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1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά - Μια ενιαία αγορά για τους
Ευρωπαίους - Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη - Δημόσια σύμβαση
(συζήτηση)

Πρόεδρος.  – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με την ενιαία αγορά
και θα συμπεριλάβει μια συζήτηση σχετικά με το ακόλουθο υλικό: την έκθεση (A7-0083/2011)
της κ. Kalniete, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά [2010/2289
(INI)], την έκθεση (A7-0072/2011) του κ. Correia De Campos σχετικά με την ενιαία αγορά
για τους Ευρωπαίους [2010/2278 (INI)], την έκθεση (A7-0071/2011) του κ. Buşoi σχετικά
με μία Ενιαία Αγορά για τις Επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη [2010/2277 (INI)] και τη δήλωση
της Επιτροπής σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Barnier και την ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου,
κ. Győri, στην αίθουσα. Δίνω τώρα τον λόγο στους εισηγητές. Η πρώτη ομιλήτρια θα είναι η κ.
Kalniete.

Sandra Kalniete,    εισηγήτρια.– (LV) Κύριε Πρόεδρε, όταν μιλάμε για τη διακυβέρνηση και
την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά, εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι ένα από τα
βασικά προαπαιτούμενα για την εφαρμογή της ενιαίας αγοράς είναι να διασφαλίσουμε ότι θα
έχει πολιτική ηγεσία υψηλότατου επιπέδου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σε συνεργασία με τον
Πρόεδρο του Συμβουλίου, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της σταθεροποίησης της ενιαίας
αγοράς. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διαδραματίσουν εξαιρετικά ενεργό ρόλο σε αυτήν τη
διαδικασία. Διαφορετικά, πολλές ιδέες σχετικά με το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για την
επανεκκίνηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη,, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, θα παραμείνουν απλώς
καλές προθέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετατροπή της Ευρώπης σε παγκόσμιο ασθενή.
Γι’ αυτόν τον λόγο, σε αυτό το ψήφισμα, καλούμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τους ηγέτες
των κρατών μελών να συμμετάσχουν και να αναλάβουν την ευθύνη για τη θέσπιση της νομοθεσίας
και των πολιτικών αλλαγών που απαιτεί η ενιαία αγορά. Τα ψηφίσματα που πρόκειται να εγκριθούν
σήμερα στέλνουν ένα σαφές μήνυμα για τις κατευθύνσεις προς τις οποίες το Κοινοβούλιο
περιμένει από την Επιτροπή να ενεργήσει. Θα αναφερθώ σε μερικές από τις σημαντικότερες
προτεραιότητες εργασίας: μια ενιαία ψηφιακή αγορά και ένας ενοποιημένος χώρος πνευματικής
ιδιοκτησίας, επαγγελματική κινητικότητα για τους ευρωπαίους πολίτες, ενθάρρυνση των
διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών, και εναρμόνιση των φορολογικών
συστημάτων. Σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς, θεωρώ ότι τέσσερις κατευθύνσεις
είναι αποφασιστικής σημασίας. Πρώτον, η διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας
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αγοράς που έχουν ήδη εγκριθεί. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τους κανόνες της
ενιαίας αγοράς έγκαιρα και με διαφάνεια, και η Επιτροπή, από την πλευρά της, πρέπει να
παρακολουθεί με αυστηρότητα και συνέπεια την εφαρμογή τους. Δεύτερον, η μείωση των
προστατευτικών τάσεων. Η προστασία θα ενθαρρύνει απλώς τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής
αγοράς και τη μείωση της συνολικής μας ανταγωνιστικότητας. Τρίτον, μια μείωση του κόστους
διαφόρων συναλλαγών που εμποδίζει τη αποτελεσματική λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Αυτό δεν σχετίζεται μόνο με μηχανισμούς όπως η αποτελεσματική, απλή και εξωδικαστική
διαδικασία επίλυσης διαφορών, αλλά και με μια διασυνοριακή ηλεκτρονική διαχείριση φιλική
προς τον χρήστη, με μια λειτουργική ηλεκτρονική ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών
και αρχείων. Η τέταρτη κατεύθυνση είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στη
διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής σύμφωνα με τις αρχές που απορρέουν από τη
Συνθήκη της Λισαβόνας.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους
συντονιστές για τη συμβολή τους και την επαγγελματικού επιπέδου συνεργασία που προσέφεραν,
κάτι που, ελπίζω, θα μας επιτρέψει σήμερα την έγκριση των ψηφισμάτων σχετικά με την ενιαία
αγορά με μια πειστική πλειοψηφία, και τη συνέχιση του έργου των τελευταίων ετών σχετικά με
την ανάπτυξη της νομοθεσίας που θα εδραιώσει πραγματικά την ενιαία αγορά και θα την
καταστήσει όργανο δημιουργίας ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

António Fernando Correia De Campos  , εισηγητής.– (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barnier,
κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Επιτροπής σε σχέση με τα
απαραίτητα μέτρα για την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς μέσω της έκθεσης, την οποία
συζητάμε και ψηφίζουμε σήμερα.

Από τη δέσμη των 19 προτάσεων που σχετίζονται με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά για τους
Ευρωπαίους, της οποίας ήμουν συντάκτης, προσδιορίσαμε πέντε προτεραιότητες, με κριτήρια
το αν οι προτάσεις αυτές είναι απτές και εφικτές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Πρώτον, πρέπει να αυξήσουμε την κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών μέσω της αμοιβαίας
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, της επαγγελματικής ταυτότητας, του ευρωπαϊκού
διαβατηρίου ικανοτήτων και των τακτικών μετρήσεων για την κινητικότητα εντός της ΕΕ.

Δεύτερον, πρέπει να βελτιώσουμε τους συνοριακούς ελέγχους για τα προϊόντα που εισάγονται
από τρίτες χώρες και να εκπονήσουμε ένα πολυετές πρόγραμμα δράσης για την εποπτεία και την
ασφάλεια των τροφίμων.

Τρίτον, ο κανονισμός για την περιαγωγή πρέπει να παραταθεί ως τον Ιούνιο του 2015, με ανώτατα
όρια τιμών λιανικής για την περιαγωγή προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα περιαγωγής για το
κοινό και τις επιχειρήσεις.

Τέταρτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και να
βελτιώσουμε τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα.

Πέμπτον, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι πρέπει να αρθούν
προκειμένου να εξασφαλισθεί πλήρως η δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών τους
δικαιωμάτων.

Αυτό το εγχείρημα ήταν απλό και συναινετικό, ωστόσο ήταν πιο δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία
σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κόπωσης της ενιαίας αγοράς για την οποία γίνεται λόγος
στην έκθεση Monti και να επιτευχθεί μια συνολική, συντονισμένη προσέγγιση που να απαντά
στις ανάγκες και τη δυσπιστία των πολιτών, όπως προκύπτει ξεκάθαρα από την έκθεση Grech,
η οποία εγκρίθηκε από αυτό το Σώμα τον Μάιο του περασμένου έτους.
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Ασφαλώς, θεωρούμε τεχνητή τη διαίρεση του έργου του Κοινοβουλίου σε τρεις ξεχωριστές
εκθέσεις, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών να ενοποιήσει τις αναλύσεις και τις δράσεις. Οι τρεις συντελεστές –επιχειρήσεις,
Ευρωπαίοι και διακυβέρνηση– πρέπει να αναπτύσσονται ταυτόχρονα προκειμένου να δημιουργηθεί
μια ανταγωνιστική ενιαία αγορά, με έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
τοποθετώντας τους Ευρωπαίους στο επίκεντρο των μελημάτων αυτής της αγοράς.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ο πολλαπλασιασμός των πρωτοβουλιών της Επιτροπής σχετικά με
αυτό το θέμα, μαζί με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, τη βιομηχανική πολιτική και την Ευρώπη
για την καινοτομία, ενέχουν τον κίνδυνο της αλλοίωσης του κεντρικού ζητήματος της
αναζωογόνησης, που είναι να καταστεί η ενιαία αγορά όχι μόνο πιο φιλική, αλλά και πιο ελκυστική
για τους Ευρωπαίους.

Η ομοφωνία, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ήταν πιο δύσκολη σχετικά με δύο ζητήματα.
Πρώτον, όσον αφορά τον σεβασμό των κοινωνικών αξιών και δικαιωμάτων, αντιμετωπίσαμε την
απροθυμία των συναδέλφων από τη Δεξιά και από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και
Δημοκρατών για την Ευρώπη να αποδεχθούν την ανάγκη συνεχούς διαφύλαξης των κοινωνικών
δικαιωμάτων των Ευρωπαίων προκειμένου να μην είναι ποτέ δυνατό να επισκιαστούν τα
δικαιώματα αυτά από τις παραμέτρους της αγοράς σε καμία μελλοντική νομοθεσία. Λυπόμαστε
ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν δόθηκε προτεραιότητα στην αναφορά για την αναθεώρηση της
οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων.

Δεύτερον, όσον αφορά τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών κοινωνικών υπηρεσιών γενικού οικονομικού
ενδιαφέροντος, ο στόχος ήταν να μην επιτρέψουμε το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων αυτών
να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά και μόνο με όρους αγοράς ή, τουλάχιστον, να
ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα της μετατροπής των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών σε
ιδιωτικά μονοπώλια ή ολιγοπώλια σε τομείς όπως η προμήθεια νερού, οι αστικές συγκοινωνίες,
η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική στήριξη.

Μολονότι θα φαινόταν χρήσιμη η θέσπιση μιας ανταγωνιστικής διαχείρισης και μηχανισμών
εσωτερικής αγοράς για αυτές τις υπηρεσίες, οι κοινωνικές αξίες που σχετίζονται με την παγκόσμια
πρόσβαση πρέπει να διαφυλαχθούν, καθώς οι αρχές της αλληλεγγύης υπερτερούν των απλών
παραμέτρων της αγοράς σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, αντιμετωπίσαμε την απροθυμία των κοινοβουλευτικών Ομάδων
της Δεξιάς να αποδεχθούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ζήτημα αυτό, και συμφώνησαν μόνο
να χρησιμοποιήσουν «όλες τις δυνατότητες επιλογής που έχουν στη διάθεσή τους, […] με βάση
και σύμφωνα με το άρθρο 14, πρωτόκολλο 26 και τις διατάξεις της Συνθήκης».

Η Ομάδα στην οποία ανήκω απέχει από την τελική ψηφοφορία σχετικά με τις τρεις εκθέσεις της
επιτροπής διότι δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στην κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς.
Μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή, ωστόσο, συμπεριελήφθησαν πολλά θετικά σημεία που
βελτιώνουν σημαντικά την έκθεση. Επιτεύχθηκε ομοφωνία μέσω διαδοχικών συμβιβασμών, και
οι τελικές τροπολογίες υπεγράφησαν από τις βασικές κοινοβουλευτικές Ομάδες χωρίς
κερδισμένους και χαμένους.

Όλες οι κοινοβουλευτικές Ομάδες συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα –που τιμά την Επιτροπή
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και εκείνους που εργάστηκαν για την
έκθεση– με 266 τροπολογίες, καθώς και με τις γνωμοδοτήσεις πέντε επιτροπών. Όλες οι
προτάσεις ήταν χρήσιμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές Róża Gräfin von
Thun, Jürgen Creutzmann, Malcolm Harbour, Emilie Turunen και Κυριάκο Τριανταφυλλίδη,
καθώς και τους συντονιστές των Ομάδων, για την παραγωγική κριτική και το πνεύμα συνεργασίας
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που έδωσε τη δυνατότητα επίτευξης ενός θετικού αποτελέσματος μετά τις διαπραγματεύσεις.
Ευχαριστώ επίσης τον κ. Harbour για τη γενναιόδωρη, προοδευτική στάση του, που σφράγισε
το έργο της επιτροπής τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Cristian Silviu Buşoi,    εισηγητής.– (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
η εσωτερική αγορά αποτελεί αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ένα από τα αναμφισβήτητα δυνατά της σημεία, και κάτι για το οποίο μπορούμε όλοι
να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Πιστεύω πως δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι η εσωτερική αγορά
έχει καίρια σημασία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με την πάροδο του χρόνου, η εσωτερική
αγορά παρουσίασε τα οφέλη της τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
και συνέβαλε στην οικονομική μας ανάπτυξη.

Πρόσφατα, ωστόσο, παρατηρήσαμε μια κάποια απραξία στην ολοκλήρωση της αγοράς. Γι’ αυτό
πρέπει να δώσουμε νέα ώθηση στην εσωτερική αγορά. Πρέπει να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη
των ευρωπαίων πολιτών σε αυτή. Χρειαζόμαστε μια νέα αρχή. Θεωρώ εν προκειμένω πολύ
σημαντικό το έργο της Επιτροπής και, ειδικότερα, το εξαίρετο έργο του κ. Barnier, τον οποίο
θα ήθελα να συγχαρώ άλλη μια φορά για την αποφασιστική του αφοσίωση και τις προσπάθειες
που κατέβαλε για την αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή μας έδωσε ένα φιλόδοξο
και, ταυτόχρονα, πρακτικό και αναγκαίο πρόγραμμα για την αποκατάσταση της ισχύος της
εσωτερικής αγοράς. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι, εάν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, θα
καταστήσουν την εσωτερική αγορά πιο ελκυστική για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας και
θα τη βοηθήσουν να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς.

– (EN) Όσον αφορά την έκθεσή μου, πρέπει να πω ότι δεν είχαμε να κάνουμε με μια εύκολη
υπόθεση. Το έργο μας ήταν φιλόδοξο γιατί έπρεπε να καταλήξουμε σε συναίνεση σχετικά με τα
μέτρα που θα θέσουν τα θεμέλια μιας ισχυρής και σύγχρονης ενιαίας αγοράς, η οποία θα
συμβάλλει στη μελλοντική ανάπτυξη και, πάνω απ' όλα, θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των
πολιτών και των επιχειρήσεών μας.

Εξετάσαμε εάν θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καινοτομία, τι πρέπει να γίνει στο πεδίο των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ποια δημοσιονομικά μέτρα είναι τα κατάλληλα
προκειμένου να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά και, ταυτόχρονα, να γίνει σεβαστή η κυριαρχία
των κρατών μελών.

Μετά από τις συζητήσεις μας, και μετά από πολλές παρεμβάσεις –για τις οποίες θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές, τους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων και όλους
τους συναδέλφους μου που κατέθεσαν τροπολογίες- καταφέραμε να προσδιορίσουμε πέντε
προτεραιότητες που πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα.

Η πρώτη προτεραιότητα σχετίζεται με τα μέτρα υποστήριξης της καινοτομίας και της
δημιουργικότητας στην εσωτερική αγορά, που είναι σημαντικά εάν θέλουμε μια ισχυρή και πιο
βιώσιμη ανάπτυξη. Η δημιουργία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και ενός ενιαίου
συστήματος επίλυσης διαφορών, που έχει ήδη δρομολογηθεί, καθώς και ενός βελτιωμένου
συστήματος διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι υψίστης σημασίας.

Εάν θέλουμε την καινοτομία, πρέπει και να βρούμε μια λύση για τη χρηματοδότησή της, όπως
μακροπρόθεσμες επενδύσεις και ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει τις αποδοτικές επενδύσεις των
εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων. Τα ευρωπαϊκά ομόλογα έργων μπορούν επίσης να
αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία για επενδύσεις στις υποδομές στον τομέα της ενέργειας και
των τηλεπικοινωνιών.

Τρίτη προτεραιότητά μας είναι να ευθυγραμμίσουμε την ενιαία αγορά με το ψηφιακό θεματολόγιο
μέσω της τόνωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται μέτρα που θα
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ενισχύουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή και των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο,
όπως η καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας και η διευκόλυνση των διασυνοριακών
παραδόσεων και η διασυνοριακή είσπραξη οφειλών.

Η τέταρτη προτεραιότητα έχει στόχο να καταστήσει την εσωτερική αγορά ένα περιβάλλον που
ευνοεί περισσότερο τις ΜΜΕ, δεδομένης της σημασίας τους για την οικονομική ανάπτυξη και
των δυνατοτήτων τους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση
στις κεφαλαιαγορές. Δημοσιονομικά μέτρα όπως η καθιέρωση μιας κοινής ενοποιημένης
φορολογικής βάσης των εταιρειών, ένα σαφές πλαίσιο ΦΠΑ και η μείωση του διοικητικού φόρτου
θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τέλος, οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων πρέπει να εξορθολογιστούν. Πρέπει να απλοποιηθούν
προκειμένου να επιτρέψουν στις ΜΜΕ να συμμετέχουν στις διαδικασίες, και πρέπει να βελτιωθεί
η χρήση τους προκειμένου να υποστηρίξουν την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη.

Michel Barnier,    μέλος της Επιτροπής.– (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι
βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή αυτού του έργου που αναλάβαμε όλοι μαζί, υπό το πρίσμα
της σαφούς, περιεκτικής και επίπονης εξέτασης της εσωτερικής αγοράς από τον κ. Monti, της
έκθεσης του κ. Grech, που εγκρίνατε με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία και σε μια χρονική στιγμή
που, εάν θέλουμε να ακούσουμε προσεκτικά τους πολίτες κάθε κράτους μέλους μας, πρέπει να
κάνουμε απολογισμό για το προς τα πού οδεύουμε σε σχέση με την ανάπτυξη, την απασχόληση
και την κοινωνική συνοχή.

Τι μηνύματα λαμβάνουν οι άνθρωποι από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο; Αυτήν τη στιγμή,
τα μηνύματα είναι απαραίτητα, αλλά είναι πάντα δύσκολα ή περιοριστικά. Είναι μηνύματα σχετικά
με τους κανόνες ή, όπως στην περίπτωση της δικής μου δουλειάς, σχετικά με τη διακυβέρνηση,
την εποπτεία, τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικά
μηνύματα, αλλά περιοριστικά και δύσκολα. Πιστεύω ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα
μηνύματα και, πάνω απ’ όλα, και άλλες δράσεις προκειμένου να αποκαταστήσουμε την
εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό έργο και στους λόγους για τους οποίους πρέπει να είμαστε όλοι
ενωμένοι και όχι αποκομμένοι και να μην ενεργούμε μόνοι μας για να αντιμετωπίσουμε τις
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Αυτά ακριβώς τα ζητήματα αποτελούν στην πραγματικότητα τον πυρήνα του έργου μας, και θα
ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές μας που μίλησαν προ ολίγου: την κ.
Kalniete, τον κ. Correia de Campos και, μόλις πριν λίγο, τον κ. Buşoi. Θα ήθελα επίσης να
ευχαριστήσω τον πρόεδρο, κ. Harbour, ο οποίος, όπως ήδη αναφέρθηκε, πέτυχε με ιδιαίτερη
αποτελεσματικότητα και ακούγοντας πολύ προσεκτικά να συστήσει 11 κοινοβουλευτικές
επιτροπές για να εργαστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα ακόμα να προσθέσω
σε αυτές τις ευχαριστίες την ευγνωμοσύνη μου στους συντονιστές των διαφόρων πολιτικών
Ομάδων, γιατί είχατε να συντονίσετε πάρα πολλά θέματα μεταξύ σας, δεδομένου του μεγάλου
αριθμού ζητημάτων που καλύφθηκαν. Κάνοντάς το αυτό, θα στείλετε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα
σε άλλα θεσμικά όργανα, καθώς επίσης στις επιχειρήσεις και στους πολίτες.

Ως συνέχεια της έκθεσης Monti και της έκθεσης Grech, ο κ. Barroso μου ζήτησε να συνεργαστώ
με 12 από τους συναδέλφους μου, στο πλαίσιο ενός κοινού έργου του Σώματος των Επιτρόπων,
για την αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς και τις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα
απαιτηθούν προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν δύο, τρία ή τέσσερα σημεία ανάπτυξης
που περιλαμβάνει η αγορά.
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Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σε αυτήν τη μεγάλη αγορά, η οποία, επιπλέον,
αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτικού εγχειρήματος, το 60% των εξαγωγών μας
κατευθύνονται προς τα άλλα 26 κράτη μέλη. Κάθε κράτος, από τη Γερμανία που είναι το
μεγαλύτερο μέχρι τα πιο μικρά από τα κράτη μας, εξάγει κατά μέσο όρο το 60% των προϊόντων
και των υπηρεσιών του άμεσα στην ίδια τη μεγάλη αγορά. Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχουν ακόμα
μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης σε αυτήν την αγορά εάν αυτή λειτουργήσει πιο
αποτελεσματικά. Έτσι δημιουργήθηκε η Πράξη για την Ενιαία Αγορά. Έτσι διαπιστώσαμε τις 50
προτάσεις που περιέχονται σε αυτήν τη μικρή Γαλάζια Βίβλο που θα στείλω σε όλες σας τις
χώρες, στις 23 γλώσσες της ΕΕ, σε κάθε εθνικό βουλευτή, συνδικαλιστική οργάνωση και
επαγγελματικό οργανισμό.

Αφιερώσαμε τότε χρόνο στις συζητήσεις μας για να επιλέξουμε από αυτές τις προτάσεις, εκείνες
που θα ήταν πιο αποτελεσματικές για τη βελτίωση της ζωής των επιχειρήσεων και των πολιτών.
Γι’ αυτό, την επόμενη Τετάρτη, το Σώμα θα συζητήσει την Πράξη για την Ενιαία Αγορά σε συνέχεια
αυτών των συνομιλιών, πριν αναλάβουμε δράση και υπό το φώς των διαβουλεύσεων και των
σημερινών σας συζητήσεων.

Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ακράδαντα ότι χρειαζόμαστε κάθε περιφέρεια, κάθε επιχείρηση και
κάθε πολίτη προκειμένου να κερδίσουμε τη μάχη της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης.
Κάθε περιφέρεια: και αυτό επειδή από το ξεκίνημα κιόλας της ενιαίας αγοράς και της Πράξης
για την Ενιαία Αγορά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jacques Delors, θέλησε να υποστηρίξει τη
δημιουργία της ενιαίας αγοράς με μια πολιτική συνοχής προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν
στη μάχη για την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό ακόμα και οι περιφέρειες που υπολείπονται
στον τομέα της ανάπτυξης: όλες οι περιφέρειες, ακόμα και οι πιο απομακρυσμένες, απόκεντρες
περιφέρειες. Κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητη όταν το ζητούμενο είναι η καινοτομία ή η
δημιουργία –μου έρχονται στο μυαλό τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που προωθούμε- όταν το
ζητούμενο είναι να λάβουν χρηματοδότηση οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να
αντιμετωπίζουν λιγότερη διοικητική πολυπλοκότητα και λιγότερη γραφειοκρατία, όταν το
ζητούμενο είναι η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και όταν το ζητούμενο είναι η
συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις, στην οποία θα επανέλθω σε λίγο.

Χρειάζεται κάθε περιφέρεια, κάθε επιχείρηση, κάθε πολίτης. Στην καθημερινή μας ζωή, είμαστε
όλοι, εκ περιτροπής, καταναλωτές, χρήστες υπηρεσιών, αποταμιευτές, μέτοχοι, εργαζόμενοι,
τεχνίτες, και ο στόχος είναι να καταστεί η διασυνοριακή κινητικότητα ευκολότερη, να γίνονται
σεβαστά και να αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα, οι δεξιότητες και τα δικαιώματα
καλής διαβίωσης, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες,
να νιώθουμε ασφαλείς και προστατευμένοι όταν αγοράζουμε προϊόντα μέσω διαδικτύου ή με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, και να μην φορολογούμαστε διπλά. Αυτά είναι μόνο μερικά
παραδείγματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε προκειμένου να κάνουμε την εσωτερική
αγορά να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα τώρα μετά τη συζήτησή σας; Στις 24 και 25 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο επιδοκίμασε αυτήν την ενέργεια που αναλάβαμε και την ενέργεια που ανέλαβε το
ίδιο το Συμβούλιο σε σχέση με τη κοινή νομοθεσία. Μας ζητήθηκε να αποφασίσουμε σχετικά με
τις προτεραιότητες και, ως εκ τούτου, όπως είπα, μαζί με τους συναδέλφους μου, που εργάστηκαν
τόσο σκληρά και τους οποίους ευχαριστώ, την επόμενη εβδομάδα, θα προτείνω να επιλέξει το
Σώμα 12 στοιχεία – μοχλούς που θα καταστήσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς πιο
αποτελεσματική για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Για καθένα από αυτά τα στοιχεία – μοχλούς, όπως π.χ. η κινητικότητα, η χρηματοδότηση μικρών
επιχειρήσεων, η πνευματική ιδιοκτησία, οι φόροι, οι δημόσιες υπηρεσίες ή η κοινωνική συνοχή,
θα προτείνουμε μια κεντρική δράση που θα είναι καινούρια και ελπίζουμε ότι θα είναι
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αποτελεσματική για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και ότι θα είναι λειτουργική εντός δύο
ετών. Λειτουργική σημαίνει ότι η Επιτροπή θα την καταθέσει και ότι το Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο θα είναι σε θέση να την ψηφίσει και να την εγκρίνει το 2011 και το 2012.

Το 2012 θα γιορτάσουμε την εικοστή επέτειο της Πράξης για την Ενιαία Αγορά και της ενιαίας
αγοράς. Εάν κατανοήσουμε σωστά αυτό που μας λένε οι Ευρωπαίοι, αξιότιμοι συνάδελφοι, δεν
έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε αυτήν την επέτειο να γίνει νοσταλγική ή μελαγχολική. Πρέπει
να είναι μια δυναμική επέτειος, μια επέτειος που θα προαγάγει την ανάπτυξη, και έτσι θέλουμε
να τη γιορτάσουμε με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά.

Θα έχουμε 12 στοιχεία – μοχλούς: 12 ειδικές, αλλά όχι περιοριστικές προτάσεις. Για καθένα
από αυτά τα στοιχεία θα έχουμε προσδιορίσει άλλες ιδέες, δράσεις και προτάσεις που θα αναπτύξει
η Επιτροπή ταυτόχρονα, ωστόσο αυτές οι 12 βασικές δράσεις θα συμβολίζουν αυτό το έργο.
Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ύψιστο επίπεδο, το Κοινοβούλιο που εσείς εκπροσωπείτε,
η Επιτροπή εκ μέρους μας και η ουγγρική Προεδρία –την οποία ευχαριστώ, κυρία Győri, για τη
συμβολή της– θα είναι σε θέση να αναλάβουν, όπως ελπίζουμε, πριν το τέλος του Ιουνίου ή του
Ιουλίου, να παραδώσουν αυτήν την Πράξη για την Ενιαία Αγορά. Κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι που
μπορώ να πω σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Μου ζητήσατε να μιλήσω για μία από αυτές τις πτυχές με μια δήλωση της Επιτροπής. Θα ήθελα
να το κάνω αυτό τώρα, προκειμένου να αφήσω χρόνο αργότερα για τη συζήτηση. Αυτή η πτυχή,
που βρίσκεται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά, σχετίζεται με το 17% της ευρωπαϊκής
οικονομίας, πρόκειται δηλαδή για τις δημόσιες προμήθειες και τις δημόσιες συμβάσεις. Θα
ήθελα επίσης να πω δυο λόγια για τα τέσσερα προγράμματα που αναλάβαμε μαζί με εσάς σχετικά
με τις δημόσιες συμβάσεις, όπως τονίστηκε στην έκθεση Buşoi.

Το πρώτο σχέδιο είναι η γενική αναθεώρηση των οδηγιών του 2004 που στοχεύουν στη
διασφάλιση της καλύτερης δυνατής χρησιμοποίησης των δημοσίων πόρων, δίνοντας σε όσο το
δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις δημόσιες συμβάσεις και
διασφαλίζοντας ότι προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας θα μπορούν να αγοραστούν με
λιγότερη γραφειοκρατία. Σε ό,τι αφορά την πρακτική πλευρά του θέματος, θα ήθελα να
απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να τις κάνουμε πιο ευέλικτες, καθώς και να δούμε πώς θα
μπορούσαμε να καλύψουμε τις επιμέρους ανάγκες των μικρών τοπικών αρχών, για παράδειγμα,
απλοποιώντας τις διαδικασίες που έχουν στη διάθεσή τους. Δεύτερον, θα ήθελα να γίνει πιο
εύκολη η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις, ειδικά όσον αφορά τη διασυνοριακή συμμετοχή
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος θα ήθελα να ενθαρρύνουμε με κάθε δυνατό τρόπο,
όπως τονίστηκε και από τον πρόεδρο της επιτροπής, κ. Harbour, και από την επιτροπή σας, την
πιο υπεύθυνη και πιο οικολογική συνείδηση, ή τις πιο οικολογικές συμβάσεις που προωθούν
επίσης την καινοτομία ή την κοινωνική ένταξη.

Οι διάφοροι μεταρρυθμιστικοί στόχοι θα μεταφραστούν τώρα σε απλούς, πιο ισορροπημένους
κανόνες. Πραγματοποιήσαμε επί τόπου, αλλά δεν ολοκληρώσαμε, μια ιδιαίτερα εκτεταμένη
διαβούλευση και οικονομική αξιολόγηση. Έχουμε μια Πράσινη Βίβλο και αναζητούμε τώρα τις
πιο αποτελεσματικές προτάσεις. Οι νόμοι δεν θα καλύψουν τα πάντα. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή
θα επεξεργαστεί τομεακές πρωτοβουλίες που στοχεύουν και στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής
χρήσης των δημόσιων συμβάσεων και στην προώθηση στόχων, όπως εκείνοι που περιλαμβάνονται
στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα περιλαμβάνουν από την ανανέωση
του εγχειριδίου σχετικά με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, το οποίο ετοιμάζω με τον συνάδελφό
μου, τον κ. Potočnik, μέχρι την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος ενεργειακής απόδοσης,
για το οποίο συνεργαζόμαστε με τον κ. Oettinger ή την κ. Hedegaard, ή την προώθηση σχεδίων
για προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις και σχέδια για καινοτόμες δραστηριότητες αγοράς εν

7Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



γένει, τις οποίες συντονίζουμε μαζί με τον κ. Tajani και την κ. Geoghegan-Quinn. Αυτό είναι
το πρώτο σχέδιο.

Το δεύτερο σχέδιο περιλαμβάνει τις συμβάσεις παραχώρησης. Θα ήθελα να επιτύχω γρήγορα
απτή πρόοδο στο θέμα των συμβάσεων παραχώρησης, χωρίς να περιμένω μέχρι την ολοκλήρωση
του μακροπρόθεσμου έργου για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. Κυρίες
και κύριοι, οι συμβάσεις παραχώρησης διαδραματίζουν έναν ρόλο αυξανόμενης σημασίας για
τη δημιουργία υποδομής παροχής δημοσίων υπηρεσιών. Το εξήντα τοις εκατό των συμπράξεων
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη λειτουργεί μέσω συμβάσεων παραχώρησης.

Ωστόσο, εκτός από τις συμβάσεις παραχώρησης έργων επί του παρόντος δεν υφίσταται ευρωπαϊκή
νομοθεσία σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης, και ακόμα και αν είναι εφαρμόσιμες οι γενικές
αρχές της Συνθήκης, υπάρχει πραγματική νομική αβεβαιότητα σε αυτόν τον τομέα, η οποία
εμποδίζει την ανάπτυξη τέτοιου είδους συμβάσεων. Ως απόδειξη αυτού θα μπορούσα να αναφέρω
τις 24 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να προτείνω τη
δημιουργία ενός απλοποιημένου πλαισίου ,το οποίο θα περιορίζεται σε μερικούς βασικούς
κανόνες, και δεν θα παρεμβαίνει στα εθνικά νομοθετικά πλαίσια όταν εκείνα λειτουργούν σωστά.
Δεν θα επιβάλλει υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τις τοπικές αρχές, κυρίως λόγω των ορίων
που θα προτείνω.

Γνωρίζω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες και συζητήσεις σε διάφορες από τις Ομάδες
σας. Από τη δική μου πλευρά, είμαι πεπεισμένος ακούγοντας τους πάντες, ότι, εάν θέσουμε με
προσοχή τους στόχους μας, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις. Οι δημόσιες
αρχές θα εξακολουθούν να είναι ελεύθερες να οργανώνουν μόνες τους τις δημόσιες υπηρεσίες,
αλλά εάν τελικά αποφασίσουν την εξωτερική τους ανάθεση, δεν πιστεύω ότι θα διαφωνήσει κανείς
με ένα βασικό επίπεδο διαφάνειας και με κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν
δυσμενείς διακρίσεις. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη
χρήση του δημόσιου χρήματος, να περιοριστεί η πρακτική της σύναψης συμβάσεων χωρίς επαρκή
δημοσιότητα ή χωρίς ουσιαστικό δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα και να μειωθεί ως κάποιον
βαθμό ο κίνδυνος της διαφθοράς.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, εάν προσπαθούμε να αναζωογονήσουμε την εσωτερική αγορά,
ποιος μπορεί να αντιταχθεί στην ιδέα της εφαρμογής του τομέα των συμβάσεων παραχωρήσεων;
Αναφέρομαι ειδικότερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν επί του παρόντος
τα μέσα που διαθέτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις για να εντοπίζουν και να κερδίζουν συμβάσεις
στο εξωτερικό, αν αυτές δεν δημοσιεύονται. Η ύπαρξη ενός ελαχίστου πλαισίου σχετικά με τις
συμβάσεις παραχώρησης σημαίνει διαφάνεια και πληροφόρηση, και έτσι θα διευκολύνει τις πιο
μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάποιες από τις συμβάσεις. Είναι επίσης θέμα
καλύτερης ρύθμισης. Η στοχευμένη και καλά μελετημένη νομοθεσία είναι η καλύτερη επιλογή,
η οποία θα είναι λιγότερο δαπανηρή από την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων απλά μέσω
του κανόνα για τις παραβάσεις.

Το τρίτο σχέδιο, στο οποίο θα αναφερθώ ακροθιγώς,, αφορά την ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα
της άμυνας. Θα συνεργαστούμε με κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας του
2009, για την οποία η προθεσμία μεταφοράς λήγει σε μερικές εβδομάδες. Πρόκειται για την
προσαρμογή των πολιτικών πληρωμών, που συχνά έρχονται σε σύγκρουση με τη νομοθεσία της
ΕΕ. Μαζί με τον κ. Tajani θα οργανώσω ένα συνέδριο για αυτό το ζήτημα της ευρωπαϊκής αγοράς
για τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στο Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 23 Μαΐου.

Τέλος, θα ήθελα να θίξω σύντομα ένα ζήτημα που για πολύ καιρό είχε παραμεριστεί, δηλαδή τη
διεθνή διάσταση των δημοσίων συμβάσεων. Ο στόχος είναι σαφής: αυξανόμενη πρόσβαση στις
αγορές για τις επιχειρήσεις μας, και εμείς είμαστε επίσης φυσικά έτοιμοι να προσφέρουμε
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περισσότερα, μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαιότητας και οφέλους. Η αύξηση των εμπορικών
συναλλαγών θα ωφελήσει τους πάντες.

Τώρα, πρέπει να στρέψω την προσοχή σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε την περίοδο αυτή
σε σχέση με αυτό το σκεπτικό του ανοίγματος του εμπορίου και των σχετιζόμενων οφελών. Η
αλήθεια είναι ότι οι κυριότεροι εταίροι μας –οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, δυνάμει της Συμφωνίας για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ), και η Κίνα, δυνάμει μιας διμερούς συμφωνίας- στην πραγματικότητα
δεν θέλουν να δεσμευτούν για το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών τους. Από τη δική μας πλευρά,
δεν διαθέτουμε κανέναν πραγματικό στοιχείο – μοχλό για τις διαπραγματεύσεις, στο μέτρο που
οι δικές μας αγορές θεωρούνται, σχεδόν αυτονόητα, ότι είναι ήδη ανοικτές. Κυρίες και κύριοι,
οι διεθνείς δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΣΔΣ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)
δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο δίκαιο της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες με πολλούς διαφορετικούς τρόπους
και αυτό στρεβλώνει την εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, σήμερα στην Ευρώπη οι επιχειρήσεις
μας υποφέρουν από μια άδικη κατάσταση –θυμάμαι την περίπτωση των εθνικών οδών στην
Πολωνία. Ξένες επιχειρήσεις που τυγχάνουν πολύ ευρείας πρόσβασης εδώ στην Ευρώπη, συχνά
ξεπερνούν κατά πολύ αυτά για τα οποία είχε διαπραγματευτεί η ΕΕ, ενώ οι δικές μας επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, εάν προσπαθήσουν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες συμβάσεων
κάποιων από τους μεγάλους μας εταίρους.

Γι’ αυτόν τον λόγο, φέτος, μαζί με τον συνάδελφό μου, κ. De Gucht, σχεδιάζουμε να υποβάλουμε
νομοθεσία που θα μεταφέρει τις διεθνείς υποχρεώσεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στη
νομοθεσία της ΕΕ, και αυτό θα μας δώσει ένα διαπραγματευτικό επιχείρημα που το έχουμε
ανάγκη. Είμαστε υπέρ του ανοίγματος, αλλά δεν είμαστε αφελείς. Το θέμα είναι να δώσουμε
στους ευρωπαίους αγοραστές μια υγιή, σαφή νομική βάση για την εξέταση των προσφορών που
υποβάλλουν επιχειρήσεις μιας χώρας με την οποία έχουμε μια συμφωνία σε αντιδιαστολή προς
τις προσφορές που υποβάλλονται από χώρες με τις οποίες η ΕΕ δεν έχει ακόμα συνάψει συμφωνία,
και να παράσχουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Το θέμα δεν
είναι να μετατρέψουμε την Ευρώπη σε φρούριο. Πρέπει να δημιουργήσουμε για τις επιχειρήσεις
μας ένα περιβάλλον που θα είναι ρεαλιστικό, δίκαιο και ανοικτό, αλλά όχι αφελές.

Έτσι έχει η κατάσταση. Όπως ζητήσατε από εμένα, εσείς και το Κοινοβούλιό σας, θα ήθελα να
εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτής της συζήτησης για την αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς
ώστε να αναφερθώ σε αυτόν τον σημαντικό τομέα, ο οποίος, εκτός των άλλων, αποτελεί ένα από
τα 12 στοιχεία – μοχλούς αναζωογόνησης της ενιαίας αγοράς στους οποίους αναφέρθηκα στην
αρχή της ομιλίας μου, δηλαδή, τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τον εκσυγχρονισμό που
πρόκειται να προτείνουμε σε συμφωνία με εσάς τις επόμενες εβδομάδες.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. –  (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Επίτροπε, αξιότιμοι βουλευτές, όπως είπε και η κ. Kalniete, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομία
χρειάζονται μια κινητήριο δύναμη. Αυτό είναι αλήθεια. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την ιδέα.
Ίσως θυμάστε ότι, πριν από λίγο καιρό, στην αρχή της ουγγρικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο ούγγρος πρωθυπουργός έκανε επίσης σαφές σε αυτήν εδώ την αίθουσα ότι δεν αρκεί
να αντιμετωπίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα επακόλουθα της κρίσης, να ενθαρρύνουμε τα
κράτη μέλη να ακολουθούν μια πιο σφιχτή δημοσιονομική πολιτική και επίσης να την
επιθεωρούμε. Επί του παρόντος επεξεργαζόμαστε μια σειρά από τέτοιους νόμους. Επίσης έχει
προετοιμαστεί ένα περιεκτικό πακέτο διαχείρισης της οικονομικής κρίσης. Πρέπει ακόμα να
δώσουμε προσοχή στο να παραμείνουμε αξιόπιστοι στα μάτια των πολιτών μας. Αυτό, ωστόσο,
θα συμβεί μόνο εάν είμαστε σε θέση να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας.
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Για αυτήν ακριβώς τη δημιουργία θέσεων εργασίας αναζητούμε τους πόρους, τα μέσα που θα
μας επιτρέψουν να το κάνουμε αυτό. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ενιαία αγορά είναι απλώς μια
ανεκμετάλλευτη ευκαιρία στην οποία βρίσκεται το μέλλον μας, παράλληλα και με την εφαρμογή
της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2020. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο όλων αυτών
των προτάσεων, επιδοκιμάζω με έμφαση τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δώσουν νέα ώθηση στην ενιαία αγορά, καθώς και τις
προτεραιότητες που υπέδειξε η Επιτροπή και τις οποίες κατέθεσε και το παρόν Σώμα στις τρεις
εξαιρετικές εκθέσεις. Μπορέσαμε ήδη να συζητήσουμε τις διάφορες ιδέες και θέσεις σχετικά με
την έκθεση που είχε συνταχθεί νωρίτερα από τον συνάδελφό σας, τον κ. Grech.

Επιπλέον, πιστεύω ότι οι παρούσες τρεις εκθέσεις θα συμβάλουν επίσης σε μια στοχευμένη
συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας θα είμαστε σε θέση να λάβουμε από κοινού ειδικά μέτρα
ως το 2012, τη δωδέκατη επέτειο που ανέφερε και ο κ. Barnier. Όπως γνωρίζετε και εσείς, και
όπως τόνισε και ο Επίτροπος, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στη συνεδρίασή του στις 10
Μαρτίου αντάλλαξε απόψεις σχετικά με το αποτέλεσμα της κοινωνικής διαβούλευσης εστιάζοντας
στα κριτήρια καθορισμού των τομέων δέσμευσης των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών,
οι οποίοι έχουν προτεραιότητα. Με βάση αυτήν τη συζήτηση, η ουγγρική Προεδρία ετοιμάζεται
να εγκρίνει τα συμπεράσματα σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα προτεραιότητας στη συνεδρίαση
του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 30 Μαΐου.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω και το ευρύτερο πλαίσιο. Στη σημερινή κατάσταση, λόγω της
πολιτικής και οικονομικής πίεσης και των μέτρων που πάρθηκαν για την εκτόνωσή της, η ενιαία
αγορά ενδέχεται να μην είναι καθόλου δημοφιλής στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα θεσμικά
όργανα. Εντούτοις, όπως λέει και ο καθηγητής κ. Monti, πιστεύω ότι ειδικά σε συγκυρίες όπως
η σημερινή καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την ύπαρξη μιας ενιαίας αγοράς, σε μια περίοδο
όπου, λόγω των αποτελεσμάτων της κρίσης, προσπαθούμε ενστικτωδώς να περιχαρακωθούμε
στα στενά, αλλά ιδιαίτερα οικεία εθνικά όρια. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένη ότι δεν πρέπει να
υποκύψουμε σε αυτόν τον πειρασμό. Γι’ αυτό, προφανώς έχει έρθει ο καιρός για να παράσχουμε
πολιτικά κίνητρα για την ενιαία αγορά. Όπως τονίσατε και εσείς, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα
στην έκθεσή σας σχετικά με τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους
πολίτες, και όπως δήλωσε επίσης και ο καθηγητής κ. Monti στην έκθεσή του, η ενιαία αγορά
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δοκιμασία.

