. Chciałabym jednak podkreślić, że zarówno ja sama, jak i służby mamy bardzo
pozytywne nastawienie do tej kwestii i chciałabym ułatwić Państwu takie uczestnictwo.

Przechodząc do drugiego sprawozdania w sprawie wspólnotowych środków finansowych
na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa, również chciałabym podziękować
Komisji Rybołówstwa i sprawozdawcy – panu Ferreirze za pracę nad tym wnioskiem.
Dzięki ich wysiłkom mamy teraz przed sobą tekst, który jest możliwy do przyjęcia również
dla Rady. Cieszę się, że mogę powiedzieć, iż przedmiotowy tekst jest również możliwy do
przyjęcia dla Komisji, co potwierdza wspaniałą współpracę tych trzech instytucji w tym
przypadku. Po udanym nieformalnym posiedzeniu trójstronnym, które odbyło się 2 marca,
wypracowano porozumienie w kwestii pozostałych punktów, zatem Komisja ma nadzieję,
że można porozumieć się w sprawie pierwszego czytania tego wniosku. Mam nadzieję,
że w tym przypadku odniesiemy sukces.
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Chciałabym przypomnieć, że w przedmiotowym projekcie uzasadnia się rozporządzenie
w sprawie tak zwanego drugiego instrumentu finansowego. Rozporządzenie to obejmuje
wydatki w takich obszarach jak stosunki międzynarodowe, zarządzanie, gromadzenie
danych i doradztwo naukowe oraz kontrola i egzekwowanie przepisów. Zmiana
rozporządzenia ma na celu zapewnienie spójności rozporządzenia z innymi elementami
ram prawnych. Zawiera ono ograniczoną liczbę dostosowań i objaśnienia do przepisów.
Apeluję zatem do Parlamentu Europejskiego, aby zatwierdził ten wniosek.

Przejdę do trzeciego sprawozdania, w sprawie przejściowych środków technicznych, za
które bardzo dziękuję sprawozdawczyni – pani Grelier. Wniosek ma na celu przedłużenie
okresu obowiązywania aktualnych przejściowych środków technicznych do końca
2012 roku. Wniosek oparto na założeniu, że zreformowana wspólna polityka rolna wejdzie
w życie z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Mam nadzieję, że zdołamy zrealizować ten
cel. Proponuję przedłużenie tego okresu, ponieważ chciałabym uniknąć otwartych
skomplikowanych dyskusji na temat środków technicznych w trakcie przeprowadzania
reformy. Komisja popiera zmianę uzgodnioną przez Komisję Rybołówstwa w kwestii
rozmiaru oczek w sieciach do połowu kaprosza, gdyż oparto ją na opiniach naukowych.
Przyjmuję do wiadomości obawy niektórych posłów i państw członkowskich, które chciały
dodatkowych zmian. Nie możemy się na nie zgodzić, gdyż nie zostały jeszcze
przeanalizowane przez naukowców bądź też naukowcy nie otrzymali od państw
członkowskich wyczerpujących informacji, które pozwoliłyby im dokonać oceny.

Na koniec chciałabym powiedzieć kilka słów na temat sprawozdania dotyczącego przywozu
produktów rybołówstwa z Grenlandii, i w tym miejscu chcę podziękować przewodniczącej
Komisji Rybołówstwa – pani Fradze za wykonaną pracę. Chcę powiedzieć, że środki
proponowane przez Komisję to wynik długoletnich żądań kierowanych przez Grenlandię.
Środki te mają na celu uprościć odpowiednie działania sanitarne i procedury certyfikacji,
dając Grenlandii miejsce na jednolitym rynku produktów rybołówstwa i ich produktów
ubocznych.

Jest to całkowicie zgodne z umową z 2006 roku, w której zobowiązaliśmy się wnosić
wkład w rozwój Grenlandii oraz współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa żywności.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości, że wszystkie zainteresowane strony
– państwa członkowskie w Radzie jednomyślnie, Grenlandia, Parlament Europejski i
parlamenty narodowe państw członkowskich – są gotowe wywiązywać się z tego
zobowiązania i poprzeć przedmiotowy wniosek.

Proszę pozwolić, że coś wyjaśnię: dla Komisji wzajemne stosunki z Grenlandią mają
ogromne znaczenie i sądzę, że wszyscy wiedzą, dlaczego. To priorytet polityczny i dlatego
mam nadzieję, że dyskusje na temat podstawy prawnej tego wniosku nie zagrożą wdrożeniu
tych ważnych środków.

Bardzo dobrze rozumiem obawy pani poseł Fragi w kwestii podstawy prawnej wniosku i
kompetencji Parlamentu Europejskiego. Mogę powiedzieć, że Komisja nie będzie stała na
drodze do wypracowania pragmatycznego rozwiązania. Chociaż jesteśmy przekonani o
prawidłowości podstawy prawnej naszego wniosku, to zgodzilibyśmy się – i chciałabym
to wyjaśnić – z przyjęciem przez Radę stanowiska Parlamentu. Przyjmiemy takie
rozwiązanie. Nadszedł czas, aby Rada rozważyła możliwości i rozpatrzyła daną sprawę
zgodnie z postanowieniami Traktatu. Mam nadzieję, że będziemy mogli rozwiązać ten
problem jak najszybciej, aby nie odbił się on na naszych relacjach z Grenlandią. To nasz
podstawowy priorytet i muszę powiedzieć, że chciałabym ułatwić pracę, jaką wykonała
pani poseł Fraga, aby znaleźć rozwiązanie.
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Na koniec chcę podziękować Komisji Rybołówstwa i wszystkim sprawozdawcom za
wykonaną pracę. Przepraszam za tak długą wypowiedź, ale musiałam odnieść się do
wszystkich czterech sprawozdań.

François Alfonsi,    sprawozdawca komisji opiniodawczej z ramienia Komisji Budżetowej – (FR)
Panie Przewodniczący! Do Komisji Budżetowej zwrócono się o zaopiniowanie
sprawozdania w sprawie umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą
Europejską a Związkiem Komorów. Komisja zatwierdziła tę umowę.

Komisja dopatruje się jednak przede wszystkim nieścisłości w głosowaniu Parlamentu nad
tym sprawozdaniem, gdyż odbywa się ono po podpisaniu umowy. Problem w tym
przypadku łagodzi niski poziom funduszy, ale w przyszłości musimy oczywiście mieć
możliwość wyrażenia opinii przed podpisaniem takich umów.

Po drugie komisja uważa, że należałoby dokładniej analizować treść takich umów, jeśli
chodzi o postanowienia dotyczące monitorowania faktycznie poławianych ilości oraz
ochrony zasobów rybnych w związku z presją ze strony Komisji Rybołówstwa, jak również
postanowienia mające na celu prawidłowe stosowanie w praktyce komponentu umów w
obszarze rozwoju lokalnego. Komisja Budżetowa planuje zatem zaproponować w
najbliższej przyszłości spotkanie robocze w celu gruntownego przeanalizowania tej kwestii
z Komisją Rybołówstwa.