Θα γίνει ένα μέσο που θα φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της επιφέροντας
μια αισθητή βελτίωση στην καθημερινή τους ζωή; Ή θα είναι απλώς ένα πεδίο που χρησιμεύει
για την προστασία τόσο των εμποδίων που αναστέλλουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, όσο
και των τομέων που διατηρούνται; Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα εξαρτάται από το πόσο
αφοσιωμένοι είμαστε στο έργο που θα επιτελέσουμε τους επόμενους μήνες. Αφού το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εγκρίνει το ψήφισμά του σήμερα, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να εγκρίνει την
αναθεωρημένη ανακοίνωσή της στα μέσα του Απριλίου, όπως ήδη αναφέρθηκε. Ελπίζουμε ότι
όλα τα πολιτικά μηνύματα και επίσης αυτά που υποστηρίζετε στην έκθεσή σας θα συμπεριληφθούν
στο έγγραφο της Επιτροπής. Αφού γίνουν οι νομοθετικές προτάσεις, υπολογίζουμε ότι θα είμαστε
σε θέση να δημιουργήσουμε μια ειδική εταιρική σχέση με εσάς και την Επιτροπή, η οποία θα
προσφέρει μια ευκαιρία για ταχεία εξέταση και έγκριση των κύριων μέτρων που σχεδιάστηκαν
στην τελική Πράξη για την Ενιαία Αγορά.

Τώρα, επιτρέψτε μου να τονίσω μερικά στοιχεία από τις παρούσες τρεις εκθέσεις χωρίς να σταθώ
σε κάθε σημείο που εθίγη. Η Προεδρία επικροτεί το γεγονός ότι οι εισηγητές θα ήθελαν να θέσουν
το θέμα της ενιαίας αγοράς στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πιστεύουμε
ότι η πρόοδος της Πράξης για την Ενιαία Αγορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των γενικών
πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στη Συνθήκη.
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Ωστόσο, είναι σίγουρα καθήκον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο προσδιορισμός των πολιτικών
κατευθυντηρίων γραμμών. Η ημερήσια διάταξή του ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στις 24 και 25 Μαρτίου κάνουν λόγο και για τη σημασία της ενιαίας αγοράς.

Η Προεδρία θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στο Κοινοβούλιο για τη συνεχή
υποστήριξή του προς το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας σε ό,τι αφορά τη θέσπιση ειδικών
μέτρων για τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Όλοι γνωρίζουμε
ότι το ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ενισχύσει απεριόριστα την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων. Επιπλέον, είχαμε σήμερα μια πολύ καλή σχετική συζήτηση εδώ, και ευχαριστώ
το Κοινοβούλιο για τη συνεργασία του καθώς εξουσιοδοτήσαμε το Συμβούλιο να δρομολογήσει
το σχέδιο αυτό στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας. Συμφωνούμε επίσης με την άποψη
ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και η ενίσχυση και η βελτίωση της κατάστασης
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι απαραίτητες για την προώθηση της ευρωπαϊκής
καινοτομίας.

Μέσω της κινητικότητας των πολιτών και ιδιαίτερα της αναγνώρισης των επαγγελματικών
προσόντων, μπορούμε να εξετάσουμε περαιτέρω ζητήματα που αφορούν τους ευρωπαίους
πολίτες. Γι’ αυτόν τον λόγο, συμφωνούμε με τη δήλωση ότι προτεραιότητά μας σε αυτόν τον
τομέα είναι να αναλάβει η ΕΕ δυναμική δράση και να επιτευχθούν άμεσα, απτά αποτελέσματα.
Η Προεδρία θεωρεί επίσης ότι όλες σχεδόν οι εκθέσεις που αναθεωρήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης
της έκθεσης Grech νωρίτερα, καθώς και της έκθεσης Correia De Campos, δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση στη διασφάλιση της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχει η εσωτερική αγορά για τους
πολίτες της ΕΕ. Σχετικά με αυτό, επιδοκιμάζουμε τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε αυτό
το πεδίο, τα οποία οφείλονται στα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται
η δημιουργία της δικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου», το δίκτυο SOLVIT και τα ενιαία κέντρα
εξυπηρέτησης που προβλέπονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες.

Ωστόσο, συμφωνούμε με την άποψή σας ότι μπορούν ακόμα να γίνουν πολλά ούτως ώστε οι
πολίτες της ΕΕ να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους. Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω μια
παρέκβαση σχετικά με την άλλη προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της ουγγρικής Προεδρίας.
Κατά τη διάρκεια των μέχρι σήμερα κοινοβουλευτικών μου διαβουλεύσεων σχετικά με τη δέσμη
των έξι νομοθετικών προτάσεων για την οικονομία, το πακέτο των έξι, έχω ακούσει πολλές
επικρίσεις για τα κράτη μέλη, και λέγοντας κράτη μέλη εννοούμε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, τα οποία ενώ λαμβάνουν υπόψη την μακροοικονομική σταθερότητα, παραμελούν
την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και την έξοδο της πραγματικής οικονομίας από την κρίση ή, εάν
δεν το κάνουν, χρησιμοποιούν μόνο ήπια, αναξιόπιστα εργαλεία για αυτούς τους τελευταίους
στόχους, και για το γεγονός ότι το περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 περιορίζεται
κυρίως σε αυτό. Πιστεύω, λοιπόν, και αναφέρθηκα σε αυτό και στην εισαγωγή μου, ότι η ενιαία
αγορά και οι τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης που κρύβονται σε αυτήν μπορεί να δώσει μια
σωστή απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες, και ταυτόχρονα να παράσχει μια δικλείδα ασφαλείας
για την ισορροπημένη ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστεύω ότι πρωταρχικό μας καθήκον είναι να ολοκληρώσουμε το σύνολο της διαδικασίας, την
ενοποίηση της ενιαίας αγοράς, με τον πιο διαφανή δυνατό τρόπο, σε στενή συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να συνεργαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε
πλήρη συνεργασία με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα μέλη τους. Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Πρόεδρος.  – Κυρίες και κύριοι, αυτές οι πέντε ομιλίες –τρεις εξ ονόματος της Επιτροπής
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, η ομιλία του Επιτρόπου και η ομιλία
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της κ. Győri- αποτέλεσαν την αφετηρία μιας μεγάλης συζήτησης, η οποία είναι πολύ σημαντική
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες της, καθώς επίσης και για την ταχεία
ανάπτυξή μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ξανά σε όλους ότι η αρχική ιδέα της νέας ώθησης στην
ενιαία αγορά είναι μια ιδέα που προέκυψε στην επιτροπή IMCO. Για άλλη μια φορά, θα ήθελα
να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην επιτροπή, και θα ήθελα ο κ.
Harbour να δεχθεί αυτές τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια εξ ονόματός τους.

Η επιτροπή IMCO, επίσης, συνέλαβε την ιδέα της έκθεσης του κ. Mario Monti- μιας εξαίρετης
έκθεσης η οποία αποτελεί μεγάλη βοήθεια για εμάς και το έργο μας. Θα ήθελα επίσης να
ευχαριστήσω τον κ. Barnier για την εξαιρετική και πολύ αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως απάντηση στις εκθέσεις μας. Όσο για τις δημόσιες συμβάσεις,
αυτές αποδεικνύονται συχνά η αχίλλειος πτέρνα του έργου μας στα κράτη μέλη. Έτσι είναι
εξαιρετικά σημαντικό να προωθήσουμε αυτό το θέμα, και η ουγγρική Προεδρία σίγουρα θα μας
βοηθήσει σε αυτές τις προσπάθειες. Είμαστε πεπεισμένοι για την ανάγκη επίτευξης του στόχου
αυτού, αφού το εν λόγω ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για τους λαούς της Ευρώπης.

Η σημασία αυτών των εκθέσεων και αυτής της συζήτησης φαίνεται από τον αριθμό των
κοινοβουλευτικών επιτροπών που συνέταξαν γνωμοδοτήσεις. Γνωμοδοτήσεις κοινοποιήθηκαν
από οκτώ επιτροπές, και όπως γνωρίζετε και εσείς όπως και εγώ, είναι πολύ σπάνιο οκτώ
κοινοβουλευτικές επιτροπές να καταρτίζουν γνωμοδοτήσεις για μία ομάδα εκθέσεων. Αυτές οι
επιτροπές θα λάβουν τώρα τον λόγο με τη σειρά. Κυρία Andrés Barea, εξ ονόματος της Επιτροπής
Διεθνούς Εμπορίου, έχετε τον λόγο.

Josefa Andrés Barea,    συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.– (ES)
Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι μία από τις οκτώ επιτροπές που συμμετείχαν
στην προσπάθεια αυτή, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της για τη συμβολή τους στην
έκθεση.

Η εμπέδωση της ενιαίας αγοράς είναι ένας από τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020
που βασίζεται στην ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικότερος διεθνής παράγοντας.
Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, η ΕΕ πρέπει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Η πρόκληση για τις εταιρείες, για τις δικές μας εταιρείες, στη διεθνή αγορά είναι η δημιουργία
υψηλών προσδοκιών και μεγάλων ευκαιριών, αλλά επωμίζονται και κοινωνική ευθύνη: κοινωνική
ανάπτυξη με εγγυήσεις για τους εργαζομένους και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Αναλαμβάνουμε επίσης μια δέσμευση με τις αναπτυσσόμενες χώρες: η μάχη ενάντια στη φτώχεια
αποτελεί έναν αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας. Στο μέλλον, η βιομηχανία και οι εταιρείες μας
πρέπει να βασίζονται στη γνώση και εμείς πρέπει να καταπολεμήσουμε την παραχάραξη στον
τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πρέπει να υπερασπιστούμε τις επιχειρήσεις μας σύμφωνα με κριτήρια έρευνας και ανάπτυξης
και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και να υπερασπιστούμε τα ξένα συμφέροντά μας, για τους
ευρωπαίους πολίτες και για εκείνους που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Diogo Feio,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής
Πολιτικής.– (PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω απονέμοντας τα εύσημα στον κ. Barnier,
τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και, ιδιαίτερα, στους συναδέλφους μου στην Επιτροπή
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.

Εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, θα ήθελα να τονίσω τη
σημασία των εκθέσεων που συζητούμε σήμερα εδώ, οι οποίες απηχούν έντονα το πνεύμα της
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έκθεσης Monti, με την ιδέα της προώθησης μιας επιτυχημένης φιλελεύθερης οικονομίας, της
προώθησης του ανταγωνισμού και της προώθησης μιας δυναμικής, καινοτόμου αγοράς.

Μόνο αν κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορέσει, στην πραγματικότητα, η στρατηγική
Ευρώπη 2020 να προχωρήσει για να μην μείνει απλά «στα χαρτιά» και να γίνει πραγματικότητα,
υποστηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν τους σημαντικότερους
εργοδότες της ευρωπαϊκής οικονομίας, υποστηρίζοντας εν γένει τις επιχειρήσεις και
δημιουργώντας μια ιδέα βιώσιμης ανάπτυξης στην οικονομία, η οποία μπορεί να βασίζεται
ολοένα και περισσότερο στην εσωτερική αγορά, σε μια οικονομική διακυβέρνηση που πραγματικά
λειτουργεί και, το πιο σημαντικό, σε μια ιδέα πραγματικής ανάπτυξης της οικονομίας μας.

Raffaele Baldassare,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων.– (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σημασία της Πράξης για την Ενιαία Αγορά
έγκειται στην επιθυμία της να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς, να διευκολυνθεί η πρόσβαση
και η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων: επιχειρήσεις, καταναλωτές και εργαζόμενοι.
Δεδομένου αυτού του φιλόδοξου στόχου, είμαι ικανοποιημένος με τις παρεμβάσεις που
προτάθηκαν από τον κ. Barnier και τις υποδείξεις που παρείχε το παρόν Σώμα.

Κατά τη γνώμη μου, κάποιες προτεραιότητες είναι επιτακτικές για την επίτευξη των στόχων που
πρότεινε η ΕΕ, ειδικότερα: η βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην
εγχώρια αγορά, η μείωση των διοικητικών τους υποχρεώσεων και η διευκόλυνση της συμμετοχής
τους σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η άρση όλων των εμποδίων για την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου, και η υποστήριξη και η χρηματοδότηση της καινοτομίας, ειδικά μέσω
της έκδοσης ομολόγων για τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στους τομείς της ενέργειας,
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.

Τέλος, μόνο με τη σύνδεση της ανάπτυξης και της υποστήριξης του κόσμου των επιχειρήσεων
με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 όσον αφορά την απασχόληση μπορούμε να
πετύχουμε αυτό που πιστεύω ότι είναι ο στόχος αυτής της πράξης, δηλαδή, τη δημιουργία μιας
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που να βασίζεται στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και
τη βιωσιμότητα.

Liisa Jaakonsaari,    συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων.– (FI) Κύριε Πρόεδρε, ο Jacques Delors έκανε λάθος όταν υποστήριζε ότι δεν
μπορείτε να ερωτευτείτε την ενιαία αγορά, αφού στη συζήτηση αυτή εκφράστηκαν πάρα πολλά
θερμά συναισθήματα σχετικά με αυτό το θέμα.

Η προσέγγιση της Επιτροπής είναι μια φιλόδοξη προσέγγιση και επίκεινται κάποια πολύ σημαντικά
σχέδια: το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η κοινή αγορά ενέργειας κ.λπ. Ωστόσο, ένα ζήτημα
εξακολουθεί να αποτελεί χρόνιο πρόβλημα: Η κοινωνική συμβολή της έκθεσης είναι πολύ μικρή.
Για παράδειγμα, ελάχιστα αναφέρονται σχετικά με τους αποσπασμένους υπαλλήλους, και ο
τρόπος με τον οποίο περιγράφονται οι φιλανθρωπικές υπηρεσίες και η κοινωνική ρήτρα που
συνδέεται με την ενιαία αγορά είναι, δυστυχώς, πολύ ασαφής.

Απορώ γιατί τα πιο ισχυρά και τα πιο ολοκληρωμένα κοινωνικά δικαιώματα αντιμετωπίζονται
κυρίως ως πρόβλημα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι στις Σκανδιναβικές Χώρες, τα
ισχυρά κοινωνικά δικαιώματα καταφέρνουν να συνδυάζουν υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας
με παραγωγικότητα. Αυτή δεν είναι μια πολύ πιο έξυπνη προσέγγιση, κύριε Επίτροπε;

Jürgen Creutzmann,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων.– (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barnier, θα ήθελα να απαντήσω στις παρατηρήσεις
των συναδέλφων μου. Αντί για μια κοινωνική ρήτρα, η επιτροπή πρότεινε τη διερεύνηση των
επιπτώσεων που θα έχουν τα μέτρα της εσωτερικής αγοράς στην απασχόληση. Αυτό είναι πολύ
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πιο σημαντικό από την εφαρμογή γενικών τύπων. Αν θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος στην
εσωτερική αγορά, πρέπει να δώσουμε προσοχή στα κοινωνικά ζητήματα και να τα λαμβάνουμε
πάντα υπόψη σε ό,τι κάνουμε. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική μια αξιολόγηση των
επιπτώσεων, η οποία θα λαμβάνει ειδικότερα υπόψη αυτές τις απαιτήσεις.

Θα ήθελα να κάνω ένα ακόμα σχόλιο. Εξεπλάγην όταν άκουσα τον Πρόεδρο να μιλά για την
οικονομική διακυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να μεταφράζεται στα γερμανικά ως
Wirtschaftslenkung. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να δηλώσει τον κεντρικό κρατικό
έλεγχο της οικονομίας. Έχουμε πολύ κακές εμπειρίες από τον κρατικό έλεγχο της οικονομίας
σε μια περιοχή της Γερμανίας. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την
εσωτερική αγορά μόνο εάν συντονιστούμε με όλες τις εθνικές οικονομίες. Αυτό είναι απολύτως
σαφές. Ωστόσο, δεν θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε πρόοδο στην εσωτερική αγορά με μέσα
οικονομικής διακυβέρνησης.

Σήμερα συζητούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να δώσουμε κάποια ώθηση στην εσωτερική αγορά.
Αυτό έχει ήδη καθυστερήσει πολύ, καθώς του χρόνου θα γιορτάσουμε την 20ή επέτειο της
εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, επικροτώ τη δήλωση του κ. Barnier, στην οποία λέει ότι θέλει
να εστιάσει σε μερικά εξειδικευμένα μέτρα που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα και ότι αυτό θα
δώσει μια νέα ώθηση στην εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία
για όλους μας. Μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και ο σκοπός
μας πρέπει να είναι να βρίσκουμε δουλειά στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καλύτερη κοινωνική
πολιτική που μπορούμε να θεσπίσουμε, γιατί οι άνθρωποι που εργάζονται αναπτύσσουν και
αυτοεκτίμηση. Ως εκ τούτου, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να διασφαλίσουμε ότι θα
σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα.

Χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη δέσμη μέτρων που θα φέρει πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις
και τους πολίτες. Από τη μία πλευρά θέλουμε ειδικά οι μεσαίες επιχειρήσεις να ωφεληθούν από
την εσωτερική αγορά περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε επειγόντως
ένα σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΕ, έτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν τουλάχιστον
να προστατεύουν και να πωλούν τα καινοτόμα προϊόντα τους ανά την Ευρώπη με λογικό κόστος.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση για να αναπτύξουν
καινοτομίες. Μια ευρωπαϊκή αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι ένα από πολλά μέτρα που
μπορούν να ληφθούν. Η εναρμόνιση του φόρου προστιθέμενης αξίας και της φορολογικής βάσης
των εταιρειών που συζητάμε τώρα θα δώσει επίσης μια ώθηση στην εσωτερική αγορά.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει επίσης να λάβουμε ειδικά μέτρα που θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη
των πολιτών στην εσωτερική αγορά. Πρέπει να βελτιώσουμε την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων, πιθανόν μέσω της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας. Με τον τρόπο αυτόν θα
διευκολύνουμε την απασχόληση σε ένα άλλο κράτος μέλος και θα δημιουργήσουμε περισσότερη
κινητικότητα για τους πολίτες εντός της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Χρειαζόμαστε επίσης έναν οργανισμό εποπτείας της ευρωπαϊκής αγοράς, και θα ήθελα να τονίσω
αυτό το σημείο, γιατί τα κράτη μέλη δεν έχουν θέσει τον φάκελο σε εφαρμογή. Δεν θέλουμε να
πωλούνται επικίνδυνα προϊόντα στην εσωτερική αγορά.

Εάν μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτήν την πρόταση με μια μεγάλη πλειοψηφία, θα είμαστε σε
θέση να δώσουμε μια νέα ώθηση στην εσωτερική αγορά.

Francesco De Angelis,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και
Ενέργειας.– (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εάν σκοπεύουμε να αποκαταστήσουμε την
εμπιστοσύνη στην αγορά, πρέπει να θέσουμε ως προτεραιότητα τις ανάγκες των καταναλωτών,
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
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Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, των εργαζομένων και των χρηστών
των δημοσίων υπηρεσιών, πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στη διασφάλιση της κοινωνικής
διάστασης της μελλοντικής ενιαίας αγοράς. Η μεγέθυνση, η ανάπτυξη και η κοινωνική
ευσυνειδησία πρέπει να συμπορευθούν. Πρέπει να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη στην υπηρεσία
των πολιτών.

Από αυτήν την άποψη, η δέσμη των κανόνων που αφορούν τα πρότυπα για τις εταιρείες
περιλαμβάνει κάποιες καλές προτάσεις, όπως το σχέδιο δράσης για την αύξηση της πρόσβασης
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές και οι νέες κατευθυντήριες γραμμές
χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων και περιφερικής ανάπτυξης. Οι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις αποτελούν την καρδιά της οικονομίας μας και τον κινητήρα της ανάπτυξης της
εσωτερικής αγοράς. Κύριε Πρόεδρε, εναπόκειται σε μας να διασφαλίσουμε αυτούς τους στόχους
εάν θέλουμε να βγούμε από την κρίση και να προωθήσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, βιώσιμης
μεγέθυνσης και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Sophie Auconie,    συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.–
(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ένα πράγμα έχω να πω, μια
λέξη που έρχεται ίσως σε μεγάλη αντίθεση με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, αλλά που
χρειάζεται όμως να τονιστεί ακόμα περισσότερο. Αυτή η λέξη είναι «φιλοδοξία»: Φιλοδοξία για
την εσωτερική αγορά, κύριε Επίτροπε, φιλοδοξία για την Ευρώπη, φιλοδοξία να αποδείξουμε
στους πολίτες ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει κάνει ένα βήμα μπροστά για τα δικαιώματά
τους, για τα δικαιώματά τους ως εργαζομένων, ως καταναλωτών, ως τουριστών, αλλά και
γενικότερα ως ατόμων. Θα ήθελα να αποδώσω τα εύσημα στον κ. Barnier που δίνει σάρκα και
οστά σε αυτήν τη φιλοδοξία με όλα τα σχέδια που θέλει να εφαρμόσει.

Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,
επικροτώ τις ιδέες που καλύπτουν: την ανάγκη για ειδικές δράσεις για τις περιοχές με ειδικά
γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τις επιχειρήσεις και ενός ευρωπαϊκού καταστατικού
για τα ιδρύματα, τα ασφαλιστικά ταμεία και επίσης τις ενώσεις, την έκδοση ομολόγων για τη
χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων και την ανάγκη ενθάρρυνσης της βιώσιμης ανάπτυξης
εντός της εσωτερικής αγοράς.