Jarosław Leszek Wałęsa,    w imieniu grupy PPE – (PL) Panie Przewodniczący, Szanowni
Państwo! W dzisiejszej debacie omawiamy cztery sprawozdania, więc na początku
chciałbym podziękować wszystkim sprawozdawcom za ich pracę oraz Komisji Europejskiej
za współpracę. Na początek kilka słów na temat sprawozdania pani Grelier, które jest
kompromisem między grupami politycznymi a Komisją Europejską, w związku z czym
popieram wersję uzgodnioną i przegłosowaną w Komisji Rybołówstwa. Ze względu na
wejście w życie Traktatu z Lizbony Komisja Europejska wycofała w 2010 roku wniosek
w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego ochrony zasobów rybnych poprzez środki
techniczne i miała opracować nowy plan. Nowy plan miał być zgodny z przepisami
Traktatu oraz uwzględniać reformę wspólnej polityki rybołówstwa. Wniosek miał zostać
przedstawiony w trzecim kwartale 2011 roku. Niestety wydaje się, że Komisja nie zdąży
przygotować na czas projektu rozporządzenia, a co gorsze nie znajdzie środków
finansowych na jego zmianę. To zła perspektywa. Głosując jutro nad przedłużeniem
tymczasowego rozporządzenia, zobowiązujemy się względem rybaków do pracy nad
nowym rozporządzeniem, które musi w końcu usystematyzować całą gamę przepisów
regulujących dozwolone metody oraz miejsca połowów ryb.

Pocieszające jest jednak, że najprawdopodobniej, zgodnie z najnowszymi informacjami,
Komisja będzie chciała przekazać część kompetencji państwom członkowskim w kwestii
środków technicznych. To bardzo dobry krok w stronę decentralizacji. Środki techniczne
stosowane w poszczególnych basenach morskich są zróżnicowane w zależności od
warunków lokalnych. W systemie zarządzania sektorem rybołówstwa należy porzucić
tradycyjne podejście odgórne, kładąc nacisk na zasadę regionalizacji, która pozwala
uwzględnić warunki panujące na poszczególnych akwenach morskich. Dlatego musimy
zdecydowanie odrzucić wszelkie próby przyjmowania uniwersalnego, wspólnego modelu
zarządzania rybołówstwem i wezwać do należytego uwzględniania szczególnych cech
różnych europejskich mórz. Podejście indywidualne to właściwy kierunek w drodze ku
zrównoważonemu zarządzaniu sektorem rybołówstwa. Dziękuję.
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Ulrike Rodust,    w imieniu grupy S&D – (DE) Panie Przewodniczący, Pani
Komisarz Damanaki, Szanowni Państwo! Po raz kolejny mamy w porządku obrad cały
pakiet polityki rybołówstwa. Jako koordynator cieszę się z wypracowanego z Radą i Komisją
kompromisu w sprawie obu rozporządzeń. Mam na myśli sprawozdanie pani poseł Grelier
w sprawie środków technicznych oraz sprawozdanie pana posła Ferreiry w sprawie drugiego
instrumentu finansowego. Powinniśmy również móc zagłosować za przyjęciem umowy
w sektorze rybołówstwa ze Związkiem Komorów, chociaż nie będę ukrywał, że wolałabym
gruntowne dostosowanie umów o partnerstwie w ramach reformy wspólnej polityki
rybołówstwa.

Mamy jednak do czynienia z faktycznymi problemami w stosunkach
międzyinstytucjonalnych w kwestii Grenlandii z uwagi na nieprzestrzeganie uprawnień
Parlamentu. Tracę powoli cierpliwość z powodu tak słabej współpracy między instytucjami.
Narastało to we mnie i dalej narasta. Dzisiaj znowu podnoszę tę kwestię. Problem z planami
zarządzania trzeba pilnie rozwiązać. Apeluję do węgierskiej prezydencji Rady, aby czynnie
dążyła do uregulowania tej kwestii. Fakt, że nie ma tu dzisiaj wśród nas żadnego
przedstawiciela Rady wyraźnie wskazuje na brak poszanowania Parlamentu przez Radę.
Dla mnie to niesamowite.

Na koniec mam jedną uwagę do sprawozdania pani poseł Grelier. Jestem świadoma, że
niektórych posłów zdenerwowała niemożliwość wprowadzenia zmian, których chcieli.
Bardzo jednak żałuję, że naszych rybaków zmusza się do pracy z zastosowaniem
przestarzałych środków technicznych. W tym przypadku wina leży po stronie Rady, która
nie zdołała porozumieć się w sprawie nowego rozporządzenia. Jako Parlament ponosimy
ogromną odpowiedzialność i dlatego musimy stanowić w odpowiedzialny sposób,
przedłużając czas obowiązywania aktualnego rozporządzenia bez żadnych zmian.

Pat the Cope Gallagher,    w imieniu grupy ALDE  – Panie Przewodniczący! Chcę
pogratulować wszystkim sprawozdawcom przedstawionych sprawozdań i z uwagi na
ograniczenia czasowe, moje uwagi ograniczę do sprawozdania pani poseł Grelier.

Obecne rozporządzenie w sprawie środków technicznych skutkuje poważnymi problemami
dla małych statków przybrzeżnych, prowadzących połowy u wybrzeży Irlandii i
zachodniego wybrzeża Szkocji. Jako politycy nie możemy siedzieć i czekać na reformę
wspólnej polityki rybołówstwa, skoro zachodzi konieczność przyjęcia nowego
rozporządzenia. Parlament ma teraz szansę działać i apeluję do wszystkich grup
politycznych, aby poparły prawdziwie realistyczne poprawki, które zostały złożone.

Małe statki, o których wspomniałem i których długość nie przekracza 15 metrów, są
pozbawione dochodów, a co ważniejsze, zmuszone są wypływać na niebezpieczne wody.
Zmuszamy te statki, aby wypływały na odległość 80 kilometrów od naszego wybrzeża i
prowadziły połowy poza obszarem, który zamknięto w celu odnowienia zasobów dorsza.
Moje poprawki dotyczą stosowania sieci oplątujących. Z sieci tych korzystają małe
przybrzeżne statki do celów połowu skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców
wodnych oraz rekinków psich przy wybrzeżu północno-zachodnim. Sieci oplątujących
nie stosuje się do połowu dorsza, witlinka czy plamiaka i nie będą one miały żadnego
wpływu na zasoby tych gatunków ryb, zatem przyjęcie tych poprawek pozwoli przeżyć
małym statkom na wymienionych przeze mnie obszarach. Nie wystarczy sugerować, że
nie chcemy wszczynać dyskusji. Po to tu jesteśmy, aby dyskutować.

Jeśli chodzi o kaprosza, to mamy tu do czynienia z nową formą rybołówstwa. Zainicjowali
ją rybacy z mojego kraju. W grudniu Rada ustanowiła TAC i Irlandii przypadło 67 %, a ja
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cieszę się, że pani komisarz mówi o naukowych dowodach uzasadniających tę sytuację.
W obowiązującym rozporządzeniu nie ma żadnych odniesień do kaprosza, a więc cieszę
się, że komisja zgodziła się przyjąć moją poprawkę, aby wniosek Komisji wykorzystać
jako instrument do wprowadzenia rozmiarów oczek od 32 do 54, unikając tym samym
konieczności wprowadzania nowego prawodawstwa, co mogłoby trwać zbyt długo.

Podsumowując, chcę zaapelować do wszystkich państw członkowskich, aby pomyślały
o …

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Isabella Lövin,    w imieniu grupy Verts/ALE – (SV) Panie Przewodniczący! Chciałabym
podziękować wszystkim sprawozdawcom za konstruktywną współpracę. Chcę się
skoncentrować na umowie w sektorze rybołówstwa ze Związkiem Komorów.

Jeżeli miałabym sobie przypomnieć, czemu moja Grupa Zielonych / Wolne Przymierze
Europejskie głosowała dotychczas przeciwko umowom w sektorze rybołówstwa, wystarczy,
że sięgnę do jednej z ocen i przeczytam umowę ze Związkiem Komorów, nad którą teraz
głosujemy. UE ma umowę z tym biednym krajem od 1998 roku. Według oceny umowa
ta zapewniła Związkowi Komorów w latach 2005–2009 2,7 miliona euro. Umowa stanowi,
że 60 % pieniędzy ma zostać wykorzystane na wspieranie lokalnego sektora rybołówstwa
oraz na kontrole i naukową ocenę zasobów rybnych.

Według oceny ten rozwijający się kraj nadal nie ma ani jednego funkcjonującego portu
rybackiego, ani jednej łodzi czy samolotu na potrzeby straży wybrzeża, jak również nie
prowadzi żadnych badań naukowych w sektorze rybołówstwa. Sektor rybołówstwa w
tym kraju cały czas jest kompletnie nierozwinięty.

W ten sposób Związek Komorów otrzymuje 2,7 miliona euro za wpuszczenie statków
UE. My, jako podatnicy, pokrywamy 65 % tej kwoty, natomiast właściciele statków 35 %.
W tym samym okresie statki te, w większości przeznaczone do połowu tuńczyka, złowiły
według oceny ryby o wartości 13,7 miliona euro. To bardzo dobry interes dla właścicieli
statków, ale według oceny całą tak zwaną wartość dodaną zyskała UE.

W załogach statków nie zatrudniano obywateli Komorów. W Komorach nie wyładowywano
ryb na ląd. Całe przetwórstwo ryb odbywało się gdzie indziej, na przykład na Seszelach.
Zgadzam się z panią komisarz, że dobrze by było, żeby UE uczestniczyła w pracach Komisji
ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC), ale chciałam zadać Komisji następujące pytanie:

w jaki sposób Komisja chce zapewnić, aby przedmiotową umowę wdrażano lepiej niż
dotychczasowe umowy? Na przykład, jak należy przekonać flotę UE do zatrudniania
obywateli Komorów na pokładach statków i w jaki sposób Komisja zamierza zapewnić,
aby umowa faktycznie przyczyniała się do rozwoju w tym kraju, aby kwota przeznaczona
na rozwój sektora rybołówstwa nie ograniczała się do zwykłych obiecanek, ale by znalazła
odzwierciedlenie w praktyce?

Marek Józef Gróbarczyk,    w imieniu grupy ECR – (PL) Panie Przewodniczący! Na wstępie
chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim posłom
sprawozdawcom za pracę, jaką włożyli w przygotowanie swoich sprawozdań.
Sprawozdania te stanowią ważny element w realizacji wspólnej polityki rybackiej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt różnicy zdań pomiędzy Parlamentem
Europejskim a Komisją Europejską w kontekście umów międzynarodowych. W świetle
przyjętej praktyki Komisji Europejskiej należy zaznaczyć, że wbrew Traktatowi z Lizbony,
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który zakłada większy udział Parlamentu Europejskiego w tworzeniu aktów normatywnych,
proces negocjacji w zakresie zawieranych umów z krajami trzecimi jest nadmiernie
utajniany. Przeczy to zasadzie przejrzystości i ogranicza rolę Parlamentu Europejskiego,
który musi przecież pełnić funkcję kontrolną. Poprzez wpływ na proces negocjacyjny
posłowie mogą należycie wypełniać mandat poselski.

Pani Komisarz! Postuluję o większy udział członków Parlamentu Europejskiego w procesie
negocjacyjnym, ponieważ obecnie realizowana forma zdawania ogólnego sprawozdania
z procesu negocjacji przez urzędnika Komisji Europejskiej jest niewystarczająca.

Derek Roland Clark,    w imieniu grupy EFD  – Panie Przewodniczący! Po trzydziestu latach
trzeba w końcu rozwiązać problem destrukcyjnej praktyki, jaką są odrzuty. Floty w Grimsby
mają kilkadziesiąt łodzi rybackich, których kiedyś było sto. Dwa lata temu rybacy z
zachodniej Szkocji przedstawili plan zachowania ryby białej i cały czas czekają, a zasoby
nieustannie maleją. Proponuje się podejście regionalne – czemu nie? Terytorium UE dzieli
się na regiony.

Dużo gorzej przedstawia się sprawa wznowienia dla europejskich flot licencji na wpływanie
na wody wysp Komorów, które to floty będą tam pływały, natomiast lokalni rybacy nie
mogą konkurować z lepszymi trawlerami UE. To samo uczyniono wobec innych na danym
obszarze. Czy ten Parlament się dziwi, że somalijscy rybacy pozbawieni środków do życia
powrócili do odwiecznego piractwa?

Czy koleżanki i koledzy posłowie widzieli pięć lat temu telewizyjne relacje o setkach
zachodnich Saharyjczyków, którzy starali się o status uchodźców na Wyspach Kanaryjskich?
Właśnie wznowiono licencje dające dostęp do ich wód statkom UE, a tego już kiedyś
doświadczyli. W żałosnej, desperackiej próbie wielu z nich zmarło podczas 800-milowej
podróży na łodziach rybackich, które nie nadawały się do żeglowania na otwartym morzu.
UE nie przejmuje się jednak, że wskutek jej działań zubożono obywateli najmniej
rozwiniętych krajów i dlatego zasługuje na potępienie.

Diane Dodds (NI) -   Panie Przewodniczący! Jeden z naszych sprawozdawców wspomniał,
że rybacy nie mają zaufania do wspólnej polityki rybołówstwa. Nie ma w tym nic dziwnego,
ponieważ obecna wspólna polityka rybołówstwa towarzyszyła niszczeniu naszej floty,
ale nie doświadczyła odnowienia zasobów rybnych. Z mojego punktu widzenia, im szybciej
powierzymy politykę rybołówstwa z powrotem państwom członkowskim, tym lepiej.
Wiem jednak, że nie zdarzy się to w perspektywie krótkoterminowej, zatem chciałabym
poczynić kilka uwag w ramach tej wspólnej debaty na temat rybołówstwa.

Pierwsza dotyczy ustanowienia wspólnotowego środka finansowego na rzecz wdrażania
wspólnej polityki rybołówstwa. Wydaje mi się, że skoro UE może ingerować w nasze
rybołówstwo, ingerencja taka powinna być poparta odpowiednimi funduszami. Dążąc
jednak do zapewnienia funduszy na potrzeby administracji WPRyb, powinniśmy pomyśleć
o zainteresowanych stronach – zwłaszcza o naszych rybakach – borykających się z
mnóstwem obowiązujących reguł i przepisów, nie wspominając już o tym, że należałoby
się z nimi skonsultować.

Coraz częściej słyszę od różnych zainteresowanych stron z sektora morskiego, że cała
branża boryka się z trudnościami, żeby rozwiązać ten szczególny problem.