Piotr Borys,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.– (PL) Κύριε
Πρόεδρε, δεν θα πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ούτε θα κάνουμε την
οικονομία πιο καινοτόμο και ανταγωνιστική εάν δεν αντιμετωπίσουμε την ενιαία αγορά σφαιρικά.
Έτσι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Barnier για πολύ ολοκληρωμένη προσέγγισή του για την
ενιαία αγορά και τον καθηγητή κ. Mario Monti για αυτήν την εξαίρετη έκθεση.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε τέσσερεις σημαντικές πτυχές. Πρώτον, το ευρωπαϊκό
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που θα τεθεί μάλλον σε ισχύ τον επόμενο χρόνο, με άλλα λόγια, στην
20ή επέτειο της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς. Δεύτερον, την ανάγκη να αντιμετωπιστεί
σοβαρά το θέμα του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς το δικαίωμα αυτό αποτελεί
μια μεγάλη ελπίδα και ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας δημιουργικής αγοράς και αυτή η πτυχή
της αγοράς θα πρέπει να ρυθμιστεί από κοινού. Εδώ, εννοώ κυρίως ένα κοινό σύστημα για τη
διαχείριση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και μια σοβαρή αντιμετώπιση των ορφανών
έργων, και επίσης της μείωσης του φόρτου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό απαιτεί
πολύ συγκεκριμένα βήματα όπως: απλούστευση των λογιστικών, προστασία των εμπορικών
σημάτων, ένα ευρωπαϊκό καταστατικό για τα ιδρύματα και, πάνω απ’ όλα, τη δυνατότητα
διασύνδεσης των μητρώων των επιχειρήσεων. Εάν θεσπίσουμε μέτρα στους τομείς που
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απαρίθμησα, ελπίζω ότι 20 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να λειτουργήσουν
πιο αποτελεσματικά και πιο ελεύθερα στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Toine Manders,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.– (NL) Κύριε
Πρόεδρε, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να πάρω ένα ή δύο λεπτά από τον χρόνο ομιλίας του κ. Lehne.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και όλους τους άλλους για αυτήν τη συζήτηση που
έχουμε εδώ. Ωστόσο, δεν άκουσα καμία αναφορά σε μερικά ζητήματα που είναι, κατά την άποψή
μου, εξαιρετικά σημαντικά και τα οποία έχω συμπεριλάβει στην έκθεση. Ελπίζω ότι ο Επίτροπος
θα μας βοηθήσει να τα πραγματοποιήσουμε όλα αυτά.

Αποθεώσαμε τον καθηγητή κ. Monti, αλλά το συμπέρασμά του ήταν ότι η μεταφορά της οδηγίας
είναι το μείζον πρόβλημα που επηρεάζει την εσωτερική αγορά. Λέει ότι πρέπει να επεξεργαστούμε
περισσότερο τους κανόνες. Η δική μου άποψη σχετικά με αυτό είναι ότι «όσο λιγότερο, τόσο το
καλύτερο»· ας έχουμε λιγότερη νομοθεσία από την Ευρώπη. Εντούτοις, ό,τι πραγματικά κάνουμε,
πρέπει να γίνεται με έναν ομοιόμορφο τρόπο, γιατί πρέπει να αποφύγουμε τα 27 κράτη μέλη να
γίνουν ένα συνονθύλευμα κρατών που καθένα εφαρμόζει τους νόμους με διαφορετικό τρόπο,
πράγμα που δημιουργεί ένα τεράστιο εμπόδιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως προς
τη δραστηριοποίηση εκτός των συνόρων.

Ένα ακόμα πράγμα που έχει παραβλεφθεί, κύριε Πρόεδρε –και που είναι ίσως η μεγαλύτερή μας
αποτυχία- είναι το θέμα του μάρκετινγκ. Διαθέτουμε εδώ κορυφαίους νομικούς. Δημιουργούμε
εξαίσιους νόμους. Πιστεύουμε ότι εναπόκειται σε μας να βελτιώσουμε την αγορά για τους πολίτες
μας. Ωστόσο, οι ίδιοι οι πολίτες δεν φαίνεται να το συνειδητοποιούν αυτό. Στην πραγματικότητα
έχουμε ένα πρόβλημα, καθώς δεν μπορούμε να χτίσουμε μια γέφυρα ανάμεσα σε εμάς και αυτούς.
Είμαστε έμπειροι στη νομική ορολογία, αλλά δεν φαίνεται να είμαστε καλοί στην απευθείας
επικοινωνία με τους πολίτες μας. Αυτό που υπάρχει κίνδυνος να συμβεί -και ελπίζω ότι δεν θα
γίνει- είναι ότι εμείς, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να απομακρυνόμαστε ολοένα και
περισσότερο από τους πολίτες της Ευρώπης. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει πραγματικά
να επικεντρωθούμε και να επενδύσουμε σε τρόπους αναζήτησης στήριξης των μεμονωμένων
πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτό που κάνουμε. Πολλά πρέπει να γίνουν ως προς
αυτό, και πιστεύω ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό και ότι πρέπει να συμβουλευτούμε τους
συμβούλους επικοινωνίας μας σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχουμε.

Τέλος, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι οι πολίτες μας δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σε κάθε κράτος μέλος έχουμε
τρεις εκπροσώπους που τα χέρια τους είναι εντέλει δεμένα, γιατί εργάζονται για τους επίσημους
οργανισμούς. Εάν τα κράτη μέλη εκφράσουν αρνητικές απόψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν
υπάρχει κανείς για να αμυνθεί επ’ αυτού. Πιστεύω ότι θα ήταν λογικό να εξετάσουμε την ύπαρξη
ενός μόνο εκπροσώπου της ΕΕ στα κράτη μέλη –πείτε τον πρεσβευτή, αν θέλετε- που θα μπορεί
να απαντά εντέλει σε κάθε αρνητική δήλωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν το κάνουμε
αυτό, θα μας προστατεύσει από το να είμαστε σαν τον Τιτανικό. Στον Τιτανικό, όλοι πίστευαν
ότι τα πράγματα πήγαιναν απολύτως καλά, αλλά τελικά ο πραγματικός κίνδυνος βρισκόταν έξω.

Wim van de Camp,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.– (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την
Επιτροπή και το Συμβούλιο για την πρωινή εισαγωγή τους. Βρήκα τη σύνταξη της γνωμοδότησης
σχετικά με την εσωτερική αγορά εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης
και Εσωτερικών Υποθέσεων ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Πιστεύω ότι η εσωτερική αγορά θα πρέπει να λάβει ευρεία υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, ειδικά στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, γιατί η ελευθερία κίνησης εντός της
Ένωσης είναι σημαντική, ειδικότερα όσον αφορά τα άτομα, τους διακινούμενους εργαζομένους
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και τους για τους διακινούμενους εργαζόμενους με ιδιαίτερα υψηλές δεξιότητες, τους οποίους
έχουμε ανάγκη προκειμένου να αυξήσουμε το εργατικό δυναμικό της εσωτερικής αγοράς.
Εντούτοις, κύριε Πρόεδρε, έχουμε τόσο πολλούς στόχους, αλλά έχουμε ως τώρα επιτύχει τόσο
λίγα αποτελέσματα.

Χαίρομαι ιδιαίτερα με τα 12 στοιχεία – μοχλούς του κ. Barnier και ελπίζω ότι τους επόμενους
μήνες θα μπορούμε να επιταχύνουμε τα πράγματα, γιατί ο ανταγωνισμός εκτός της ΕΕ δεν θα
περιμένει να γεφυρώσει η εσωτερική αγορά της ΕΕ το χάσμα.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GIANNI PITTELLA
Αντιπροέδρου

Erminia Mazzoni,    συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών.– (IT) Κύριε
Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω πως μπορώ πράγματι να πω
ότι η εργασία των εισηγητών είναι εξαιρετική, όπως είναι και τα ευχάριστα και παρήγορα λόγια
της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

Αυτές οι τρεις εκθέσεις διατηρούν το πνεύμα και τη διορατική διάθεση που χαρακτηρίζουν τη
νέα στρατηγική του καθηγητή κ. Mario Monti για την ενιαία αγορά και επιτυγχάνουν να
εκπροσωπήσουν την ενότητα του σκοπού της αναζωογόνησης της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς
μέσω 50 μέτρων, τα οποία στη συνέχεια αναπαράγονται και συντίθεται ή τονίζονται από αυτό
το Σώμα σε 14 προτεραιότητες.

Από αυτά τα μέτρα, 19 είναι αφιερωμένα στην επικέντρωση της αγοράς στα συμφέροντα των
πολιτών. Πιστεύω ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί αληθινά και πλήρως η ενιαία αγορά,
είναι σημαντικό να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των πολιτών και της ενιαίας αγοράς
εργαζόμενοι για την αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης, προωθώντας τη διαδικασία
πολιτικής και κοινωνικής ένταξης πριν από την οικονομική ένταξη και, πάνω απ’ όλα,
καθιερώνοντας μια διαφορετική αντίληψη των ευρωπαίων πολιτών για την ενιαία αγορά. Πιστεύω
ότι όλοι αυτοί οι στόχοι περιέχονται στα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις τρεις
εκθέσεις.

(Η συζήτηση διακόπτεται για λίγα λεπτά)

5. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Πρόεδρος.  – Σύμφωνα με τη συμβουλή των επιτροπών, προχωρούμε στους ομιλητές εξ ονόματος
των πολιτικών Ομάδων. Πριν δώσω τον λόγο στον πρώτο ομιλητή του καταλόγου, τον κ. Karas,
έχω δύο πολύ σύντομες παρατηρήσεις.

Μάθαμε ότι, νωρίς σήμερα το πρωί, ένα πλοίο με πάνω από διακόσιους μετανάστες βυθίστηκε
στη Lampedusa λόγω ανατροπής του από τις κακές συνθήκες στη θάλασσα. Η ακτοφυλακή
κάνει ό,τι μπορεί για να διασώσει τους αγνοουμένους. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή.
Περιμένουμε με αγωνία να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις
σε αυτήν την Αίθουσα.

Περνάω τώρα στη δεύτερη δήλωση. Δύο χρόνια μετά τον τραγικό σεισμό που κατέστρεψε την
πόλη L'Aquila και την περιοχή Abruzzo, θέλω να αναφερθώ ξανά στη φροντίδα και μέριμνα
του Σώματος για τα θύματα του σεισμού και να εκφράσω την ελπίδα μας ότι το χρονοδιάγραμμα
για την αποκατάσταση της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής και του οικιστικού ιστού μπορεί
να επιταχυνθεί.
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6. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά - Μια ενιαία αγορά για τους
Ευρωπαίους - Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη - Δημόσια σύμβαση
(συνέχεια της συζήτησης)

Othmar Karas,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε
πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε, κύριε Barnier. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ισχύει ήδη
εδώ και δύο χρόνια και, για πρώτη φορά, διαθέτουμε μια βιώσιμη κοινωνική οικονομία της
αγοράς ως το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Το γεγονός αυτό μπορεί να μας επιτρέψει να
κάνουμε το γιγάντιο άλμα προς την οικονομική και κοινωνική ένωση στην Ευρώπη. Η έννοια της
εσωτερικής αγοράς πρέπει να βασίζεται σε αυτήν την αρχή.

Η εσωτερική αγορά υφίσταται εδώ και 20 χρόνια, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Διαθέτουμε
μια στρατηγική Ευρώπη 2020, την οποία δεν μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή χωρίς την
υποστήριξη της εσωτερικής αγοράς, και συζητούμε τη δημοσιονομική προοπτική έως το 2020,
η οποία, αν δεν μας παράσχει περισσότερη χρηματοδότηση για πολιτικές πρωτοβουλίες σχετικά
με την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη, δεν
θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε την ιδέα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να εκπληρώσουμε
τους στόχους της στο έπακρο.

Το ευρώ μετατρέπει την εσωτερική αγορά σε εγχώρια αγορά. Η εσωτερική αγορά είναι απαραίτητη
για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Οτιδήποτε ενισχύει την εσωτερική αγορά αυξάνει και
την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και, κατά συνέπεια, την ανεξαρτησία της. Για τον λόγο
αυτόν, χαίρομαι πολύ που αναλαμβάνουμε αυτήν την πρωτοβουλία, επειδή είναι η σημαντικότερη
κίνηση που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια. Πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στις ΜΜΕ δεν λαμβάνει μόνο τη μορφή πιστώσεων
και την προώθηση δανείων. Χρειάζεται επίσης να εξετάσουμε και άλλες προσεγγίσεις.

Είναι σημαντικό να στηρίξουμε τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα ομόλογα για έργα
υποδομής και το ηλεκτρονικό εμπόριο, να καταπολεμήσουμε την πειρατεία πιο αποτελεσματικά,
να δημιουργήσουμε μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιρειών, να ρυθμίσουμε τις
δημόσιες συμβάσεις και να θέσουμε σε εφαρμογή τις τέσσερις ελευθερίες: την ελεύθερη
κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Όλοι μας έχουμε πολλά να
κάνουμε. Σας ευχαριστώ γι’ αυτήν την πρωτοβουλία, κύριε Barnier.

Evelyne Gebhardt,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι θα
καταστεί δυνατό να σωθούν τα 200 άτομα που κινδυνεύουν, επειδή πρόκειται για ένα πολύ
σημαντικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ που μας ενημερώσατε για το θέμα αυτό.

Κύριε Barnier, κυρία Győri, κυρίες και κύριοι, το άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας, στο
οποίο κατοχυρώνεται η κοινωνική οικονομία της αγοράς, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση
και ένα νέο πολιτικό καθήκον για το μέλλον. Εκείνο που βέβαια τώρα απομένει είναι να
επιτελέσουμε αυτό το καθήκον και αυτό είναι που περιμένουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Χαίρομαι
που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την πρώτη κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Χαίρομαι
επίσης πολύ που εμείς στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατορθώσαμε, μετά από σκληρούς αγώνες, να
διασφαλίσουμε ότι η κοινωνική ρήτρα θα περιλαμβάνεται στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
όταν ψηφίσουμε επ’ αυτού του ζητήματος σήμερα.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, επειδή αποτελεί τη βάση της κοινωνικής συνοχής
και θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε ότι η εσωτερική αγορά θα θεωρείται από τον πληθυσμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινωνική συνιστώσα. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε οι πολίτες
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της Ευρώπης να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσει την καθοριστική σημασία που
έχουν τα κοινωνικά δικαιώματα στην εσωτερική αγορά και να εστιάσει την προσοχή της στον
κοινωνικό αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπενθυμίσει το
Κοινοβούλιο στην Επιτροπή για μία ακόμη φορά την κοινωνική ρήτρα που κατοχυρώνεται στη
Συνθήκη της Λισαβόνας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Barnier, διότι μας διαβεβαίωσε ότι θα το λάβει αυτό υπόψη
και θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα έχει την αμέριστη
υποστήριξη της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Barnier, η κοινωνική ρήτρα σημαίνει, φυσικά, ότι η οδηγία για
την απόσπαση εργαζομένων πρέπει να αναθεωρηθεί αναλόγως. Σημαίνει ότι τα δικαιώματα στην
εργασία και την απεργία πρέπει να γίνονται σεβαστά στα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τα
ζητήματα που ενδιαφέρουν πραγματικά τους ανθρώπους, και ότι αυτά τα δικαιώματα πρέπει να
ενσωματωθούν στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική αγορά χωρίς
προϋποθέσεις και εξαιρέσεις και χωρίς περιορισμούς. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς τους
Σοσιαλδημοκράτες. Αν η εσωτερική αγορά αναπτυχθεί σε αυτήν τη βάση, θα σας παράσχουμε
τη στήριξή μας και η πολιτική μας θα κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ασφαλώς, και άλλα ζητήματα είναι σημαντικά στο πλαίσιο αυτό. Η αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων, το ευρωπαϊκό διαβατήριο επαγγελματικών προσόντων και η πλήρης
δυνατότητα μεταφοράς των συντάξεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν
ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν τους πολίτες της Ευρώπης και τα οποία θα διασφαλίσουν ότι
η εσωτερική αγορά είναι μια αγορά για τους ανθρώπους. Αυτό ακριβώς λέμε πάντα εμείς οι
Σοσιαλδημοκράτες. Η οικονομία πρέπει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και όχι το αντίστροφο.
Αν ακολουθήσουμε αυτήν την κατεύθυνση, τότε θα είμαστε στον σωστό δρόμο.

Morten Løkkegaard,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία
τους επί των εκθέσεων αυτών. Συνεργαστήκαμε καλά μαζί, και χαίρομαι επίσης που, τελικά, η
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συμφώνησε στην επίτευξη συμβιβασμού. Θα φαινόταν περίεργο αν δεν κατορθώναμε
να επιτύχουμε έναν ευρύ συμβιβασμό όσον αφορά αυτές τις εκθέσεις.

Θα ήθελα να αναφέρω τρία πράγματα που πιστεύω ότι αποτέλεσαν επιτυχία για την Ομάδα της
Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη στην έκθεση επί της οποίας εργάστηκα,
δηλαδή στην έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά.

Η πρώτη προτεραιότητα την οποία συμπεριλάβαμε είναι το ότι οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων της ΕΕ πρέπει να αναλάβουν πολιτικό ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Πρόκειται
για μια απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για να επιτευχθούν αποτελέσματα και για να επιτευχθεί
η απαραίτητη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Η δεύτερη είναι ότι διασφαλίσαμε την εστίαση στην ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας σε
αυτόν τον τομέα με σωστό και έγκαιρο τρόπο. Αυτό ήταν ένα μείζον πρόβλημα με την οδηγία
για τις υπηρεσίες το οποίο προφανώς ελπίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον.

Τέλος, διαθέτουμε μια εναλλακτική μορφή επίλυσης των διαφορών, η οποία πρέπει να προωθηθεί
σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές από το διαδίκτυο. Η
όλη εστίαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει επίσης ένα σημαντικό βήμα προόδου
και, εν προκειμένω, πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι μόλις εγκρίναμε μια οδηγία για τα δικαιώματα
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των καταναλωτών η οποία στρέφεται προς την ίδια κατεύθυνση, κάτι που αναμφίβολα αποτελεί
ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω σθεναρή έκκληση στον Επίτροπο Barnier ώστε να διασφαλίσει
ότι, καθώς αυτή η μεγάλη δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά εξελίσσεται μέσα στο σύστημα,
να προωθήσουμε και την ενημέρωση σχετικά με αυτήν. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας όσον αφορά
την ενημέρωση σχετικά με την ενιαία αγορά –την ενιαία αγορά για τους πολίτες– δείχνει ότι
υπήρχαν ελλείψεις. Όλοι μας έχουμε ευθύνη, αλλά θα ήθελα να παροτρύνω σθεναρά τον Επίτροπο,
εάν μου επιτρέπεται, να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι θα προωθήσουμε
πραγματικά την ενημέρωση και να της δώσει ώθηση, προκειμένου οι πολίτες και οι μικρές
επιχειρήσεις να ενημερωθούν περισσότερο σχετικά με την ύπαρξη αυτής της εξαιρετικής δέσμης
μέτρων. Το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με αυτό φαίνεται να είναι το
μεγαλύτερο πρόβλημα επί του παρόντος. Επομένως, θα συνιστούσα ιδιαίτερα να δώσουμε μια
ώθηση στην ενημέρωση.

Emilie Turunen,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DA) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι, τη δεκαετία του 1980, τη δεκαετία όπου γεννήθηκα, ο τότε Πρόεδρος της Επιτροπής, ο
Jacques Delors, είπε ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να έχει μια κοινωνική διάσταση. Τώρα, μετά
από περισσότερα από 20 χρόνια, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε 23 εκατομμύρια
ανέργους, ασκείται πίεση στους μισθούς, στις συνθήκες εργασίας και στις δημόσιες υπηρεσίες,
υπάρχουν σχεδόν 18 εκατομμύρια φτωχοί εργαζόμενοι και υπάρχει αυξανόμενη ανισότητα στην
Ευρώπη. Ταυτόχρονα, χάνουμε θέσεις εργασίας και πραγματικά δεν γνωρίζουμε πώς να
αυτοσυντηρηθούμε στο μέλλον.

Πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι έχουμε ακόμη πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε
όσον αφορά την εδραίωση της ευρωπαϊκής κοινωνικής διάστασης. Ο κ. Monti ασχολήθηκε με
αυτό το ζήτημα πέρυσι στην εξαιρετική πρόταση που υπέβαλε προς όλους εμάς. Πιστεύω ότι
είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε ότι υπάρχουν ορισμένα εμπόδια, με άλλα λόγια ορισμένα κρίσιμα
σημεία, που πρέπει να αποδεχθούμε και να αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο,
και ορισμένα από τα οποία είναι κοινωνικής και περιβαλλοντικής φύσεως. Στην πράξη, η κεντρική
ιδέα είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτή που πρέπει να προωθήσουμε ή να επιδιώξουμε στο εγγύς
μέλλον.

Ήταν μια μάλλον δύσκολη διαδικασία η συζήτηση αυτού του εγγράφου στο Κοινοβούλιο, αλλά
χαίρομαι πολύ που μπορούμε, κατά τη σύνοδο του Κοινοβουλίου, να διατυπώσουμε σήμερα τη
σύστασή μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί το έργο της Επιτροπής
και του κ. Barnier.