Alain Cadec (PPE)   – (FR) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo!
Najpierw odezwa płynąca z samego serca: Parlament ma tylko jedną siedzibę i tą siedzibą
jest Strasburg.
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Teraz chciałbym pogratulować panu Ferreirze sprawozdania w sprawie wspólnotowych
środków finansowych na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze
prawa morza. Proponowane przez Komisję i Parlament zmiany do przedmiotowego
rozporządzenia pozwolą ustalić poziom inwestycji UE w badania naukowe. Dostosują
rozporządzenie do zmian w ramach prawnych UE w obszarze gromadzenia danych,
zarządzania nimi i ich wykorzystywania.

Szczególnie cieszy mnie możliwość finansowania badań naukowych w dziedzinie
rybołówstwa i akwakultury. Teraz będziemy mogli przeprowadzić badania naukowe
dotyczące poziomu uzależnienia Unii Europejskiej od przywozu z państw trzecich. Jak
Państwu wiadomo, nasz rynek polega w 60 % na przywozie i wartość ta cały czas rośnie.
To bardzo ważne, abyśmy zapewnili europejskim producentom większe wsparcie, zamiast
otwierać nasz handel we wszystkich kierunkach, rujnując tym samym europejski potencjał.

Chciałbym też podziękować za sprawozdanie pani Grelier. Środki techniczne to wyjątkowo
drażliwy temat i trzeba je zmienić możliwie najszybciej po otrzymaniu wniosków Komisji
w sprawie pakietu reformy wspólnej polityki rybołówstwa. Przedmiotowe sprawozdanie,
które będziemy jutro przyjmowali, umożliwia przedłużenie czasu obowiązywania środków
technicznych regulujących sektor rybołówstwa. Przedłużenie to pozwoli nam uniknąć
próżni regulacyjnej po 30 czerwca bieżącego roku oraz umożliwi przedsiębiorstwom
kontynuację działalności połowowej do czasu zreformowania WPRyb. Umożliwi również
wykonanie oceny technicznej wszystkich obowiązujących aktualnie środków technicznych.
Przyjmowanie teraz jakichś znacznych poprawek do tego sprawozdania naprawdę nie
miałoby sensu, gdyż skutkowałoby tylko wydłużeniem procedury ustawodawczej i
długotrwałymi dyskusjami w Radzie.

Na koniec chcę pogratulować panu Capoulasowi Santosowi sprawozdania w sprawie
umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa ze Związkiem Komorów oraz mojej
koleżance – pani Fradze Estévez sprawozdania w sprawie Grenlandii.

Ole Christensen (S&D)   – (DA) Panie Przewodniczący! Na wstępie chcę podziękować
sprawozdawcom za pracę nad zaleceniem i trzema sprawozdaniami. Jutro będziemy
głosować nad umową w sprawie przywozu z Grenlandii, w przypadku której byłem
kontrsprawozdawcą z ramienia Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim. Cieszę się, że odchodzimy od kłopotliwej i kosztownej
biurokracji, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa
żywności. Przedmiotowa umowa umożliwi Grenlandii sprzedaż produktów rybołówstwa
na warunkach obowiązujących na rynku wewnętrznym, z zastrzeżeniem, że produkty te
będą spełniały wymogi odnoszące się do zdrowia i bezpieczeństwa. Produkty rybołówstwa
z Grenlandii już teraz podlegają kontroli ze strony duńskich organów ds. żywności, tak w
samej Grenlandii, jak i w przywozie do UE. W ten sposób mamy do czynienia ze znacznym
powielaniem tej samej pracy i na szczęście przedmiotowa umowa rozwiąże ten problem.
Wszyscy skorzystają na tej umowie, ale trwało to zdecydowanie za długo. Dla Parlamentu
ważna jednak była całkowita jasność w kwestii podstawy prawnej i mamy nadzieję, że
Komisja i Rada zgodzą się z tym.

Będziemy również głosować nad umową o partnerstwie w sektorze rybołówstwa ze
Związkiem Komorów. Zasadniczo mam bardzo dobre zdanie o umowach w sprawie
zrównoważonego rybołówstwa, pod warunkiem, że niosą one korzyści dla zasobów
rybnych i rybaków, lokalnej ludności i w końcu również dla rybaków z UE, którzy
korzystają z tych umów. Niestety, przedmiotowa umowa ze Związkiem Komorów nie
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zapewnia równowagi, jakiej bym sobie życzył, gdyż nie przewidziano w niej górnego
pułapu ilości, jakie statki z UE mogą poławiać. W przypadku wyczerpania kwoty w ilości
4 850 ton rocznie, każda następna tona będzie kosztowała 65 euro.

Tendencja do niewyznaczania pułapu dla ilości ryb, które statki z UE mogą poławiać na
wodach państw trzecich, jest szkodliwa i zła. Nie wystarczy, abyśmy realizowali różną
politykę rybołówstwa w zależności od tego, czy chodzi o nasze wody, czy o wody państwa
trzeciego. Chciałbym również, abyśmy naciskali, żeby pieniądze, które UE płaci państwom
trzecim z tytułu zawarcia umów w sektorze rybołówstwa, były w większej mierze
przeznaczane w sposób zapewniający zdecydowane korzyści dla ludności miejscowej.

Britta Reimers (ALDE)   – (DE) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz Damanaki, Szanowni
Państwo! Cieszę się, że Parlament w końcu głosuje nad tą sprawą i chcę podziękować
sprawozdawcom za pracę.

Zmiana rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych środków finansowych to jedno
z podstawowych narzędzi, jakich potrzebujemy w celu wdrożenia wspólnej polityki
rybołówstwa. Dotyczy to zwłaszcza międzynarodowych stosunków w sektorze
rybołówstwa, gromadzenia danych oraz badań naukowych. Szczególnie ważne są systemy
kontroli wspólnej polityki rybołówstwa oraz ich wdrażanie.

Sprawozdawca uczynił wszystko, żeby przekonać posłów o potrzebie podniesienia stawek
współfinansowania tak, aby górna kwota tych stawek wynosiła 75 %. Nie mogliśmy zgodzić
się na jego wnioski. Obowiązujące rozporządzenia sprawdziły się w praktyce i już teraz
dopuszczają pewne wyjątki. Państwa członkowskie korzystają już z możliwości
współfinansowania i nie trzeba wprowadzać kolejnych środków zachęcających.

Ważne jest, aby zmiana rozporządzenia utorowała drogę spójnym ramom prawnym.

Ian Hudghton (Verts/ALE) -   Panie Przewodniczący! Powiedziałbym, że sprawozdanie
pani poseł Grelier jest zbyt ustępliwe wobec Komisji. Rybakom z zachodniej Szkocji trudno
jest zrozumieć, czemu Komisja może mówi, że chce wyeliminowania odrzutów i
jednocześnie odrzuca zmiany do środków technicznych.

Komisja woli przedłużyć okres obowiązywania obecnych środków technicznych, które
skutkują odrzutami, w tym odrzutami łupacza, co najmniej o kolejne 18 miesięcy. Komisja
woli stosować przez kolejne 18 miesięcy tak zwane środki tymczasowe, które nie
przyczyniły się do zachowania zasobów. Kolejne 18 miesięcy wyrzucania martwych ryb
z powrotem do morza. Apeluję do koleżanek i kolegów posłów, aby poparli w jutrzejszym
głosowaniu wszystkie poprawki i mam nadzieję, że zostaną one przyjęte, a wówczas
Komisja zmieni swoje stanowisko i dostrzeże szansę, aby podjąć działania w sprawie
odrzutów, a nie tylko opowiadać o planach ich podjęcia w nieokreślonej przyszłości.

Struan Stevenson (ECR) -   Panie Przewodniczący! Złożyłem poprawkę do rozporządzenia
w sprawie środków technicznych, aby rozwiązać problem, o którym właśnie mówił Ian
Hudghton i który pojawił się na zachodnim wybrzeżu Szkocji.

Mając dobre intencje, żeby zachować zasoby ryby białej na tym obszarze, pod koniec
2009 roku Komisja wprowadziła na 12 miesięcy tymczasowe przepisy w sprawie składu
gatunkowego połowów, ale te tymczasowe przepisy zachowały moc obowiązującą na
kolejny rok na podstawie tak zwanej umowy o ogólnym połowie, która spowodowała
przedłużenie czasu obowiązywania środków technicznych UE o 12 miesięcy. Teraz Komisja
usiłuje ponownie przedłużyć czas obowiązywania tych przepisów do końca 2012 roku,
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gdyż przygotowuje nowe ramy dla środków technicznych w ramach pakietu reform
wspólnej polityki rybołówstwa.

Niezamierzone konsekwencje takiego postępowania będą oznaczały, że rozporządzenie,
które wprowadzono zaledwie na rok, będzie obowiązywało przez co najmniej trzy lata,
a warunki na zachodzie Szkocji w tym czasie dramatycznie się zmieniły, zmuszając naszych
rybaków do wyrzucania z powrotem do morza dobrych świeżych i młodych ryb, ale już
martwych. Mam nadzieję, że Parlament poprze jutro moją poprawkę.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)   – (PT) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Gratulując
wszystkim czterem sprawozdawcom, chciałabym skoncentrować się tylko na dwóch
sprawozdaniach będących przedmiotem tej debaty. Brak w 2008 roku porozumienia w
kwestii projektu rozporządzenia mającego na celu uproszczenie i doprecyzowanie
rozporządzenia UE w sprawie zachowania zasobów rybnych doprowadził do przyjęcia
aktualnego rozporządzenia, w którym ustanawia się zestaw środków technicznych,
początkowo mającego obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
Za sprawą obecnego wniosku ustawodawczego przedłuża się czas obowiązywania tych
tymczasowych ustaleń o kolejne 18 miesięcy – czyli do 1 stycznia 2013 r. – do czasu
przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie środków technicznych w ramach
zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

To bardzo ważne, aby w tym okresie przejściowym utrzymać ramy regulacyjne sektora
rybołówstwa i chronić interesy rybaków, nie zapominając o podstawowym celu, jakim
jest propagowanie zrównoważonego rybołówstwa. Obecny zamiar nieprzedłużania okresu
stosowania drygawic oraz zakazania stosowania ich na głębokości od 200 do 600 metrów
z dniem 1 października 2010 r. to niedobry przykład tego, co zostało opisane. Obecny
zakaz używania tej techniki połowu, stosowanej przez dziesiątki lat przez portugalską
flotę łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego do celów zrównoważonego połowu takich
gatunków jak raszpla zwyczajna i morszczuk, to poważny i socjalny cios dla danego sektora
i społeczności rybackich, które są najbardziej uzależnione od połowów tych zasobów.

W związku z tym apeluję, aby poprali Państwo przyjęcie wniosku złożonego w Parlamencie
przeze mnie i moich kolegów – panów Capoulasa Santosa i Ferreirę, który to wniosek ma
na celu nic więcej, jak wydłużenie do 2013 roku terminu obowiązywania prawa, które
miało obowiązywać do 1 października 2010 r.

Chciałabym wspomnieć również o wniosku dotyczącym rozporządzenia ustanawiającego
wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz
w obszarze prawa morza, czyli o sprawozdaniu pana Ferreiry. Obok Europejskiego
Funduszu Rybackiego jest to najważniejszy instrument finansowy na rzecz wspierania
rybołówstwa, zapewniający finansowanie w takich obszarach jak stosunki międzynarodowe,
zarządzanie oraz monitorowanie wdrażania WPRyb.

W tym kontekście chciałabym wyrazić moje całkowite poparcie dla wniosków, które
złożył w tym Parlamencie sprawozdawca, dotyczących możliwości zwiększenia
współfinansowania ze strony UE do poziomu 60 % w obszarze gromadzenia podstawowych
danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania, jak również w odniesieniu do
gromadzenia danych uzupełniających, zarządzania nimi i ich wykorzystywania. Powszechne
i coraz większe uznanie dla znaczenia zarządzania rybołówstwem z wykorzystaniem
aktualnej i gruntownej wiedzy naukowej o stanie zasobów w pełni uzasadnia przyjęcie
wniosków sprawozdawcy oraz jego całego sprawozdania.
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Josefa Andrés Barea (S&D)   – (ES) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Chciałabym
pogratulować wszystkim czterem sprawozdawcom znakomitej pracy nad sporządzeniem
sprawozdań. Skoncentruję się na dwóch sprawozdaniach, mając na uwadze ich znaczenie.

Pierwsze z nich dotyczy umowy ze Związkiem Komorów. To umowa w sektorze
rybołówstwa między Unią Europejską a krajem położonym w południowo-wschodniej
Afryce – mówię o tym, abyśmy sobie zdawali sprawę z naszego położenia w przestrzeni –
w którym 60 % ludności żyje poniżej progu ubóstwa i w którym jedynymi formami
pozyskiwania dochodu są turystyka lub pomoc państwa.

Przedmiotowa umowa daje możliwość poławiania nadmiaru ryb na wodach tego kraju.
Powtarzam: nadmiaru ryb. Przewiduje również rekompensatę przeznaczoną na rozwój
tego kraju oraz doskonalenie jego infrastruktury i zwiększenie potencjału. Ustanawia ramy
partnerstwa według kryteriów zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, ochrony
zasobów biologicznych. Musimy mieć na uwadze, że występują tam takie gatunki migrujące
jak tuńczyk, i że co roku ustala się zasoby na kolejny rok, opierając się przy tym na
kryteriach naukowych. Ułatwiają to badania naukowe i obecność obserwatorów na
pokładach statków, jak również utrzymanie zasobów rybnych na danym obszarze, który
ogranicza się do strefy przybrzeżnej, co zapewni rozwój rodzimego rybołówstwa.

Ten protokół niesie ze sobą wielkie korzyści, ponieważ umożliwia europejskim statkom
rybackim dostęp do danego obszaru, zapewnia pomoc rozwojową, przyczynia się do
wzrostu zatrudnienia oraz daje lepsze perspektywy dla gospodarki. Zawiera on jednak też
bardzo ważny element: uniemożliwia połowy państwom trzecim, które nie zadbają
odpowiednio o ochronę środowiska. Państwa trzecie mają 75 % udział w łącznych
połowach na tym obszarze.

Uważamy zatem, że przedmiotowa umowa nie tylko pomaga Związkom Komorów, ale
również pomaga chronić środowisko.