Θα ήθελα να αναφέρω τρία σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για εμάς, την Ομάδα των
Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και τα οποία συνιστούν απολύτως κεντρικά μηνύματα.
Το πρώτο μήνυμα που αποκομίζουμε από αυτό σήμερα είναι ότι επιθυμούμε μια πράσινη ενιαία
αγορά. Αυτή θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της καινοτομίας και της χρήσης δημόσιων
προσκλήσεων υποβολής προσφορών και προμηθειών με τρόπο που να προωθεί ενεργά τη
μεταστροφή προς την πράσινη οικονομία. Επίσης, θα επιτευχθεί με την καθιέρωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τα προϊόντα και την εξεύρεση χρηματοδοτικών μέσων που
μπορούν να συμβάλουν στην πραγματοποίηση αυτών των πράσινων επενδύσεων,
συμπεριλαμβανομένων των ευρωομολόγων, τα οποία έχουν στόχο να καλύψουν τη μεγάλη μας
ανάγκη για επενδύσεις σε σχέση με τη μεταστροφή προς την πράσινη οικονομία. Το δεύτερο
μήνυμα από εμάς σήμερα είναι ότι επιθυμούμε μια κοινωνική ενιαία αγορά. Αυτό σημαίνει,
μεταξύ άλλων, ότι επιθυμούμε μια ριζική και διεξοδική κοινωνική εξέταση της νομοθεσίας προτού
αυτή κατατεθεί και, συνεπώς, ότι επιθυμούμε επίσης μια αναφορά στην κοινωνική πολιτική –
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αυτός είναι ο όρος στον οποίο συμφωνήσαμε στη σχετική νομοθεσία για την ενιαία αγορά,
προκειμένου να υπενθυμίζει σε όλους μας τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει η Συνθήκη της
Λισαβόνας όσον αφορά τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα.

Το τρίτο μας μήνυμα είναι ότι επιθυμούμε την ενιαία αγορά των καταναλωτών με φιλόδοξες
πρωτοβουλίες, εποπτεία της αγοράς και δικαιώματα των επιβατών, μεταξύ άλλων.

Επομένως, πρόκειται για ένα εξαιρετικό έγγραφο το οποίο εμείς οι Πράσινοι μπορούμε να
στηρίξουμε σήμερα. Θα προτιμούσα να διατυπώνονται με σαφέστερο τρόπο τα μηνύματά του
και θα προτιμούσα αυτό το έγγραφο να μας κάνει να ονειρευόμαστε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε
να αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, τις νέες θέσεις
εργασίας και τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Πιθανόν εξακολουθούμε να έχουμε πολλά
να κάνουμε εν προκειμένω, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλή αρχή.

Malcolm Harbour,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ
που μπορώ να επικροτήσω τις εξαιρετικές εκθέσεις των τριών εισηγητών, και μάλιστα να
ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές – όχι μόνο τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς,
αλλά και τα μέλη πολλών άλλων επιτροπών που εκπροσωπούνται εδώ και συνεργάστηκαν μαζί
μας σε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα.

Έχουμε ήδη διαπιστώσει από την ποιότητα των παρεμβάσεων όλων των πολιτικών Oμάδων πόσο
ασχολούμαστε με το θέμα. Είχαμε ζωηρές συζητήσεις και έντονες διαφωνίες, αλλά ήμασταν
ενωμένοι όσον αφορά τον κοινό στόχο: να λειτουργήσει δηλαδή η ανταγωνιστική οικονομία της
ενιαίας αγοράς, να λειτουργήσει μια ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, και να
συνδεθούν μεταξύ τους αυτά τα δύο πράγματα. Το έχουμε επιτύχει αυτό σε ό,τι έχουμε κάνει
έως τώρα.

Η ιστορία αυτού του σημαντικού εγχειρήματος, στην οποία αναφέρθηκαν ορισμένοι από εσάς,
είχε τις ρίζες της πρωτίστως στο έργο του καθηγητή Monti, για το οποίο του δίνω εύσημα, και
στην επιθυμία της επιτροπής μου –και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντονιστές ιδίως για
την υποστήριξή τους και την προσπάθεια που κατέβαλαν εν προκειμένω– να πει ότι και το
Κοινοβούλιο χρειαζόταν μια απάντηση σε αυτό. Είχαμε την αίσθηση ότι η ολοκλήρωση των
απαραίτητων θεμελίων της στρατηγικής ΕΕ 2020 για την έξυπνη ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας
και την καινοτομία –ενιαία αγορά– δεν αποτυπωνόταν πραγματικά ως πολιτική προτεραιότητα.
Μπορέσαμε να συνεργαστούμε με τον Επίτροπο –και εδώ δίνω εύσημα στον Michel Barnier που
αξιοποίησε την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί μας– για να το εκφράσουμε αυτό ως πολιτική
προτεραιότητα υπό τη μορφή της Πράξης για την Ενιαία Αγορά.

Ήταν μια πραγματική επιτυχία για το Κοινοβούλιο. Μας διδάσκει πώς οι επιτροπές μπορούν να
αξιοποιήσουν την εξουσία πολιτικής πρωτοβουλίας που διαθέτουν, σε συνεργασία μεταξύ τους
για να προωθήσουν αυτήν την κίνηση, επειδή αν δεν υπήρχε το Κοινοβούλιο, δεν θα βρισκόμασταν
εδώ σήμερα. Χαίρομαι που βλέπω εδώ τον Martin Schulz –τον μοναδικό επικεφαλής Ομάδας
που βρίσκεται εδώ– τον οποίο καλωσορίζω θερμά. Ευελπιστώ ότι θα αφομοιώσει αυτό το δίδαγμα
στο μελλοντικό έργο που ενδέχεται να επιτελέσει σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Από την εξέταση του περιεχομένου της παρούσας έκθεσης, προκύπτουν ορισμένα μηνύματα.
Καταρχάς, ορισμένοι συνάδελφοι ανέφεραν ότι σε τομείς όπως τα εμπορεύματα και οι υπηρεσίες,
ειδικότερα, έχουμε επιτελέσει τεράστιο έργο, αλλά αυτό δεν είναι αρκετά γνωστό· οι πολίτες δεν
αξιοποιούν το έργο αυτό. Υπάρχουν επίσης τομείς τους οποίους πρέπει σίγουρα να αναπτύξουμε.
Μερικοί από αυτούς περιλαμβάνονται στη στρατηγική ΕΕ 2020, στην καινοτομία και τα ψηφιακά
δίκτυα. Οι πράσινες τεχνολογίες δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς, αν και ορισμένες δεν είναι οι
πλέον κατάλληλες.
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Χαίρομαι πολύ για όσα είπατε σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, και πρέπει επίσης να αλλάξει
η αμοιβαία αναγνώριση. Θα συνεργαστούμε επ’ αυτού, αλλά σήμερα δημιουργήσαμε το πλαίσιο
και τα θεμέλια επί των οποίων θα βασιστούμε για να προχωρήσουμε. Και πάλι, θέλω να
ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετέχετε σε αυτήν τη σπουδαία προσπάθεια εξ ονόματος όλων
των ευρωπαίων πολιτών.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση στον κ. Harbour,
ο οποίος είναι συνάδελφος βουλευτής του ΕΚ από τα West Midlands του Ηνωμένου Βασιλείου.
Μίλησε αρκετά για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιρροή που παρέχει αυτή·
πράγματι, είναι ο πρόεδρος μίας εκ των πιο ισχυρών επιτροπών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
– της Επιτροπής Ενιαίας Αγοράς. Είναι μάλιστα ο μοναδικός συντηρητικός βουλευτής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι πρόεδρος επιτροπής. Πρόσφατα υπέβαλε μια γραπτή
δήλωση υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, αλλά συγκέντρωσε μόνο λίγο περισσότερες από 200
υπογραφές. Αυτό είναι το μέγεθος της επιρροής του; Ή είναι απλώς ένας ευρωπαϊστής που έχει
περιβληθεί το ένδυμα του ευρωσκεπτικιστή σε μια κενή νοήματος Ομάδα των Ευρωπαίων
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, η οποία εξαπατά επανειλημμένα το βρετανικό κοινό;

Malcolm Harbour (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η κ. Sinclaire κι εγώ εκπροσωπούμε μια
περιφέρεια του Ηνωμένου Βασιλείου της οποίας οι κάτοικοι εξαρτώνται από την ενιαία αγορά
για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον τους. Συνεργάζομαι συνέχεια με μικρές επιχειρήσεις, και
μπορώ να της πω ότι οι μικρές επιχειρήσεις στο Midlands οι οποίες προμηθεύουν τις μεγάλες
εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας, ακριβώς λίγο παρακάτω από εκεί όπου μένουμε εγώ και
αυτή, εργάζονται υπερωριακά επί του παρόντος χάρη στις νέες ευκαιρίες που δημιουργήσαμε
παρέχοντάς τους ένα πλαίσιο για να κάνουν έφοδο σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων
– σε μία τόσο μεγάλη περιοχή.

Δεν απολογούμαι καθόλου για το έργο που επιτελώ εδώ. Εύχομαι και άλλα άτομα να ήταν πιο
εποικοδομητικά και να επιτελούσαν πραγματικό έργο για τους πολίτες του τόπου τους, αντί να
έρχονται εδώ απλώς για να διαμαρτύρονται.

(Χειροκροτήματα)

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης,    εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL . – Κύριε Επίτροπε μου
άρεσε πολύ η ομιλία σας σήμερα, ωστόσο έχουμε τη γνώμη ότι το έγγραφο της Επιτροπής
ακολουθεί τη λογική της στρατηγικής της Λισαβόνας η οποία, σύμφωνα και με επίσημες
τοποθετήσεις από την Επιτροπή, δεν έχει εκπληρώσει τους στόχους της.

Η στρατηγική για την ενιαία αγορά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το όραμά της και να
επανακαθορίσει τις προτεραιότητές της, τόσο σε λεκτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, έτσι ώστε
να είναι αρκετά ορατή στους πολίτες. Πιστεύουμε ότι η αγορά είναι χρήσιμη, έχει μάλιστα και
τις αρετές της, δεν αποτελεί όμως αυτή καθαυτή κοινωνικό μοντέλο. Η κοινωνική διάσταση
πρέπει να καθιερωθεί ως η πρώτη προτεραιότητα και η νέα ατζέντα για τη ενιαία αγορά πρέπει
να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώνεται η κοινωνική δικαιοσύνη. Σε μια κοινωνία
ελεύθερης αγοράς δεν μπορούν τα πάντα να είναι προς πώληση. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας,
υγειονομικού οικονομικού ενδιαφέροντος, δεν πρέπει να καλύπτονται από το δίκαιο περί
ανταγωνιστικότητας ή τη νομοθεσία της ενιαίας αγοράς. Η καθολική πρόσβαση σε βιώσιμες
δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αποτελεί καίριο πολιτικό ζήτημα. Ταυτόχρονα, θεμελιώδη
δικαιώματα, όπως το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι, δεν μπορούν να παραμερίζονται.
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Matteo Salvini,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες
και κύριοι, δεν θα κάνω άλλη μία ομιλία για τα επιμέρους σημεία. Εκπροσωπώ έναν εταίρο του
κυβερνητικού συνασπισμού μίας από τις ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Λίγκα του
Βορρά. Το ζήτημα δεν είναι η καλύτερη ενημέρωση –άκουσα έναν συνάδελφο να κάνει λόγο για
έναν πρεσβευτή επικοινωνίας σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση οι δραστηριότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης– αλλά μάλλον η συμμετοχή των περιφερειών.

Εκτιμούμε αυτά τα τρία μέτρα. Έχουν θετικές πτυχές και πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν, για
τις οποίες, ως Ομάδα, καταθέσαμε τροπολογίες. Ο θεμελιώδης παράγοντας είναι η συμμετοχή,
επειδή η Ιταλία διαφέρει από τη Φινλανδία, και διαφέρει επίσης από την Πορτογαλία. Το σημαντικό
είναι ότι αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία και όχι επιβολή, όπως αποτέλεσαν συχνά στο
παρελθόν ορισμένες οδηγίες.

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν θεωρούμε παραβάτες όσες χώρες δεν ακολουθούν τις
κατευθυντήριες γραμμές, επειδή αν δεν μπορούν να τις ακολουθήσουν, αυτό προφανώς δεν είναι
αυτοσκοπός, αλλά συμβαίνει επειδή πιθανόν οι εν λόγω οδηγίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν
με ομοιόμορφο τρόπο και στις 27 χώρες.

Η ενιαία αγορά είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ο σκοπός αλλά το μέσο και, επομένως, το σημαντικό
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι κυρίως η διαδικασία αυτή να είναι συγκεκριμένη,
όχι δηλώσεις αρχών, αλλά συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα ξεκινούν με αυτά τα δώδεκα
ειδικά σημεία και, δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει πραγματική συμμετοχή των κυβερνήσεων και
των περιφερειών, επειδή ειδάλλως διατρέχουμε τον κίνδυνο να δημιουργήσουμε ένα ακόμη
πλαίσιο το οποίο δεν θα είναι ευπρόσδεκτο από τους πολίτες και τους κατασκευαστές. Κανένας
πρεσβευτής επικοινωνίας δεν μπορεί να προσδιορίσει αν μια οδηγία ή μια ενιαία αγορά είναι
κατάλληλη για τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό που πρέπει να την ενσωματώσει.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, καταρχάς, ο Κανονισμός
αναφέρει ότι αν ένας βουλευτής του παρόντος Σώματος επιθυμεί να παρέμβει επί της διαδικασίας,
ο Πρόεδρος θα πρέπει να του παραχωρήσει τον λόγο, και αυτό που ήθελα ήταν να παρέμβω επί
της διαδικασίας.

Αυτές οι γαλάζιες κάρτες επιτρέπουν σε έναν βουλευτή να απευθύνει μία ερώτηση σε κάποιον
άλλον βουλευτή. Τώρα, αν ο βουλευτής αγνοήσει τη συγκεκριμένη ερώτηση, νομίζω πως
εναπόκειται σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσετε από τον βουλευτή να απαντήσει στην ερώτηση.

Η ερώτησή μου ήταν απλή: πώς συνέβαλε η επιρροή του κ. Harbour στην έγκριση της γραπτής
του δήλωσης, η οποία δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών;

Πρόεδρος.   – Ο αξιότιμος συνάδελφός μας, κ. Harbour, έχει απαντήσει. Ο καθένας, τώρα, έχει
το δικαίωμα να ερμηνεύσει αυτήν την απάντηση ως ολοκληρωμένη ή όχι. Εσείς μπορεί να τη
θεωρείτε ανεπαρκή, άλλοι μπορεί να τη θεωρούν ολοκληρωμένη. Αλλά εδώ λήγει η συζήτηση.
Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό σε διμερή συζήτηση
ανάμεσα σε εσάς και τον κ. Harbour.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αρχίσω με τα θετικά.
Οι εκθέσεις που έχουμε ενώπιόν μας περιλαμβάνουν ορισμένες καλές προτάσεις, όπως η προώθηση
της οδηγίας για τις υπηρεσίες, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και η αντιμετώπιση των
υπερβολικών τελών περιαγωγής. Πρόκειται για πράγματα που θα επηρεάσουν τον πυρήνα της
εσωτερικής αγοράς και θα βοηθήσουν τους μεμονωμένους πολίτες και τις εταιρείες να σημειώσουν
πρόοδο.
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Δυστυχώς, οφείλω επίσης να επισημάνω ότι υπάρχουν πολλές άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες
υπερβαίνουν κατά πολύ τον στόχο της εσωτερικής αγοράς. Θα αναφέρω ορισμένες: οι στόχοι
για το κλίμα και το διοξείδιο του άνθρακα, η κοινωνικοοικονομική ισότητα, οι δίκαιες συνθήκες
εργασίας και, φυσικά, η μεγαλύτερη αλληλεγγύη: δηλαδή ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα
αναδιανομής το οποίο αναμφίβολα συνεπάγεται ότι θα δαπανηθούν περισσότερα χρήματα γι’
αυτό. Καθεμία από αυτές τις προτάσεις έχει σοσιαλιστικό χαρακτήρα και, απ’ όσο μπορούμε να
διαπιστώσουμε, καμία από αυτές δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρώπης και, σίγουρα,
καμία από αυτές δεν έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά. Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι οι
διαφορές στην Ευρώπη μπορούν να εξαλειφθούν με κοινωνικοοικονομικές παρεμβάσεις. Η
εσωτερική αγορά δεν είχε ποτέ ως στόχο να δημιουργήσει ισότητα για όλους στην Ευρώπη.

Κύριε Πρόεδρε, η αντιπροσωπεία του ολλανδικού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) θα
προτιμούσε μια εσωτερική αγορά που θα εστιάζει στο βασικό ζήτημα, δηλαδή στην προώθηση
της ελευθερίας και της οικονομικής συνεργασίας. Ασχοληθείτε με το έργο για τα δύο αυτά
μελήματα, το οποίο έχει καθυστερήσει, και ξεφορτωθείτε τυχόν περιττές πρωτοβουλίες. Κατά
την άποψη του PVV, το όραμα της εσωτερικής αγοράς που προωθείται εδώ υπερβαίνει τις
δυνατότητές μας.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω
στον Επίτροπο ότι ενώ εκπονούσαμε την έκθεση σχετικά με το περιεκτικό έγγραφό σας, είχαμε,
όπως κι εσείς, συνεχώς επίγνωση του ότι η ενιαία αγορά πρέπει να εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους.
Ίσως γι’ αυτό ακριβώς να ήταν τόσο δύσκολες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των διάφορων
πολιτικών ομάδων σχετικά με την τελική μορφή του κειμένου. Συμφωνώ πράγματι με αυτές ότι
ακόμα και αν δεν ερωτευθούμε την ενιαία αγορά, μπορούμε να τρέφουμε ιδιαίτερα αισθήματα
γι’ αυτήν.

Είναι πολύ θετικό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα σαφές μήνυμα σήμερα στην
Επιτροπή και το Συμβούλιο υπό τη μορφή 15 προτάσεων προτεραιότητας, και εγώ προσωπικά
είμαι ικανοποιημένη που υπογραμμίσαμε τη σημασία της κινητικότητας των πολιτών μας.
Καλύτερη πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες· ευκολότερη αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων· πλήρης δυνατότητα μεταφοράς των συντάξεων: αυτά είναι τα πεδία στα οποία οι
πολίτες χρειάζονται λύσεις για να σπουδάζουν, να εργάζονται και να επενδύουν σε διάφορα
κράτη μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι Ευρωπαίοι αναμένουν συγκεκριμένες ενέργειες από εμάς για συγκεκριμένες ανάγκες, και
πρέπει να επιτύχουμε αποτελέσματα. Πάρτε για παράδειγμα τα τέλη περιαγωγής κλήσεων και
δεδομένων. Είναι επιτέλους καιρός αυτά να σταματήσουν να εμποδίζουν την κινητικότητα των
Ευρωπαίων σε αυτήν την ήπειρο – τη δική μας ήπειρο χωρίς εσωτερικά σύνορα. Το συγκεκριμένο
ζήτημα θίγεται άλλωστε και στο έγγραφο επί του οποίου θα ψηφίσουμε σήμερα.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μια ιδέα για τη διοργάνωση ενός ετήσιου Φόρουμ
για την Ενιαία Αγορά, και αυτή η πλατφόρμα αναμένεται να καταστήσει δυνατή μια πραγματική
συζήτηση με τους πολίτες. Για εμένα, πρόκειται για έναν καίριας σημασίας τρόπο συμμετοχής
των ευρωπαίων πολιτών στη μεταρρύθμιση της ενιαίας αγοράς για την 20ή επέτειό της, και για
την εκδήλωση αυτή εύχομαι σε όλους μας καλή επιτυχία.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ένας από τους
λόγους για τους οποίους υπάρχουν προβλήματα στην ενιαία αγορά είναι η κακή διακυβέρνηση.
Ήδη, εδώ και πάρα πολύ καιρό, εκκρεμεί η εφαρμογή ένας αδικαιολόγητα μεγάλου αριθμού
οδηγιών σε εθνικό επίπεδο. Πάρα πολλές οδηγίες έχουν επίσης εφαρμοστεί με μη ικανοποιητικό
ή λανθασμένο τρόπο.
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Τα ίδια τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τη βιωσιμότητα της ενιαίας αγοράς.
Οι κοινοί κανόνες που δεν τηρούνται με κανέναν απτό τρόπο δεν έχουν καμία αξία. Ένας κίνδυνος
έγκειται στην ανισότητα των πολιτών της ΕΕ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι
τα ίδια για όλους τους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ.

Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση της κ. Kalniete δεν τονίζει επαρκώς τη σημασία που έχει ο ρόλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο ρόλος του
Κοινοβουλίου ως νομοθέτη πρέπει να είναι ισότιμος με τον ρόλο του Συμβουλίου. Είμαι
πεπεισμένος ότι η επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς θα βασίζεται στην ισότιμη συμμετοχή και
τη στενή συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Μόνο αν αναλάβουμε δράση από
κοινού θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά για την ενιαία αγορά.
Αυτοί είναι: η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, μια κοινωνική οικονομία της αγοράς και η
βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην ομιλία του στη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο κ. Schulz τόνισε ότι ούτε ο Πρόεδρος
της Επιτροπής ούτε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να υποβαθμίζει
τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Η αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ και το μέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εξαρτώνται εντέλει από την αποτελεσματική δημοκρατία. Η νομιμότητα του έργου του
Κοινοβουλίου διασφαλίζεται από τα 500 εκατομμύρια ευρωπαίων ψηφοφόρων με άμεσες εκλογές
σε εθνικό επίπεδο. Οι πολίτες είναι εκείνοι που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σημαντικότερους
ανθρώπους που ασκούν επιρροή, στους σημαντικότερους παράγοντες και αρμόδιους για τη
λήψη αποφάσεων. Η βιωσιμότητα της ενιαίας αγοράς, καθώς και το μέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται αυτοί και τις αποφάσεις που
λαμβάνουν.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ είναι ασφαλώς κάτι παραπάνω από μια
ενιαία αγορά, αλλά χωρίς την ενιαία αγορά δεν υπάρχει ΕΕ. Η ενιαία αγορά είναι το σημαντικότερο
εργαλείο που διαθέτουμε για να βγάλουμε την ΕΕ από την οικονομική κρίση.