Na szczególną uwagę zasługuje ważne sprawozdanie pani Grelier, dotyczące rozporządzenia
ustanawiającego środki techniczne, które wygasa za trzy miesiące i w przypadku którego
wnioskuje się o przedłużenie czasu obowiązywania do grudnia 2012 roku, gdyż w innym
razie doświadczymy próżni prawnej, niepewności prawa oraz słabego zachowania zasobów
morza.

Chcielibyśmy jednak zwrócić również uwagę na ocenę załączonej deklaracji, w której
wzywa się Komisję do wyrażenia zgody na niektóre zmiany: niektóre środki techniczne
proponowane przez państwa członkowskie. O sprawie sieci już tu wspominano, ale
chcielibyśmy też poruszyć kwestię głębokości. Wpływa ona na połowy niektórych
gatunków i uważamy, że Komisja powinna ją uwzględnić z uwagi na skutki dla samych
zasobów. Dotyczy to obszarów 8, 9 oraz 10 i ważne jest, aby wyeliminować te
nieprawidłowości, wynikające ze stosowania rozporządzenia, które nie tylko szkodzi
rybołówstwu, ale też lokalnej ludności.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)   – (ES) Panie Przewodniczący! Głosuję za przyjęciem
tej umowy z uwagi na jej pozytywne skutki dla floty europejskiej. Skorzysta na niej w
sumie 70 statków, czyli 12 więcej niż w przypadku poprzedniej umowy, a to oznacza, że
na ich pokładach znajdzie się miejsce dla co najmniej jednej lokalnej załogi.

Umowa jest korzystna dla Komorów, ich obywateli oraz sektora produkcji z wielu
powodów. Po pierwsze dlatego, że sprawozdanie zachęca do współpracy opartej na
stymulowaniu lokalnego rozwoju i dlatego, że na obszar ten kierowana jest rekompensata
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finansowa. Po drugie jest ona korzystna, ponieważ zachęca rządy w danym regionie do
przestrzegania praw człowieka, co jest podstawowym warunkiem jej utrzymania. Po trzecie
dlatego, że wspiera działania połowowe na mniejszą skalę i zapewnia 8 500 obywatelom
Komorów żyjących z tego rodzaju działalności ich własny obszar połowowy: europejskie
statki nie będą mogły prowadzić połowów w promieniu 10 mil morskich od każdej wyspy.

I w końcu jest korzystna, ponieważ wspiera zrównoważone rybołówstwo na danym
obszarze, obejmuje mechanizm obiektywnej analizy zasobów rybnych oraz ustanawia w
tym celu mechanizmy współpracy naukowej.

Seán Kelly (PPE)   – (GA) Panie Przewodniczący! Mam przyjemność wypowiedzieć się w
imieniu mojej grupy w kilku słowach na dany temat, a rybołówstwo to niezaprzeczalnie
jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów omawianych na form Parlamentu. W moim
kraju jest takie stare powiedzenie, że ilu ludzi, tyle opinii, które to powiedzenie to
niewątpliwie dotyczy rybaków i połowów. Trudno zatem nam – posłom – przemawiać
jednym głosem w tej sprawie, ale musimy możliwie najbardziej się starać.

Sądzę, że szczególnie w kwestii Grenlandii pani komisarz przedstawiła dobrze wyważony
pogląd na całą sytuację. Niewątpliwie są problemy w kwestii zaufania Parlamentu
Europejskiego do Rady, ale jak powiedziała pani komisarz, znajdzie się pragmatyczne
rozwiązanie, które jest oczywiście jak najbardziej pożądane. To ważne z punktu widzenia
Unii Europejskiej. Jest to równie ważne, a może nawet ważniejsze z punktu widzenia
Grenlandii – kraju, który niemalże całkowicie jest uzależniony od europejskiego rynku
zbytu dla poławianych tam ryb oraz oczywiście całkowicie uzależniony od rybołówstwa,
jeśli chodzi o jego gospodarkę.

Jedno co możemy powiedzieć w kwestii Grenlandii, to zgodzić się ze stwierdzeniem
zawartym w sprawozdaniu, że ryby pochodzące z tego kraju będzie można sprawdzać i
będą najwyższej jakości, w przeciwieństwie do wielu ryb sprowadzanych do Unii
Europejskiej z ogromnych rybich farm w południowo-wschodniej Azji, których jakości
nie można sprawdzić i w przypadku których można podejrzewać, że pochodzą z
zanieczyszczonych wód.

Mamy zatem ogrom spraw do uregulowania, zwłaszcza mając na uwadze nieco ponury
obraz, który przedstawiła nam dzisiaj wczesnym popołudniem pani komisarz podczas
tury pytań. Z tego powodu trzeba koniecznie sformułować w ramach WPRyb podstawową
politykę w odniesieniu do akwakultury w Europie. Tymczasem popieram przedstawione
tu propozycje i zgadzam się z panią komisarz w kwestii dalszego rozwoju wydarzeń.

Antolín Sánchez Presedo (S&D)   – (ES) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni
Państwo! Ja również chcę pogratulować sprawozdawcom wszystkich czterech sprawozdań.
Zanim wypowiem się na temat sprawozdań pana Ferreiry i pani Fragi Estévez, chciałbym
wyrazić moje poparcie dla sprawozdania pana Capoulasa Santosa, w którym zaleca się
przyjęcie protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową
przewidziane w umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa ze Związkiem Komorów,
przypominając nam, że Parlament musi aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Zgadzam się również z podstawowymi aspektami sprawozdania w sprawie środków
technicznych sporządzonego przez panią poseł Grelier. Apeluję do Komisji, aby
przyspieszyła ocenę skutków i nadała pierwszorzędne znaczenie przygotowaniu projektu
rozporządzenia w sprawie tych środków, aby można je było jak najszybciej przyjąć, w
miarę możliwości przed 2013 rokiem.
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Sprawozdanie posła Ferreiry dotyczy zmiany rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w sprawie
wspólnotowych środków finansowych, jednego z narzędzi, które wraz z Europejskim
Funduszem Rybackim stosuje się do celów wspólnej polityki rybołówstwa. W sprawozdaniu
wyjaśnia się zakres tego rozporządzenia i dostosowuje się je do faktycznych potrzeb
wspólnej polityki rybołówstwa na mocy nowego Traktatu z Lizbony, zatem uważam je
za pozytywne.

Tak samo jednak jak sprawozdawca, mając na uwadze, że jednym z podstawowych
warunków zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa jest aktualna i dokładna wiedza
na temat zasobów rybnych, żałuję, że nie można było podnieść stawek współfinansowania,
jeśli chodzi o gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie.

Sprawozdanie pani Fragi Estévez dotyczy ustanowienia zasad w obszarze zdrowia zwierząt
i bezpieczeństwa żywności w przywozie niektórych produktów rybołówstwa i ich
produktów ubocznych pochodzących z Grenlandii lub z państw trzecich.

Zasady te dotyczą w praktyce 90 % produktów z danego sektora wywożonych z Grenlandii,
których wartość w 2007 roku wyniosła 251 milionów euro. W kwestii stosowania zasad
regulujących handel tymi sprowadzanymi produktami w Unii Europejskiej, z którą
Grenlandia jest stowarzyszona, panuje powszechna zgoda. Zaowocuje to zwiększeniem
jednolitego rynku produktów rybołówstwa i ich produktów ubocznych.