Επομένως, δεν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που είναι καλό για τους πολίτες της Ευρώπης
και σε αυτό που είναι καλό για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Όλοι θα βγουν κερδισμένοι αν
κατορθώσουμε να εξαλείψουμε τα εναπομείναντα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων, των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Η ενιαία αγορά απέχει ακόμη
πολύ από την ολοκλήρωσή της και ο κλάδος των υπηρεσιών ειδικότερα πρέπει να ανανεωθεί και
να βελτιωθεί. Αυτό ισχύει και για την ψηφιακή αγορά, προκειμένου να μπορέσουμε να
αποκομίσουμε τα οφέλη των δυναμικών επιπτώσεων της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ενιαίας αγοράς είναι το ευρώ. Το κοινό νόμισμα
δημιουργεί σταθερότητα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το ευρώ απλουστεύει τις διασυνοριακές συναλλαγές. Αν το ευρώ
καθιερωνόταν σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μου, της Σουηδίας,
ασφαλώς θα τόνωνε και θα ενίσχυε την Ευρώπη και θα έδινε στην ενιαία αγορά πρόσθετη ισχύ.
Θα είχαμε περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερη ευημερία.

(EN) Παρεμπιπτόντως, κύριε Πρόεδρε, στηρίζω απόλυτα τις παρατηρήσεις του Malcolm
Harbour.

Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω πως πολλοί από
τους συναδέλφους μου θα θυμήθηκαν ότι τη βάση για την παρούσα δέσμη για την ενιαία αγορά
αποτέλεσε η έκθεση Monti, και η έκθεση Monti πρότεινε έναν σημαντικό συμβιβασμό ανάμεσα
σε όσους επιθυμούν περισσότερο ανταγωνισμό, αν θέλετε, και σε όσους επιθυμούν να δοθεί
μεγαλύτερη βαρύτητα στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και φορολογικές πτυχές.
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Πιστεύω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο –και εφόσον τα κείμενα δεν αναιρεθούν στις ψηφοφορίες που
θα διεξαχθούν σε λίγες ώρες– κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό,
συμπεριλαμβανομένων των 14 προτάσεων που προκύπτουν από τις τρεις εκθέσεις συνολικά.
Γνωρίζω επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις, στο Σώμα των Επιτρόπων, προκειμένου
να αποφασίσετε ποια κεντρικά θέματα θα διατηρήσετε, και σαφώς θα προσέξουμε ιδιαίτερα αν
αυτή η ισορροπία η οποία επιτεύχθηκε στο Κοινοβούλιο και την οποία επιθυμούσε ο κ. Monti
θα γίνει δεκτή και θα επεκταθεί στους δώδεκα κεντρικούς θεματικούς τομείς έργων στους οποίους
αναφερθήκατε.

Θα ήθελα να επισημάνω τρία θέματα που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά, πέρα από όσα δήλωσε η
κ. Turunen πριν από λίγο εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης
Συμμαχίας. Η πρώτη πτυχή αφορά τον ανταγωνισμό. Το ζήτημα της ενιαίας αγοράς είναι να
εντοπίσουμε σε ποια στοιχεία θα εστιάσουμε τον ανταγωνισμό. Θα εστιάσουμε τον ανταγωνισμό
στην καινοτομία, στα προϊόντα ή θα εστιάσουμε τον ανταγωνισμό στους κανόνες, μέσω του
περιβαλλοντικού και του κοινωνικού ντάμπινγκ; Πιστεύω ότι έχουμε πράγματι επιτύχει μια
ισορροπία εδώ στο Κοινοβούλιο –και ελπίζω να την μεταφέρετε και στην Επιτροπή– η οποία λέει
«ναι» σε περισσότερο ανταγωνισμό μέσω καινοτομίας, «ναι» σε περισσότερες κεφαλαιακές
επενδύσεις, αλλά και «ναι» σε μια κοινωνική ρήτρα, «ναι» στα περιβαλλοντικά πρότυπα που
διασφαλίζουν ότι ο ανταγωνισμός δεν οδηγεί σε κανονιστικό ντάμπινγκ. Αυτές είναι οι δύο
πτυχές τις οποίες θεωρώ θεμελιώδεις για τον συμβιβασμό μας.

Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω αφορά τις φορολογικές πτυχές. Όταν προτείνατε
την ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιρειών για τις πολυεθνικές εταιρείες στην πρώτη σας
εκδοχή της Πράξης για την Ενιαία Αγορά, δεν επρόκειτο για προαιρετική πρόταση: με άλλα
λόγια, όλες οι εταιρείες έπρεπε να υπόκεινται σε αυτήν την ενοποιημένη φορολογική βάση. Στην
πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή πριν από δέκα περίπου ημέρες, επρόκειτο για ένα προαιρετικό
μέτρο: με άλλα λόγια, αντί να αναπτύσσει μία πτυχή της ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή εξαλείφει
μία. Θα προσθέσετε ένα νέο σύστημα, θα προσθέσετε ένα επίπεδο πολυπλοκότητας, θα προσθέσετε
ένα ρυθμιστικό αρμπιτράζ αντί να επιφέρετε φορολογική εναρμόνιση. Η πρόταση που κατατέθηκε
από την Επιτροπή πριν από ένα δεκαπενθήμερο είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτό που
επιθυμούμε εμείς στο Κοινοβούλιο και με αυτό που είχατε προτείνει.

Το τελευταίο θέμα το οποίο θέλω να επισημάνω πολύ συνοπτικά είναι η έννοια της αμοιβαιότητας,
ακριβώς με τους ίδιους όρους που χρησιμοποιήσατε κι εσείς. Η ενιαία αγορά αντιστοιχεί σε 500
εκατομμύρια ανθρώπους· είναι μια οικονομική οντότητα, αλλά είναι και μια πολιτική οντότητα
που πρέπει να μας δώσει τη δυνατότητα να ασκήσουμε μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση
της παγκοσμιοποίησης.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Επίτροπο
για τα δώδεκα μέτρα του σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, και επειδή εμπνεύσθηκε
από την έκθεση του Mario Monti, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ένα όνομα το οποίο είναι σημαντικό
εν προκειμένω, και στο οποίο μπορούμε σίγουρα να συμφωνήσουμε όλοι όσοι εργαστήκαμε στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την εσωτερική αγορά στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών, και αυτό είναι το όνομα του Malcolm Harbour.

Το όνομά του είναι ασφαλώς ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στη σημερινή σύνοδο. Ο
Επίτροπος δεν θα προσβληθεί, επειδή καθόταν μαζί μας στην επιτροπή όταν ο Malcolm Harbour
πρότεινε την πρωτοβουλία για την εσωτερική αγορά, μια πρωτοβουλία η οποία επανεκκίνησε τη
συζήτηση σχετικά με την εσωτερική αγορά, και όλοι –ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους
συγγένειες, είτε πρόκειται για Σοσιαλιστές είτε για Πράσινους είτε για Φιλελεύθερους είτε για
τα ίδια τα μέλη της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών– θα έλεγα
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σχεδόν όλοι, στήριξαν αυτήν την ιδέα, γι’ αυτό θέλω να αναφέρω το όνομα του Malcolm Harbour.
Κατά τη γνώμη μου, τώρα πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια στον οικονομικό εθνικισμό, και ο
χρόνος είναι απλώς ένας από τους εχθρούς μας στο πλαίσιο αυτού του αγώνα. Σε σχέση με την
έλλειψη χρόνου, στηρίζω τις ελπίδες μου στην ικανότητα του Επιτρόπου Barnier να μετατρέψει
αυτά τα δώδεκα μέτρα σε νομοθετικά μέτρα.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL).   – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η κ. Győri άρχισε την ομιλία της
λέγοντας ότι χρειαζόμαστε μια κινητήριο δύναμη για την οικονομία. Αυτό είναι αλήθεια, το
χρειαζόμαστε αυτό, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι χρειαζόμαστε επίσης και μια κινητήριο
δύναμη για την κοινωνική δικαιοσύνη και για μια βιώσιμη κοινωνία. Τα κοινωνικά δικαιώματα
δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται εμπόδια. Αντιθέτως, αποτελούν προϋπόθεση για μια βιώσιμη και
κοινωνική οικονομία και για την ανάπτυξη. Κανείς δεν ανέφερε την ιδέα μιας νέας στρατηγικής
για τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Θα το κάνω εγώ, δεδομένου ότι σε κάθε κράτος μέλος έχουμε
διαφορετικούς κανονισμούς για τον ΦΠΑ. Η Σουηδία, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί ένα μεγάλο
μέρος του συστήματος πρόνοιας που διαθέτει μέσω των κανόνων της για τον ΦΠΑ. Ήδη
υποφέρουμε ως αποτέλεσμα της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς η ΕΕ δεν μας επιτρέπει να απαλλάξουμε
τις μη κυβερνητικές οργανώσεις από τον ΦΠΑ. Αυτό επηρεάζει όλες τις εθελοντικές οργανώσεις,
για παράδειγμα όσες προσφέρουν δραστηριότητες για παιδιά και νέους. Πρέπει να έχουμε το
δικαίωμα να αποφασίζουμε οι ίδιοι γι’ αυτούς τους κανόνες περί ΦΠΑ.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η δημιουργία μιας ενιαίας
αγοράς είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να ανταποκριθεί
στην οικονομική κρίση.

Υπάρχουν θετικές και αρνητικές πτυχές και στις τρεις εκθέσεις. Συμφωνούμε με τη χρήση των
νέων τεχνολογιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την καινοτομία για να ενθαρρύνουμε την
επιχειρηματική ανάπτυξη και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Προκειμένου να
ενθαρρύνουμε τη δημιουργία μιας αγοράς για τους Ευρωπαίους, ο μεγαλύτερος συντονισμός
της εμπορικής δραστηριότητας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για να ελέγχουμε τα
εμπορεύματα από τρίτες χώρες. Η δημιουργία μιας συνεργατικής ενιαίας αγοράς μόνο ευκαιρία
μπορεί να αποτελέσει για την οικονομική ανάπτυξη, εφόσον πληροί τα κριτήρια της διαφάνειας
και λαμβάνει περισσότερο υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στις περιφέρειες.

Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, όπως η χορήγηση ειδικής εντολής στον Πρόεδρο της
Επιτροπής ως επόπτη της ενιαίας αγοράς και η έλλειψη προστασίας για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους. Αν θέλουμε να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή
οικονομία, πρέπει να σταματήσουμε τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων.

Csanád Szegedi (NI). -    (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μπορώ να συμφωνήσω κατά
βάση με την έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσο νόημα μπορούμε
πραγματικά να της δώσουμε. Δηλαδή η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και η ελεύθερη
κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι βασικά ωραία λόγια, αλλά τι από όλα αυτά έχουν διαπιστώσει
οι Ούγγροι μέχρι σήμερα; Έχουν διαπιστώσει ότι το δυτικό κεφάλαιο μπορεί να έρθει στην
ανατολική Ευρώπη, αλλά από την ανατολική Ευρώπη μόνο οι άνθρωποι μπορούν να πάνε στη
Δύση και, επομένως, μόνο η κυκλοφορία των προσώπων είναι ελεύθερη. Είναι αδύνατον, δεν
είναι, να φανταστεί κανείς ούγγρους ή ίσως τσέχους ή πολωνούς επιχειρηματίες να εξαγοράζουν,
για παράδειγμα, τη γερμανική εταιρεία που κατασκευάζει τα Volkswagen και έπειτα να την
κλείσουν για να δημιουργήσουν τη δική τους αγορά, όπως αντίστοιχα έκαναν οι γερμανοί, οι
γάλλοι και οι βρετανοί επιχειρηματίες στην Ουγγαρία όταν αφάνισαν τη βιομηχανία ζάχαρης,
τη βιομηχανία τροφίμων, τη βιομηχανία κονσερβοποίησης και την κλωστοϋφαντουργία στη
χώρα. Μάλιστα, το 2004, πραγματοποίησαν ακόμα και εκστρατεία υποστηρίζοντας ότι έπρεπε

27Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ύστερα οι ούγγροι επιχειρηματίες θα
μπορούσαν να ανοίξουν ζαχαροπλαστεία στη Βιέννη. Οι ούγγροι επιχειρηματίες δεν μπορούν
να ανοίξουν ζαχαροπλαστεία όχι μόνο στη Βιέννη, αλλά ούτε καν σε ένα μικρό χωριό. Για τον
λόγο αυτόν, η βιομηχανία τροφίμων, η κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία κονσερβοποίησης
πρέπει να ανοικοδομηθούν και στην ανατολική Ευρώπη, προκειμένου να είμαστε μέλη, σεβαστά
μέλη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ίσα δικαιώματα.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barnier, κυρίες και κύριοι, καταρχάς,
θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους όσοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχαν σε αυτήν την κοινή έκθεση.

Σχεδόν πριν από 20 χρόνια, η εσωτερική αγορά δημιουργήθηκε μέσω της Ενιαίας Ευρωπαϊκής
Πράξης. Αδιαμφισβήτητα έχουν επιτευχθεί πολλά έκτοτε, αλλά η διαδικασία μοιάζει με κούρσα
των 100 μέτρων. Τα τελευταία λίγα μέτρα είναι τα πιο δύσκολα και τα πιο επίπονα. Επομένως,
επικροτούμε ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι ο κ. Barnier, κατόπιν διαβούλευσης με τους
άλλους Επιτρόπους, μας παρουσίασε μια απίστευτα συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τα
τελευταία μέτρα της κούρσας με προορισμό την εσωτερική αγορά. Στο παρελθόν, δεν σημειώθηκε
κατάλληλη πρόοδος στον έναν ή στον άλλον τομέα, ακριβώς επειδή η στρατηγική δεν είχε
ελεγχθεί επαρκώς από τις διάφορες Γενικές Διευθύνσεις και την Επιτροπή, προκειμένου να
διασφαλισθεί ότι ήταν συνεκτική. Πρέπει να συνεργαστούμε όλες οι πολιτικές Ομάδες στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και με την Επιτροπή, για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κατάσταση
θα αλλάξει.

Το σημαντικότερο όσον αφορά τα τελευταία μέτρα της κούρσας της εσωτερικής αγοράς, το
τελικό ξέσπασμα, όπως το αποκαλώ εγώ, είναι η κατευθυντήρια αρχή της κοινωνικής οικονομίας
της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα των
εργαζομένων, των εταιρειών, των πολιτών και όσων δραστηριοποιούνται στον κόσμο των
επιχειρήσεων και να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα
κράτη μέλη και επίσης ανάμεσα στα αποκλίνοντα συμφέροντα των ενδιαφερομένων. Πιστεύω
ότι οι συμβιβασμοί στους οποίους καταλήξαμε οι διάφορες Ομάδες πλησιάζουν πολύ κοντά
στην εν λόγω αρχή.

Παρ’ όλα αυτά, κύριε Barnier, θα ήθελα να επισημάνω ότι η κοινοβουλευτική Ομάδα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) συμφώνησε στο πλαίσιο όλων των
επιτροπών επί ενός καταλόγου προτεραιοτήτων για τα επόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
από τη δέσμη την οποία προτείνετε. Ο κατάλογος συνίσταται σε τέσσερα βασικά σημεία. Θέλουμε
να δούμε μια τελευταία προσπάθεια για να εφαρμοστούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες στην εσωτερική
αγορά. Για παράδειγμα, το ένα τέταρτο των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
υφίσταται μόνο σε ένα κράτος μέλος. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να
γίνουν και ότι η αγορά δεν λειτουργεί εύρυθμα όσον αφορά το άνοιγμά της.

Επιπλέον, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια διασυνοριακή, ψηφιακή εσωτερική αγορά και να
δημιουργήσουμε μια συνολική προοπτική για την εσωτερική αγορά. Οι προτάσεις σχετικά με
την πολιτική δημόσιων συμβάσεων είναι εξαιρετικά σημαντικές εν προκειμένω και το Κοινοβούλιο
θα καταρτίσει ψήφισμα για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου.

Bernadette Vergnaud (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, κυρίες
και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
συμμετείχαν στην κατάρτιση αυτών των εκθέσεων. Πιστεύω πως κατορθώσαμε να παρουσιάσουμε
τρία ισορροπημένα κείμενα, τα οποία στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα από το Κοινοβούλιο στο Σώμα
των Επιτρόπων σχετικά με τις προτεραιότητές μας για μια ενιαία αγορά που λειτουργεί
αποτελεσματικά εξ ονόματος των πολιτών μας, για την ανάπτυξη και για τις επιχειρήσεις.
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Ως σκιώδεις εισηγητές για την έκθεση του κ. Buşoi, καταρτίσαμε έναν σαφή χάρτη πορείας για
την Επιτροπή. Καταρχάς, κι εδώ συμφωνούμε όλοι, κύριε Επίτροπε, υπάρχει μια πρόταση
νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
και τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών που θα πρέπει να προστατεύουν τους μικρούς φορείς
εκμετάλλευσης, τις ΜΜΕ και τις αναθέτουσες τοπικές αρχές και που θα εγγυώνται την
αμοιβαιότητα μεταξύ της ΕΕ, των βιομηχανικών χωρών και των κυριότερων αναπτυσσόμενων
χωρών.

Έπειτα απαιτείται να διασφαλισθεί ότι θέτουμε ως προτεραιότητα την κοινή ενοποιημένη
φορολογική βάση των εταιρειών και ένα σαφές πλαίσιο ΦΠΑ. Αυτό έχει καίρια σημασία αν
θέλουμε οι ΜΜΕ μας να ανθήσουν μέσα σε ένα υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τέλος, πρέπει να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, προκειμένου να δοθεί
ώθηση στην ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη μεγάλων ευρωπαϊκών έργων υποδομής, με τη
δημιουργία των ευρωομολόγων.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι, κατά την άποψή μου, το ότι
καταλήξαμε σε έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό επί των βασικών ζητημάτων που αφορούν τη
διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων στις διάφορες νομοθεσίες της ενιαίας αγοράς και την
προστασία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Κύριε Επίτροπε, σας στέλνουμε ένα απολύτως σαφές μήνυμα: η οικονομία πρέπει να υπηρετεί
τους πολίτες, και όχι το αντίστροφο. Χρειάζεστε τη βοήθειά μας. Σήμερα, σας δίνουμε αυτήν τη
βοήθεια, μαζί με μία μεγάλη πρόκληση: τη συμφιλίωση των πολιτών μας με την ιδέα του
ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Επομένως, μην μας απογοητεύσετε και δώστε τους την εμπιστοσύνη
που χρειάζονται!

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ως Φιλελεύθερη, επικροτώ τη
δρομολόγηση της Πράξης για την Ενιαία Αγορά. Η εξάλειψη των εθνικών φραγμών αναμένεται
να δημιουργήσει μια αποτελεσματική ενιαία αγορά, αλλά μπορεί αυτό να εφαρμοστεί πραγματικά
σε όλους τους τομείς; Μου φαίνεται προφανές στον ενεργειακό τομέα, και ακόμη περισσότερο
όσον αφορά την έλλειψη πόρων και τις διεθνείς εντάσεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρώπη
πρέπει να ασκήσει την επιρροή της για να πιέσει τα κράτη μέλη να διασυνδεθούν και να επενδύσουν
στις υποδομές τους ως προϋπόθεση για μια κοινή αγορά ενέργειας και για την ασφάλεια του
εφοδιασμού.

Ωστόσο, αυτή η νέα εμμονή των Βρυξελλών είναι επιθυμητή μόνο εφόσον ενισχύει την
ανταγωνιστικότητα και τις χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, και υπάρχουν τομείς στους
οποίους αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό. Αμφιβάλλω για το κατά πόσον η δημιουργία
ευρωπαϊκών πρωταθλητών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η καθιέρωση μιας πανευρωπαϊκής
αδειοδότησης στον οπτικοακουστικό τομέα ή μια ενιαία αγορά για το επιγραμμικό περιεχόμενο
θα επιφέρει ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα ή θα τονώσει τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό
και την ανάπτυξη. Επομένως, θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε, και δεν θα πρέπει να
εφορμήσουμε στην έννοια μιας εύκολης αγοράς.

Emma McClarkin (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους
εισηγητές για τις προσπάθειές τους, αλλά ιδίως την κ. Kalniete για τη σκληρή δουλειά της, και
τον πρόεδρό μας, τον κ. Malcolm Harbour, για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμά ότι η αξία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς θα
προσθέσει έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕγχΠ της ΕΕ – ένας πραγματικά εκπληκτικός
αριθμός. Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί αυτό. Η βελτίωση της
διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς πρέπει να αποτελέσει βασική στρατηγική προτεραιότητα για
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την ΕΕ. Είναι ουσιαστικής σημασίας, σε αυτές τις δύσκολες από οικονομική άποψη εποχές, να
μεριμνήσουμε για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας, την αύξηση της ανάπτυξης, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή ώθησης στην καινοτομία. Είμαι ικανοποιημένη με
το αποτέλεσμα της παρούσας έκθεσης, η οποία τονίζει πόσο σημαντική είναι η σαφής δέσμευση
και η συμμετοχή των κρατών μελών για την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, πράγμα που είναι
σημαντικό για την επιτυχία της.

Διεκπεραιώνοντας μια αυστηρή διαδικασία παρακολούθησης και μειώνοντας τον χρόνο που
απαιτείται για τη μεταφορά των οδηγιών, τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να αυξήσουν τις
συναλλαγές και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Επίσης, στηρίζω
ιδιαίτερα τη δράση προτεραιότητας που επισημαίνεται στην έκθεση του κ. Correia de Campos
σε σχέση με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για την οποία θα είμαι
η εισηγήτρια. Πρέπει να εντοπίσουμε επειγόντως τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη
κατά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, καθώς και οι ίδιοι οι επαγγελματίες.

Cornelis de Jong (GUE/NGL).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ενώ συζητούσαμε για την εξαιρετική
έκθεση του κ. Louis Grech, σχημάτισα την εντύπωση ότι τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή
γνώριζαν ότι ήταν απαραίτητο να καταστεί η εσωτερική αγορά περισσότερο κοινωνικά
προσανατολισμένη.

Όλοι συμφωνήσαμε ότι η μερική αποτυχία της εσωτερικής αγοράς εξηγείται από το ότι αυτή
κέρδισε τις καρδιές των μεγάλων εταιρειών, αλλά όχι των απλών ανθρώπων. Ωστόσο, δεν έχουν
υποβληθεί ακόμα προτάσεις για ένα κοινωνικό κεφάλαιο για την προστασία των δικαιωμάτων
των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των συλλογικών συμβάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και η Επιτροπή συνεχίζουν να μιλούν για συγκράτηση των
αμοιβών, ενώ ορισμένοι ζητούσαν ακόμη και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Ακόμη
και η ίδια η ύπαρξη του συνδικαλιστικού κινήματος τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Επίτροπε Barnier, μην αφήσετε να σας αποσπάσουν οι κινήσεις αυτές. Ακολουθήστε την κοινωνική
σας καρδιά και διασφαλίστε ότι η εσωτερική αγορά θα καταστεί μια αγορά για όλους, και όχι
απλώς ένα παιχνιδάκι των μεγάλων εταιρειών. Επομένως, σας προτρέπω να υποβάλετε πρόταση
η οποία θα καταστήσει σαφές ότι τα κοινωνικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να υποτάσσονται στην
αρχή του αχαλίνωτου ανταγωνισμού.

Δυο λόγια μόνο προς τη συνάδελφο βουλευτή, την κ. Sinclaire. Ήταν μεγάλη μου χαρά να
συνεργαστώ με τον Malcolm Harbour για τη γραπτή δήλωση σχετικά με τις ΜΜΕ. Δεν λάβαμε
καμία υποστήριξη από εσάς και θεωρώ εντελώς αδικαιολόγητη την κριτική σας σχετικά με τη
δήλωση.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ενιαίας
αγοράς για τις εταιρείες και την ανάπτυξη συναντά πολλά διοικητικά εμπόδια, τα οποία αποτελούν
φυσική συνέπεια του γεγονότος ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον αναπτύχθηκε ανεξάρτητα στα
διάφορα κράτη μέλη, σε διαφορετικά στάδια και υπό διαφορετικές συνθήκες. Η προσπάθεια
συγχρονισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των 27 κρατών μελών μού φαίνεται μια
εξαιρετικά απαιτητική φιλοδοξία. Επομένως, θα ήθελα να επισημάνω την επιλογή μιας
εναλλακτικής προσέγγισης, η οποία δεν απαιτεί εξαρχής την πλήρη συνεργασία και των 27
κρατών μελών. Η διαδικασία στο πλαίσιο του άρθρου 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΣΕΕ) μάς έχει ήδη δώσει τη δυνατότητα να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά
το χρόνιο πρόβλημα του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μέσω της επονομαζόμενης
ενισχυμένης συνεργασίας για την καθιέρωση ενιαίας προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Πιστεύω ακράδαντα ότι, αν η ομάδα των οικονομικά ισχυρότερων κρατών μελών, όπως η Γαλλία
και η Γερμανία ειδικότερα, έβρισκαν τη βούληση να ενοποιήσουν τους λογιστικούς κανόνες και
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να δημιουργήσουν ένα κοινό λογιστικό και φορολογικό σύστημα, θα ήταν δυνατό, μέσω της
ενισχυμένης συνεργασίας στο πλαίσιο του άρθρου 20 ΣΕΕ, να τεθούν τα θεμέλια ενός κοινού
λογιστικού συστήματος, στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σταδιακά και άλλα κράτη
μέλη. Πιστεύω ακράδαντα ότι, αν επιλέξουμε σωστά ορισμένα μετρημένα, σταδιακά βήματα,
είναι δυνατό να βοηθήσουμε ουσιαστικά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Mike Nattrass (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η κ. Kalniete επιθυμεί την επανεκκίνηση της
ενιαίας αγοράς και μιλά σαν να επρόκειτο για πύραυλο V-2: εξαιρετικά επικίνδυνος, αλλά δεν
βρίσκει ποτέ τον στόχο του. Ο κ. Correia de Campos ανησυχεί για το κίνημα των εργαζομένων.
Λοιπόν, το ίδιο κι εγώ.

Εξαιτίας της ΕΕ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κατακλυστεί από επιπλέον εργαζόμενους. Το Ηνωμένο
Βασίλειο βλέπει τον κόσμο ως αγορά. Ο ζουρλομανδύας της ρύθμισης της ΕΕ κλείνει τις
βιομηχανίες μας, σταματά την καινοτομία όταν αυτή προηγείται των κανονισμών και κλείνει τις
παραδοσιακές βιομηχανίες, όπου το προϊόν είναι καλό αλλά διαφέρει από την εγκεκριμένη
ηπειρωτική εκδοχή.

Το θύμα εδώ είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγεται μεταξύ των
χωρών που συμμορφώνονται, αλλά αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον πλήττεται: για
παράδειγμα η δαπανηρή συμμόρφωση των κλάδων παραγωγής χοιρινού κρέατος και αυγών με
κανονισμούς που η Επιτροπή δεν θα επιβάλει, η οποία καθιστά το προϊόν μας μη ανταγωνιστικό.
Έχω πολλά ακόμα παραδείγματα, αλλά μου δόθηκε μόνο ένα λεπτό για να σώσω τις μικρές
επιχειρήσεις.

Amalia Sartori (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι είναι τώρα
σημαντικό να ενώσουμε τις φωνές μας για να ευχαριστήσουμε τον κ. Barnier για το έργο του
και επίσης τον κ. Harbour για το δικό του εξαιρετικό έργο.

Η πρωτοβουλία που προτάθηκε από την Επιτροπή είναι αποτέλεσμα πολλών ετών εργασίας,
συμπεριλαμβανομένου του έργου των συναδέλφων που προηγήθηκαν του κ. Barnier. Με τη
δημοσίευσή της μπορούμε επιτέλους, σε αυτό το σημείο, να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και
προτεραιότητα στο ζήτημα της ενιαίας αγοράς η οποία, για αναπόφευκτους λόγους που είναι
δύσκολο να κατανοήσει το κοινό, δεν έχει λάβει, κατά την άποψή μου, αρκετή προσοχή στο
πλαίσιο του προγράμματος για το 2020.

Πιστεύω πως η ενιαία αγορά είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφενός,
μπορεί να μας βγάλει από μια δύσκολη κατάσταση κρίσης και, αφετέρου, μπορεί να μας δώσει
ακόμη μεγαλύτερη ισχύ και επιρροή όσον αφορά πολιτικές που εφαρμόζονται στον υπόλοιπο
κόσμο. Ωστόσο, οφείλουμε πάντα να κάμπτουμε τις αντιδράσεις των κρατών μελών και πιστεύω
πως οι κατευθύνσεις που παρέχονται στην παρούσα έκθεση θα απαιτήσουν μια κοινή προσπάθεια
από όλους.

Όσον αφορά την Ομάδα μου, επιτρέψτε μου να δανειστώ μια φράση που χρησιμοποίησε ο
κ. Schwab, με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Είπε ότι βρισκόμαστε στο τελικό σπριντ. Σε αυτό
το τελικό σπριντ, τα πράγματα είναι πιο συναρπαστικά, αλλά και πιο δύσκολα. Πιστεύω ότι αυτό
που ζητάμε από την Επιτροπή, για το οποίο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Barnier, είναι
να εστιαστεί στην ομοιομορφία των επαγγελματικών προσόντων, στην ψηφιακή ενιαία αγορά,
σε μια ενιαία αγορά για τις δημόσιες συμβάσεις και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ. Εδώ
θα προσθέσω τη μόνιμη επωδό μου: πρέπει να υπάρξει απλούστευση, απλούστευση και πάλι
απλούστευση.

Patrizia Toia (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τους εισηγητές και
τον κ. Barnier για τη γενναιόδωρη συμβολή τους στο Κοινοβούλιο.
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Στηρίζουμε την ιδέα μιας εσωτερικής αγοράς που να μπορεί να κατανοεί και να ικανοποιεί τις
κοινωνικές προσδοκίες και να ανταποκρίνεται στις επιπτώσεις τις οποίες συνεπάγεται η κοινωνική
διάσταση. Δεν πρόκειται για χίμαιρα· είναι κάτι το ρεαλιστικό και επίσης σύγχρονο. Αυτό ακριβώς
το όραμα είναι εκείνο που καθιστά πιο ισχυρή την αγορά, επειδή η εστίαση μόνο στο οικονομικό
στοιχείο, περιορίζοντας ουσιαστικά την αγορά σε ένα οικονομικό πλαίσιο, απέδειξε ότι δεν θα
επιλύσει ούτε το πρόβλημα της ανάπτυξης ούτε το πρόβλημα της συνοχής.

Αυτό σημαίνει, εν ολίγοις, ότι πρέπει τώρα να υλοποιήσουμε στο έπακρο το ιδανικό μιας
ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Στα σημερινά κείμενα, υπάρχει αυτό. Υπάρχει
η αναγνώριση των κοινωνικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και του ρόλου τους, των εταιρειών
και ιδρυμάτων αλληλασφάλισης, που αντιπροσωπεύουν το 10% των ευρωπαϊκών εταιρειών και
πολλές από τις θέσεις εργασίας μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τις πραγματικές
επιχειρήσεις που επιδεικνύουν οικονομικό και επιχειρηματικό πλουραλισμό. Λειτουργούν με
κεφάλαιο, αλλά όχι για το κεφάλαιο, και θέλουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευημερία,
ποιότητα ζωής και καινοτομία, καθώς και να δείξουν ότι αυτές οι αξίες πρέπει και μπορούν να
αποτελέσουν μέρος της εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη.

Ashley Fox (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι η δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των
υπηρεσιών, των εργαζομένων και των κεφαλαίων δίνει ώθηση στην καινοτομία και αυξάνει την
ευημερία των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη.

Η κοινή αγορά ήταν ο λόγος για τον οποίο η χώρα μου προσχώρησε στην ΕΟΚ, και η ενιαία
αγορά είναι ο λόγος για τον οποίο παραμένουμε μέρος της ΕΕ, αλλά τα τελευταία χρόνια η ΕΕ
παρέκκλινε από την πορεία της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Σπαταλήθηκε πάρα πολύς
χρόνος και χρήμα σε μεγαλεπήβολα έργα τα οποία δεν ωφελούν τους ανθρώπους που
αντιπροσωπεύουμε. Πιστεύω ότι είναι καιρός να εστιάσουμε εκ νέου την προσοχή μας στην ενιαία
αγορά. Η διεύρυνση και η επιτυχία της είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες μας. Είναι ένας
από τους ελάχιστους τομείς όπου η ΕΕ μπορεί να επιτύχει ανάπτυξη αντί να την εμποδίζει.

Θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να επιδείξει τόλμη. Αντί για τη δημιουργία περισσότερων
κανονισμών που απομακρύνουν τις θέσεις εργασίας από το Σίτυ του Λονδίνου, θα ήθελα να του
ζητήσω να επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς που θα προσφέρει
θέσεις εργασίας για την Ευρώπη.

Thomas Händel (GUE/NGL).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, το δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες
και η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων αποτελούν ουσιαστικό μέρος της εσωτερικής αγοράς.
Κύριε Barnier, η απάντησή μου στις παρατηρήσεις σας σχετικά με την επιθυμία σας να προωθήσετε
την κοινωνική ολοκλήρωση στο πλαίσιο αυτό είναι ότι έχω ακούσει ελάχιστα πράγματα για την
προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων ή την προστασία των συλλογικών συμβάσεων. Πρόκειται
για ορισμένους από τους θεμελιώδεις κανόνες τους οποίους, όπως είπατε, δεν θέλετε να θέσετε
υπό αμφισβήτηση. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους θεμελιώδεις κανόνες, πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
θα διατηρηθούν τα βασικά κοινωνικά πρότυπα, ότι δεν θα υπονομευθούν οι συλλογικές συμβάσεις
και ότι θα αποτραπεί η χρήση φθηνού εργατικού δυναμικού. Όλα αυτά αποτελούν μέρος του
σύγχρονου δικαίου για τις δημόσιες προμήθειες.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι δεν πρέπει πιά να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις οικονομικές
ελευθερίες και στον ελεύθερο ανταγωνισμό απ’ ό,τι στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Ή
θέλουμε μια κοινωνική Ευρώπη ή θέλουμε μια διαρκή σύγκρουση με τους ανθρώπους που
αποστρέφονται την Ευρώπη, επειδή αυτή δεν προστατεύει τα συμφέροντά τους.
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Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι οικονομικές
και κοινωνικές κρίσεις πάντα πλήττουν τους πολίτες μας και δημιουργούν αμφιβολίες στο κοινό
και τις οικονομίες μας.

Εδώ και τρία χρόνια, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, όταν αντιμετωπίζουν
δυσκολίες, τα κράτη μπαίνουν στον πειρασμό να αναδιπλωθούν. Τη μια στιγμή ακούμε για μια
καταιγίδα μέτρων λιτότητας, την άλλη για δυσκολίες όσον αφορά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς
δημοσίων προμηθειών και, κατά καιρούς, κάτι που ακούσαμε μόλις τώρα στο Κοινοβούλιο,
διατυπώνονται αμφιβολίες σχετικά με την ίδια τη χρησιμότητα της Ένωσης. Η Ευρώπη
υποδεικνύεται ως υπεύθυνη για την κρίση.

Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, η κρίση είναι αυτή που ευθύνεται για τις αμφιβολίες. Το μήνυμά σας,
κύριε Επίτροπε, είναι να πούμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι η Ευρώπη επέστρεψε και πάλι και
ότι ο ρόλος της είναι να τους προστατεύει.

Κατά το παρελθόν, η Ευρώπη υπήρξε αφελής σε ζητήματα εξωτερικού εμπορίου. Αυτό πρέπει
να σταματήσει. Συχνά είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς την Ευρώπη. Θα πρέπει να γίνεται
εύκολα κατανοητή. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις αυστηρές ρυθμίσεις οι οποίες προσδίδουν
στην Ευρώπη τη φήμη ότι είναι ένα εργοστάσιο που παράγει συνεχώς σύνθετες λεπτομέρειες. Η
Ευρώπη πρέπει να αντιπροσωπεύει τη συνεχή επιδίωξη της απλούστευσης. Πολύ συχνά, η Ευρώπη
είναι ένα σύνολο 27 κανόνων οι οποίοι συνήθως είναι αντιφατικοί μεταξύ τους. Η Ευρώπη πρέπει
να συνεχίσει να εναρμονίζεται.

Τότε θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για κοινωνικό και φορολογικό ντάμπινγκ μεταξύ των κρατών
μελών, επειδή πώς νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε ποτέ να επιτύχουμε της ενιαία αγορά μας, αν
οι κανονισμοί εξακολουθούν να διαφέρουν τόσο πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο; Τέλος,
η Ευρώπη συχνά θεωρείται πηγή περιορισμών. Θα πρέπει εφεξής να θεωρείται πηγή δυνατοτήτων.

Κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, αυτό που όντως επιθυμείτε –και το επικροτώ αυτό– είναι να
επιστραφεί η ενιαία αγορά στους πολίτες. Έτσι θα κατασιγαστούν οι φόβοι τους και θα τους
παρασχεθούν νέοι λόγοι για να ζουν μαζί. Κύριε Επίτροπε, για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς
χρειάζεστε πολιτικά και όχι μόνο οικονομικά θεμέλια. Το Κοινοβούλιο, είμαι βέβαιος, θα σας
στηρίξει εν προκειμένω.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LIBOR ROUČEK
Αντιπροέδρου

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ενιαία
αγορά, όταν δημιουργήθηκε, ήταν πηγή ελπίδας για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Οι
καταναλωτές όμως, με την πάροδο του χρόνου, άρχισαν να τρέφουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά
με τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει η αγορά στην καθημερινή τους ζωή.

Αναφέρομαι ειδικότερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται
ανεπαρκώς λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης. Αναφέρομαι επίσης στην έλλειψη προστασίας των
επιβατών και στη μη συμμόρφωση των κρατών μελών με τους κανονισμούς σε αυτόν τον τομέα.
Αναφέρομαι στο ότι εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό καταστατικό για τις εταιρείες
αλληλασφάλισης και τις ενώσεις καταναλωτών. Αναφέρομαι επίσης στην παντελή έλλειψη
διαφάνειας στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά γνωρίζω, κύριε Επίτροπε, ότι
εργάζεστε άοκνα γι’ αυτά τα θέματα.

Προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών μας και να διασφαλισθεί επιτέλους
ότι αυτή η ενιαία αγορά θα λειτουργεί αποτελεσματικά, πρέπει να λάβουμε φιλόδοξα και
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στοχευμένα μέτρα. Αυτό προτείνουμε στις τρεις εκθέσεις που συζητούμε σήμερα. Χαίρομαι
ιδιαίτερα για τη συμπερίληψη της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας και της ρήτρας για τις υπηρεσίες
γενικού οικονομικού συμφέροντος οι οποίες μας επιτρέπουν να κάνουμε το πρώτο βήμα με
στόχο μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Είναι καθήκον μας, καθήκον όλων εμάς εδώ, των θεσμικών
οργάνων –και σας έχω εμπιστοσύνη, κύριε Επίτροπε– να θέσουμε γρήγορα σε εφαρμογή τις
προτάσεις μας για μια ενιαία αγορά που θα λειτουργεί εξ ονόματος των πολιτών.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, αν θέλουμε να αναζωογονήσουμε την
ευρωπαϊκή οικονομία και να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα στο παγκόσμιο περιβάλλον, ο
κεντρικός μας στόχος πρέπει να είναι επιτέλους, μετά από 20 χρόνια, να εξαλείψουμε όλους
τους φραγμούς που εμποδίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν ειδικότερα
τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Επομένως, είναι αναγκαίο να ολοκληρώσουμε την
εναρμόνιση των τεχνικών και λογιστικών προτύπων, να προωθήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο,
να συνδέσουμε τα εμπορικά μητρώα, να εφαρμόσουμε στην πράξη τη διαλειτουργικότητα των
συστημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης και την αναγνώριση των προσόντων, να εξαλείψουμε
με συνέπεια τις διακρίσεις σε βάρος επιχειρήσεων λόγω του τόπου καταγωγής τους και να
εξορθολογίσουμε τους όρους για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Τα 50 σημεία που περιέχει επί του παρόντος η Πράξη για την Ενιαία Αγορά είναι απολύτως
καίριας σημασίας, και πρέπει να τα υλοποιήσουμε. Οι διαφορές στα εθνικά νομικά συστήματα
δημιουργούν γραφειοκρατικούς φραγμούς για τις εταιρείες, επιβραδύνουν τις επενδύσεις και
περιορίζουν τις αποδόσεις κλίμακας και τα οφέλη της συνέργειας, όμως αυτές οι διαφορές
υπάρχουν ακόμη και σε τομείς που έχουν ήδη εναρμονιστεί από οδηγίες, αλλά οι οδηγίες δεν
έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια στα κράτη μέλη και, επομένως, εξακολουθούν να υφίστανται οι
φραγμοί στο επιχειρείν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Δεν θα ήταν προτιμότερο να εγκρίνουμε
μέτρα που να επιτρέπουν την ομοιόμορφη νομική ερμηνεία και την ενιαία εφαρμογή σε όλες τις
χώρες και να περιορίσουμε τις οδηγίες που επιτρέπουν αποκλίσεις στο εθνικό δίκαιο;

Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Επίτροπος Barnier έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητά του
την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, και έχει την απόλυτη στήριξή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν για
την επίτευξη αυτού του στόχου.

Louis Grech (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τον Μάιο του 2010, το Κοινοβούλιο ψήφισε
υπέρ της αντιμετώπισης της ενιαίας αγοράς ως ενός σφαιρικού, ενιαίου εγχειρήματος, που
επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα σε μια ανοικτή και φιλική προς τις ΜΜΕ οικονομία και στα
κοινωνικά και θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε
ολόκληρη τη νομοθεσία της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να επανακτηθεί εν τω μεταξύ η
εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ωστόσο, η εφαρμογή και η έγκριση των πολλών και εξαιρετικών προτάσεων που υπάρχουν στις
διάφορες εκθέσεις και στην ίδια την Πράξη είναι ένα δύσκολο καθήκον. Πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι όντως θα επιτευχθεί μια αναζωογονημένη, επανακαθορισμένη ενιαία αγορά και ότι αυτή δεν
θα υποβαθμιστεί. Εν τέλει, εναπόκειται στα θεσμικά όργανα να παράσχουν πολιτική στήριξη
στην ενιαία αγορά και να της δώσουν την αναγκαία ώθηση και τον ηγετικό ρόλο, που δυστυχώς
λείπει κάποιες φορές.