Oczywisty jest brak porozumienia w kwestii podstawy prawnej i dlatego cieszy nas decyzja
Komisji, która postanowiła pomóc w wypracowaniu porozumienia. Parlament uwzględnia
sprawozdanie jej służb prawnych, opinię Komisji Prawnej oraz stanowisko podtrzymywane
przez Komisję Rybołówstwa.

Mamy nadzieję, że problemy te można rozwiązać i że sprawa Grenlandii doczeka się
priorytetowego potraktowania, na jakie zasługuje, tak jak wypracowane zostanie
porozumienie w kwestiach legislacyjnych.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D)   – (RO) Panie Przewodniczący! Chciałabym pogratulować
wszystkim czterem sprawozdawcom ciężkiej pracy nad tym pakietem środków w dziedzinie
rybołówstwa.

Chciałabym podkreślić, że wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej
polityki rybołówstwa to podstawowy instrument finansowy Unii Europejskiej w tym
obszarze i trzeba go nieustannie dostosowywać do potrzeb obywateli zaangażowanych
w działalność w tym sektorze, dokładnie śledząc bieżące wyzwania. Środki finansowe
konieczne do wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa odnoszą się również do
finansowania projektów w takich obszarach jak stosunki międzynarodowe, zarządzanie,
gromadzenie danych, doradztwo naukowe, systemy kontroli oraz egzekwowanie tej
polityki.

Moim zdaniem zarządzanie w sektorze rybołówstwa powinno się opierać na aktualnej i
dokładnej naukowej wiedzy o stanie zasobów. To z pewnością umożliwi skuteczniejsze
ukierunkowanie przepisów rozporządzenia na faktyczne potrzeby.

Maria Damanaki,    komisarz  − Panie Przewodniczący! Chciałabym krótko odnieść się do
Państwa uwag.

Jeśli chodzi o dyskusję w sprawie umów o partnerstwie w sektorze rybołówstwa, to w
ramach naszego wniosku o przeprowadzenie reformy próbujemy aktualnie zapewnić
prawidłowe wdrażanie tych umów, z korzyścią dla lokalnej ludności. Do czasu otrzymania
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nowej propozycji dotyczącej nowej generacji umów w sektorze rybołówstwa próbowaliśmy
pracować nad poprawą bieżącej sytuacji. Staramy się zapewnić wdrożenie umowy z
Komorami i robimy co w naszej mocy, aby była ona korzystna dla lokalnej ludności.

Jeśli chodzi o poruszony temat problemów związanych z Parlamentem i informowaniem
posłów do Parlamentu o umowach, to Komisja przekazała posłom wszystkie informacje,
włącznie z tymi zastrzeżonymi, i tak samo będzie postępowała w przyszłości.

W kwestii środków technicznych i sprawozdania pani Grelier, jestem w stanie zrozumieć
liczne obawy z przedłużenia okresu obowiązywania aktualnego rozporządzenia. Musieliśmy
to zrobić, ponieważ musimy poczekać na wdrożenie reformy, ale rozumiem, czemu
wzywają nas Państwo do podjęcia środków mających na celu przyjęcie nowego
rozporządzenia przez końcem 2013 roku. Mogę Państwu powiedzieć – gdyż nie mogę
składać czczych obietnic – że uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by przyspieszyć
procedurę przyjęcia nowego rozporządzenia oraz wdrożenia podstawowego
rozporządzenia w sprawie reformy, aby przekazać państwom członkowskim pewne
kompetencje w kwestii środków technicznych.

Jeśli chodzi o następną sprawę – rozporządzenie finansowe – to mam nadzieję, że zdołamy
przyjąć stanowisko w pierwszym czytaniu, gdyż byłoby to bardzo korzystne dla dalszego
wdrożenia rozporządzenia.

Co do Grenlandii, chciałabym powtórzyć, że jesteśmy tu, aby znaleźć rozwiązanie problemu
podstawy prawnej dla tego wniosku. Dla Komisji jest bardzo ważne, aby zacząć pracować
nad sednem danego zagadnienia, gdyż dobre stosunki z Grenlandią to dla nas absolutny
priorytet polityczny. Mogę powtórzyć, że Komisja jest tu po to, aby ułatwić i znaleźć
kompromis z Radą.

Luis Manuel Capoulas Santos,    sprawozdawca − (PT) Panie Przewodniczący! Zajmę tylko
kilka sekund, aby wyrazić podziękowanie za poczynione uwagi, a później przejdziemy
do sprawy, o której zamierzaliśmy rozmawiać. Wiemy, że są drobne aspekty umów o
partnerstwie wymagające sprostowania.

Doceniam stanowisko pani komisarz, również jej osobiste stanowisko w kwestii
zaangażowania posłów do Parlamentu Europejskiego, i mam nadzieję, że za sprawą
osobistego stanowiska może wpłynąć na stanowisko Komisji jako instytucji, abyśmy mogli
osiągnąć cel, nad którego realizacją pracujemy.

João Ferreira,    sprawozdawca − (PT) Panie Przewodniczący! Chciałbym podziękować
wszystkim za wyrażone uwagi i za wyjątkową wytrwałość, mimo późnej pory. Jeśli chodzi
o uwagi do sprawozdania w sprawie środków finansowych, muszę też powiedzieć, że
proponowane przez nas zmiany nie naruszają wypracowanego dotychczas w trójstronnych
rozmowach konsensusu. Uważam, że można się posunąć nieco dalej, nie naruszając tego
konsensusu, i pod tym względem jestem wdzięczny za uwagi, które wyraziło wielu posłów,
popierając proponowane zmiany.

Zgadzam się z opinią wyrażoną przez kilku posłów, że nieprzyjęcie tych zmian byłoby
wyrazem niezrozumiałej niezgodności ze strony Unii Europejskiej, która z jednej strony
chce większego zaangażowania w niektóre obszary, którym przypisuje coraz większe
znaczenie, natomiast z drugiej strony opiera się, by przeznaczyć fundusze konieczne do
faktycznego potwierdzenia tego rosnącego znaczenia.
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W kwestii sprawozdania w sprawie przejściowych środków technicznych chciałbym
podkreślić – co uczynili również posłowie w licznych wypowiedziach – zmianę, którą
poparłem wraz z dwoma innymi posłami, mającą na celu wyeliminowanie negatywnej,
nieuzasadnionej naukowo dyskryminacji, i zaznaczam, że nie ma naukowej podstawy,
która uzasadniałaby negatywną dyskryminację niektórych segmentów portugalskiej floty
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego korzystających z drygawic. Flota ta dowiodła na
przestrzeni czasu, że jest zdolna do zrównoważonych połowów danych zasobów, a
mianowicie soli i tuńczyka. Mając na uwadze brak naukowych powodów, które
uzasadniałyby ten zakaz, nie należy go kontynuować, zwłaszcza w świetle jego znacznych
negatywnych skutków gospodarczych i społecznych.

Panie Przewodniczący! Z tych samych powodów chciałbym na zakończenie powiedzieć,
że popieramy również propozycje przedstawione w odniesieniu do tego samego
sprawozdania przez posłanki i posłów z Irlandii i Szkocji.

Estelle Grelier,    sprawozdawczyni – (DE) Panie Przewodniczący! Obiecuję, że zrobię
wszystko, aby przemawiać wolniej.

(FR) Panie Przewodniczący! Chcę podziękować koleżankom i kolegom za przychylne
uwagi dotyczące tego sprawozdania, odzwierciedlające debaty, które toczyły się na
posiedzeniach Komisji Rybołówstwa.

Podzielam punkt widzenia pani komisarz w kwestii przyjęcia zmiany określającej rozmiar
oczek w sieciach do połowu kaprosza i niewyrażania zgody na przyjęcie jakichkolwiek
szczególnych wniosków o wprowadzenie zmian w odniesieniu do niektórych środków
technicznych, ponieważ wnioski te nie są poparte żadnymi ocenami skutków dla statków
i ekosystemów, a państwa członkowskie nie przesłały koniecznych danych naukowych.
Wszystkie te środki są ze sobą powiązane i nie zostały poddane ocenie.

Tak samo jak inni posłowie tego wieczoru, ja również chciałabym podkreślić pilną
konieczność przeprowadzenia przez Komisję możliwie najszybciej oceny aktualnych
środków i sporządzenia w oparciu o taką ocenę nowego wniosku, który będzie można
rozpatrzyć w czasie reformy wspólnej polityki rybołówstwa, a nie po jej wdrożeniu. Pani
Komisarz! Chciałabym zwrócić Pani na to uwagę i przyjmuję do wiadomości Pani gotowość
do przyspieszenia procedury formułowania wniosku.

Na zakończenie chcę ponownie podkreślić znaczenie współpracy między instytucjami
UE a sektorem rybołówstwa w obszarze gromadzenia i wymiany danych naukowych.
Moim zdaniem jest to podstawa nowej, uczciwej i wspólnej polityki rybołówstwa, która
– co ważne – dysponuje wystarczającymi zasobami oraz odpowiednio godzi konieczne
działania gospodarcze ze zrównoważonym rozwojem danego sektora w interesie
wszystkich: społeczności rybackiej, konsumentów i obywateli.

Carmen Fraga Estévez,    sprawozdawczyni − (ES) Panie Przewodniczący! Chciałabym
szczególnie podziękować pani komisarz za odpowiedź na moje pytanie, w której
stwierdziła, że byłaby gotowa zgodzić się na zmianę podstawy prawnej, jak również
chciałabym wyrazić nadzieję, że Rada obierze kierunek wytyczony przez panią komisarz.

W każdym razie rozważałam możliwość wnioskowania o ponowne skierowanie tego
sprawozdania do komisji, przed poddaniem go ostatecznemu głosowaniu, ale później
ustosunkowałam się do niego przychylniej i zdałam sobie sprawę, że mogłoby to jeszcze
bardziej opóźnić omawiany wniosek, który moim zdaniem jest korzystny dla Grenlandii
i Unii Europejskiej i lepiej go już bardziej nie opóźniać.
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Mam nadzieję, że Rada poprze całkowicie uzasadnione intencje Komisji Rybołówstwa i
mam nadzieję na wypracowanie rozwiązania, mając na uwadze, że jedynym problemem
jest podstawa prawna, a nie treść.

Cieszę się jednak, że osiągnęliśmy taki wynik; ponadto zawsze możemy zwrócić się do
Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli uznamy kontynuowanie tej sprawy za słuszne. W
każdym razie okażemy jutro dobrą wolę, wyrażając naszą opinię, i mamy nadzieję, że
Rada zareaguje na to pierwsze czytanie w Parlamencie i uwzględni je, o czym już
wspominałam.

Dziękuję zatem pani komisarz za szczerą gotowość do współpracy w tej kwestii i dziękuję
wszystkim moim koleżankom i kolegom, którzy nad nią pracowali i poparli przedmiotowe
sprawozdanie. Jak już powiedziałam, pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że Rada zgodzi
się z naszymi uzasadnionymi intencjami, z którymi zgodziła się nie tylko Komisja Prawna,
ale też służby prawne Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący −   Zamykam wspólną debatę nad czterema sprawozdaniami
dotyczącymi rybołówstwa.

Głosowanie nad wszystkimi czterema sprawozdaniami odbędzie się 6 kwietnia o godz.
12.00.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Jim Higgins (PPE),    na piśmie  – Jeśli chodzi o sprawozdanie pani poseł Grelier, to w
głosowaniu opowiedziałem się inaczej niż moja grupa w kwestii poprawek 4, 5CP, 6 i 3.
Jestem rozczarowany, że nie przyjęto tych poprawek. Ostatecznie jednak poparłem
przedmiotowe sprawozdanie aby chronić irlandzki sektor kaprosza i mieć pewność prawną
w tej kwestii, a nie czekać do czasu wdrożenia całej reformy w 2013 roku.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    na piśmie  –  (FI) Reforma wspólnej polityki rybołówstwa Unii
Europejskiej to jedno z najważniejszych zadań tego Parlamentu. Jak wszyscy wiemy,
polityka UE w obszarze rybołówstwa od dawna jest poddawana ostrej, w pełni uzasadnionej
krytyce. Istnieje wiele problemów związanych z przełowieniem, połowami na wodach
krajów rozwijających się oraz z pomocą państwa dla sektora rybołówstwa, które to
problemy trzeba szybko rozwiązać.

Przedstawione nam dzisiaj sprawozdanie pana posła Ferreiry w sprawie wspólnotowych
środków finansowych dotyczy podstawowych zagadnień związanych z reformą polityki
rybołówstwa. Do zagadnień tych należy gromadzenie danych, badania naukowe,
współpraca wewnętrzna, administrowanie sprawami połowów oraz systemy
monitorowania wspólnej polityki rybołówstwa. Ważne jest również, aby nadać
pierwszorzędne znaczenie harmonizacji polityki rybołówstwa, zwłaszcza z polityką
środowiskową i morską, a to również będzie wymagało środków.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie – (PT) Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) obejmuje
szereg środków, przewidzianych przez Unię Europejską w celu zapewnienia
zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności europejskiego sektora rybołówstwa.
Podstawowe priorytety reformy WPRyb czynią ten obszar polityki skuteczniejszym pod
względem zapewnienia rentowności europejskim flotom, zachowania zasobów rybnych,
powiązań z polityką morską i dostarczaniem konsumentom dobrych jakościowo artykułów
żywnościowych. Pozycja ta obejmuje przyjęte dzisiaj przez Parlament środki, takie jak
przegląd środków technicznych i dostosowanie obowiązującego prawodawstwa w celu
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uwzględnienia zgromadzonych danych naukowych. Należy zapewnić równowagę między
zrównoważonym rozwojem sektora a jego konkurencyjnością. Działalność połowowa
ma zasadnicze znaczenie dla gospodarczego i społecznego rozwoju społeczności
przybrzeżnych, ponieważ przyczynia się do stymulowania regionów i działalności w
odnośnych sektorach. Przykładowo w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej,
stanowiących jej największą wyłączną strefę ekonomiczną, sektor rybołówstwa odgrywa
zasadniczą rolę w działalności gospodarczej w tych regionach, uzasadniając konieczność
przypisania mu priorytetowego znaczenia w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

16. Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół

17. Zamknięcie posiedzenia

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.20)
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