Επομένως, εν προκειμένω, προτείνω ένα από τα μόνιμα χαρακτηριστικά του Φόρουμ για την
Ενιαία Αγορά να είναι η διεξαγωγή μιας ετήσιας αξιολόγησης και ενός ετήσιου ελέγχου,
προκειμένου να εκτιμάται η κατάσταση της ενιαίας αγοράς, κυρίως το κατά πόσον έχουν επιτευχθεί
οι επιδιώξεις και οι στόχοι που ορίζονται στην Πράξη, πείθοντας έτσι τους ευρωπαίους πολίτες
ότι η ενιαία αγορά όντως εκπροσωπεί τα συμφέροντα και τις φιλοδοξίες τους.
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Tadeusz Zwiefka (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ενιαία αγορά μπορεί να φαινόταν άπιαστο
όνειρο πριν από 60 χρόνια, αλλά σήμερα είναι γεγονός και πραγματικότητα στην καθημερινή
ζωή σχεδόν 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Ναι μεν από τη μια πλευρά μπορούμε να είμαστε
υπερήφανοι που η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί σε εφαρμογή με τόσο εξαιρετικά
αποτελέσματα, από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το εγχείρημα στην
πραγματικότητα δεν θα τελειώσει ποτέ, επειδή ο κόσμος προχωρά μπροστά, η Ευρώπη συνεχίζει
να εξελίσσεται και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσουν, σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό, να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η ενιαία αγορά.

Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά για την οποία συζητούμε σήμερα και τα αποτελέσματα των
κοινωνικών διαβουλεύσεων δείχνουν αδιαμφισβήτητα ότι η εναρμόνιση της αγοράς της ΕΕ
συνεπάγεται όχι μόνο οικονομικές διεργασίες με την ευρεία έννοια της λέξης, αλλά και νομοθετικές
λύσεις που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους απλούς πολίτες να αξιοποιήσουν πλήρως την
ευκαιρία που προσφέρει η εσωτερική αγορά της ΕΕ. Επομένως, επικροτώ θερμά τις προτάσεις
του Επιτρόπου Barnier, οι οποίες σχετίζονται στενά με τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου και
της λειτουργίας των αρχών του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, επειδή προσφέρουν πρακτικές λύσεις
στα προβλήματα που προκύπτουν από την κινητικότητα των πολιτών. Πρόκειται για ζητήματα
τα οποία ίσως, εκ πρώτης όψεως, να μην σχετίζονται άμεσα με τη βελτίωση της λειτουργίας της
ελεύθερης αγοράς, αλλά παρουσιάζουν ολοένα και περισσότερα προβλήματα για τους απλούς
πολίτες και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Η αποτελεσματικότερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς θα αναγκάσει, ως έναν βαθμό, ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει συνεργασία και στους τομείς του αστικού και του διοικητικού
δικαίου. Η ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να προσαρμοστεί στις τελευταίες μεθόδους, και αυτό πάντα
θα ενέχει για εμάς νέες προκλήσεις που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό της. Επομένως, θα
αναμένω την εκπλήρωση των αρχών που κατοχυρώνονται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά με
μεγάλη ελπίδα και ενθουσιασμό.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Barnier, η εσωτερική
αγορά βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, μετά από αρκετά χρόνια χάους,
οφείλουμε να θεσπίσουμε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους πολίτες, τους εργαζόμενους,
τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Η μαγική λέξη σε όλα αυτά τα μέτρα είναι η συμπερίληψη – η συμπερίληψη της κοινωνίας των
πολιτών, του κοινωνικού διαλόγου και η ενεργητική εφαρμογή της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας
σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Αυτό που πιστεύω ότι λείπει, αυτό
που αποτελεί πραγματικό μειονέκτημα της εσωτερικής αγοράς, είναι μια πρόταση για τη
διασυνοριακή μεταφορά της έδρας των δημόσιων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Η τρέχουσα
κατάσταση οδηγεί σε αρνητικό ανταγωνισμό μεταξύ των συστημάτων. Αυτό δεν είναι καλό για
τις επιχειρήσεις ή τους υπαλλήλους τους.

Κύριε Barnier, διαπιστώσαμε ότι είστε πολύ εργατικός και ότι είστε διατεθειμένος να υποβάλετε
ένα ευρύ φάσμα προτάσεων. Σας παρακαλώ να διερευνήσετε και αυτό το θέμα.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, οι εκθέσεις για τις οποίες συζητούμε –και
συγχαίρω τους εισηγητές τους– ενισχύουν μια σειρά από πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση
της εσωτερικής αγοράς. Θα ήθελα να τονίσω τη δέσμευση την οποία επέδειξε η Επιτροπή, ιδίως
ο Επίτροπος Barnier, τον οποίο ευχαριστώ, και τη θετική ανταπόκριση του παρόντος
Κοινοβουλίου, μέσω της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, για
να δοθεί προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα και τον δυναμισμό της αγοράς, έναν βασικό
πυλώνα της στρατηγικής Ευρώπη 2020.
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Οι Ευρωπαίοι και οι επιχειρήσεις ελπίζουν σε αποτελεσματικά μέτρα τόνωσης, προκειμένου η
οικονομία της Ευρώπης να μπορέσει να αρχίσει να αναπτύσσεται και πάλι. Ελπίζουν σε αύξηση
της απασχόλησης και προσβλέπουν στη δημιουργία μεγαλύτερης ευημερίας. Όπως επεσήμανε
ο Επίτροπος, το άνοιγμα των αγορών στις επιχειρήσεις μας μέσω της εξάλειψης των εμποδίων
και των δυσχερειών θα παράσχει πολύ ειδική βοήθεια και μια ασύγκριτη ευκαιρία για να
συνεχίσουν την αποστολή τους ως η κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας. Τα μέτρα που
αποσκοπούν στον περιορισμό του διοικητικού και γραφειοκρατικού φόρτου για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην πίστωση και στην αγορά
υπηρεσιών, και προωθώντας το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και την αναγνώριση των
προσόντων, είναι απαραίτητα. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σημαντική για τη
βελτίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε αυτού του είδους τις συναλλαγές· η επικέντρωση στην καινοτομία έχει
ζωτική σημασία για μια ισχυρή, διαρκή ανάπτυξη· και η πρωτοβουλία για τις κοινωνικές
επιχειρήσεις είναι αναγκαία για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων για την
κοινωνική ένταξη.

Αυτά είναι κάποια από τα μέτρα που θα εγγυηθούν αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα για την
ολοκλήρωση, την εμβάθυνση και την πλήρη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς προς όφελος του
ευρωπαϊκού πληθυσμού. Τέλος, υπάρχει η σημαντική σύσταση προς τα κράτη μέλη να εντείνουν
τις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν τη μεταφορά και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την
εσωτερική αγορά.

Françoise Castex (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αναμφίβολα γνωρίζετε ότι
οι εξαντλητικές συζητήσεις που είχαμε σε αυτό το Σώμα σχετικά με το θέμα της ανακοίνωσής
σας περιστρέφονταν γύρω από τον ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
στην ενιαία αγορά και τον τρόπο συμπερίληψής τους στη νομοθεσία.

Κατορθώσαμε να καταρτίσουμε μια συμβιβαστική πρόταση, με την οποία καλείστε να προχωρήσετε
πέρα από την πρότασή σας αριθ. 25, και σας καλούμε να προχωρήσετε πέρα από μια απλή
ανακοίνωση, η οποία δεν θα ανταποκρινόταν στις προσδοκίες και στις ανάγκες των φορέων, των
χρηστών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, ούτε θα
ανταποκρινόταν στους στόχους που, εσείς άλλωστε θέτετε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει ένα σαφές και κατηγορηματικό μήνυμα σχετικά με τις
δημόσιες υπηρεσίες. Προκειμένου να συμβεί αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο
νομικό πλαίσιο, είτε αυτό συνίσταται σε έναν κανονισμό είτε σε μια οδηγία. Η Συνθήκη της
Λισαβόνας μάς παρέχει τις νομικές βάσεις για να το πράξουμε. Εναπόκειται τώρα σε σας να τις
μετατρέψετε σε νομοθετική πρόταση. Το Κοινοβούλιο, είμαι σίγουρη, είναι διατεθειμένο να σας
ακολουθήσει εν προκειμένω.

Małgorzata Handzlik (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχάς, θέλω να
συγχαρώ τους εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά τους. Όλοι συμφωνούμε με τη δήλωση ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ενιαία αγορά που να λειτουργεί καλύτερα, επομένως
επικρότησα τις προτάσεις σχετικά με την εμβάθυνση και τη βελτίωσή της. Δεν θα ήθελα η
συζήτηση σχετικά με την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς να μην κάνει αναφορά στο
μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο σχέδιο –ένα σχέδιο το οποίο, παρά τις πολυετείς προσπάθειες,
δεν αποτελεί πραγματικότητα– το σχέδιο για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τις
επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει πολλές φιλόδοξες και νέες ιδέες για την
εμβάθυνση αυτής της αγοράς. Είναι πολύτιμες και αναγκαίες για μπορέσει αυτή να λειτουργήσει
αποτελεσματικά, αλλά θα ήθελα επίσης να απευθύνω έκκληση για τη συνέχιση και την ενίσχυση
των σχεδίων τα οποία εξακολουθούν να μην υπηρετούν πλήρως τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
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Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ένα από τα πρώτα στάδια του ανοίγματος του τομέα των
υπηρεσιών, αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την εμπειρία
που αποκτήσαμε από την επεξεργασία της οδηγίας για τις υπηρεσίες, προκειμένου να εξαλείψουμε
τα άλλα εμπόδια και να απλουστεύσουμε τους υφιστάμενους κανονισμούς. Πολλοί κλάδοι
εξακολουθούν να παραμένουν κλειστοί, πολλές πρακτικές στα κράτη μέλη μας εμποδίζουν την
ελεύθερη ροή των υπηρεσιών και η εμβληματική ιδέα της οδηγίας για τις υπηρεσίες –τα κέντρα
ενιαίας εξυπηρέτησης– δεν αποδίδει πλήρως.

Κύριε Επίτροπε, κατά τη γνώμη μου, πολλές από τις πρωτοβουλίες της Πράξης για την Ενιαία
Αγορά δεν θα αποφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη αν δεν βελτιώσουμε την ενιαία αγορά για τις
υπηρεσίες. Η αποτελεσματική υλοποίηση των πολυάριθμων πρωτοβουλιών της Πράξης εξαρτάται
από την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς υπηρεσιών. Αρκεί να αναφέρω εν προκειμένω
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις καλύτερες
συνθήκες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αν και ο κατάλογος είναι, φυσικά, πολύ
μακρύτερος. Επομένως, απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει συνέπεια όσον
αφορά το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών το οποίο πρέπει να αποτελέσει τη βάση της επιτυχίας
των άλλων πρωτοβουλιών της Πράξης για την Ενιαία Αγορά.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
ο καθηγητής Mario Monti, ένας άνδρας του οποίου η φιλελεύθερη κουλτούρα τυγχάνει ιδιαίτερης
εκτίμησης και δεν αμφισβητείται ποτέ, αναφέρει στην έκθεσή του σχετικά με την εσωτερική αγορά
ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην αγορά, τους κανόνες της και τα
δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στο πλαίσιο αυτής της αγοράς. Το αναφέρει
αυτό επειδή είναι πεπεισμένος ότι η κοινωνική συνοχή είναι ένα σημαντικός παράγοντας για τον
ανταγωνισμό και επειδή ο ίδιος, όπως κι εμείς, πιστεύει ότι η αξιοπρέπεια των ανθρώπων δεν θα
πρέπει να αμφισβητείται ποτέ, ούτε ως πολιτών ούτε, φυσικά, ως εργαζομένων.

Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντική η κοινωνική ρήτρα. Πρόκειται για ένα μέσο που έχει την
υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας σε αυτό το Κοινοβούλιο, και γι’ αυτό ζητούμε από
εσάς και από τον Πρόεδρο Barroso να την συμπεριλάβετε σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που
διέπουν την εσωτερική αγορά. Μόνο έτσι, με την ενίσχυση του ρόλου και της συμβολής των
μεμονωμένων εργαζομένων θα μπορέσει η αγορά να εκπληρώσει τις δυνατότητές της.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές
για την ποιότητα του έργου τους, ιδίως τον κ. Campos, και για την κατάρτιση των φιλόδοξων
προτάσεων με στόχο την αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνίσταται στον συνδυασμό δύο
φαινομενικά αντιφατικών στόχων: την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς και την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών στην ορθή λειτουργία της αγοράς.

Κατ’ εμέ, η Πράξη για την Ενιαία Αγορά πρέπει να περιλαμβάνει μια συνεκτική, ισορροπημένη
δέσμη μέτρων, σύμφωνα με το πνεύμα της έκθεσης Grech και της έκθεσης Monti, η οποία θα
θέσει τα θεμέλια για μια Ευρώπη προστιθέμενης αξίας τόσο για τους πολίτες όσο και για τις
επιχειρήσεις.

Οι ανησυχίες και τα δικαιώματα των πολιτών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων
για την επανεκκίνηση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Εν προκειμένω, επικροτώ την πρόταση
για έναν «καταστατικό χάρτη πολιτών» σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες σε πολλές
γλώσσες σχετικά με το δικαίωμα διαμονής και εργασίας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Πρόεδρος.   – Τώρα προχωρούμε στη διαδικασία των έκτακτων παρεμβάσεων. Δυστυχώς, έχω
ακόμα 18 ονόματα στον κατάλογό μου, επομένως δεν θα λάβουν όλοι τον λόγο, επειδή δεν
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διαθέτουμε αρκετό χρόνο. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να μοιράσω αυτόν τον χρόνο με δίκαιο και
ισορροπημένο τρόπο.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, πολλοί παράγοντες ισοδύναμης σημασίας
κατευθύνουν την εσωτερική αγορά. Το πρόβλημα σε επίπεδο ΕΕ προκαλείται από την έλλειψη
μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας, ωστόσο αυτό δημιουργεί και δυνατότητες ανάπτυξης. Οι
τρεις εκθέσεις έλαβαν υπόψη αυτά τα μειονεκτήματα και επίσης τα προσδιόρισαν με εξαιρετικό
τρόπο. Ωστόσο, μόνο η περιγραφή τους δεν θα ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρότεινα
πολλές τροπολογίες επί του σχεδίου έκθεσης, ένας τομέας του οποίου ήταν η επίλυση ορισμένων
ζητημάτων που εκκρεμούν σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Επιπλέον,
η ενιαία αγορά θα πρέπει να ωφελήσει εξίσου όλες τις επιχειρήσεις. Εν προκειμένω, έχω κατά νου
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ειδικότερα. Πιο έντονη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με την εξάλειψη των εμποδίων στην εσωτερική αγορά. Με άλλα λόγια, μια
εκτεταμένη, ολοκληρωμένη αγορά μπορεί να αποτελέσει από μόνη της την κινητήρια δύναμη
της καινοτομίας στο μέλλον. Συγχαίρω τους εισηγητές, ευχαριστώ τον Επίτροπο Barnier για το
έργο του και συγχαίρω την ουγγρική Προεδρία. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, συμβαίνει συχνά η προσπάθεια
για τη διατήρηση της ενιαίας αγοράς να γίνεται σε βάρος των κοινωνικών δικαιωμάτων και της
συμμόρφωσης με ορισμένες εθνικές παραδόσεις σχετικά με την αγορά εργασίας. Επιπλέον, επί
του παρόντος, η ενιαία αγορά αντιμετωπίζει και ένα άλλο πρόβλημα, καθώς η οικονομική κρίση
επισκιάζει τις προοπτικές για την περαιτέρω επιτυχημένη ανάπτυξή της. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι
αναγκαίο να συμπεριληφθεί ένα κοινωνικό στοιχείο στους νόμους που ισχύουν για την ενιαία
αγορά, προκειμένου η πολιτική να είναι πραγματικά προσανατολισμένη προς τους πολίτες και
προκειμένου να διασφαλισθεί η κοινωνική συνοχή μέσω της συμμόρφωσης με τα κοινωνικά
δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η κοινή μας προσπάθεια πρέπει να διασφαλίζει ότι η ενιαία αγορά και η λειτουργία της ωφελούν
τόσο τους πολίτες όσο και τις εταιρείες, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Πρέπει επίσης να κατευθύνουμε τα εγκριθέντα νομικά μέτρα
προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης στόχων όπως μια σταθερή και υπεύθυνη πολιτική για τις
αμοιβές και η επαρκής εκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν έχουμε να κάνουμε με
εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει ποτέ να εμπιστευόμαστε την ετικέτα, αλλά πάντα
να κοιτάμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Οι εν λόγω εκθέσεις φαίνεται να αφορούν την ενιαία
αγορά, το εμπόριο και τη μεταφορά θέσεων εργασίας από υψηλόμισθες οικονομίες σε
χαμηλόμισθες οικονομίες. Ωστόσο, ένας εισηγητής δεν έχασε την ευκαιρία να αναζητήσει ένα
ακόμη πρόσχημα για επιπλέον μετανάστευση – όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρώπης αλλά, κατά
συνεκδοχή, σαφώς και εκτός Ευρώπης.

Η έκθεση Correia de Campos κάνει λόγο για εισροή εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης και
εποχιακών εργαζομένων –οι οποίοι δεν φημίζονται συνήθως για τα πολλά προσόντα τους–
παρουσιάζοντάς την ως ωφέλιμη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τα άτομα δεν θεωρούνται
ανθρώπινα όντα, αλλά κινητές μονάδες παραγωγής. Η εισαγωγή ειδικευμένων εργαζομένων από
τον Τρίτο Κόσμο στερεί από τις φτωχιές χώρες ανθρώπους τους οποίους δεν έχουν την πολυτέλεια
να χάσουν.

Επιπλέον, φέρνοντας ανθρώπους από τον Τρίτο Κόσμο στην Ευρώπη, φέρνουμε μαζί με αυτούς
και μέρος του Τρίτου Κόσμου. Δεν μπορείτε να τους μετατρέψετε σε Ευρωπαίους ραντίζοντάς
τους με λίγη πολιτιστική χρυσόσκονη. Οι άνθρωποι δεν είναι προϊόν συγκεκριμένων πολιτισμών·
οι συγκεκριμένοι πολιτισμοί είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων λαών.
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Lara Comi (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με τις
κατευθυντήριες γραμμές που διατυπώνονται σε αυτήν τη σημαντική ανακοίνωση την οποία
εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απάντηση στην έκθεση του καθηγητή Monti τον περασμένο
Μάιο.

Η διακυβέρνηση και η εταιρική σχέση είναι δύο ουσιαστικές πτυχές για την αναζωογόνηση της
αγοράς. Πράγματι, προκειμένου αυτή να μπορέσει να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική και
ανταγωνιστική, χρειάζεται ισχυρή πολιτική καθοδήγηση και υψηλού επιπέδου ηγεσία. Αυτό
επιτυγχάνεται επίσης με τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος.
Οι θέσεις, οι αποφάσεις και οι πράξεις που εγκρίνουμε πρέπει να είναι το αποτέλεσμα εξαιρετικά
συντονισμένης συνεργασίας ανάμεσα στα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Επιπλέον, ο ρόλος του Κοινοβουλίου κατά την κατάρτιση νομοθεσίας για την ενιαία αγορά
μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ήδη συμβάλει ιδιαίτερα προς
αυτήν την κατεύθυνση· δηλαδή, έχει θεσπίσει νέους κανόνες προκειμένου να διασφαλισθεί
μεγαλύτερη εξουσία για το Κοινοβούλιο, αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Αναφέρομαι
ειδικά σε εκείνους τους φακέλους επί τους οποίους το Κοινοβούλιο διατύπωσε μια ισχυρή και
σαφή θέση, που όμως αποκλίνει από τη θέση του Συμβουλίου και των κυβερνήσεων των κρατών
μελών.

Catherine Stihler (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση είναι ουσιώδους σημασίας,
επειδή καθιστώντας πιο αποτελεσματική τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, έχουμε τη δυνατότητα
να δημιουργήσουμε οικονομική ανάπτυξη, η οποία ουσιαστικά οδηγεί στη δημιουργία θέσεων
εργασίας. Χάρηκα που επιτεύχθηκε συμβιβασμός όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής ρήτρας.
Η ισορροπία μεταξύ της αγοράς και των κοινωνικών μας αξιών είναι εξαιρετικά σημαντική· η
απώλεια αυτής της αρχής θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμια.

Όσον αφορά το ψηφιακό θεματολόγιο, αν και πολλά κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο, δυστυχώς
πολλά επίσης το θεωρούν μη ουσιώδες. Αν τα κράτη μέλη δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους
στο πλαίσιο του θεματολογίου, αυτό θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της ΕΕ. Τι
είδους πίεση μπορεί να ασκηθεί προκειμένου να διασφαλισθεί ότι κανένας πολίτης της ΕΕ, όπου
και αν διαμένει, δεν θα μείνει έξω από αυτήν την ψηφιακή επανάσταση που συντελείται γύρω
μας;

Τέλος, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, επικροτώ τις προτάσεις της Επιτροπής. Ωστόσο, πώς
μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις θα βρίσκονται στο επίκεντρο
του θεματολογίου μας;

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε θεμελιώδη την ιδέα ότι οι
Ευρωπαίοι πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερη απασχόληση ή περισσότερες θέσεις εργασίας.
Είναι αναγκαίο, πάνω απ’ όλα, να κατανοήσουμε ότι ο πολίτης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο
της πρωτοβουλίας, είτε από την άποψη των δικαιωμάτων των καταναλωτών είτε σε επίπεδο
επικοινωνιακών στρατηγικών ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είτε με τη βελτίωση του
περιβάλλοντος για τις διασυνοριακές δραστηριότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι
οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε οικονομίας.

Πρέπει να επισπεύσουμε τη διαδικασία της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων,
προκειμένου να τονώσουμε την κινητικότητα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις συλλογικές
συμβάσεις. Επίσης, δίνω ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή των ίδιων νόμων σε όλα τα κράτη
μέλη, στην επαρκή κοινωνική προστασία –επαναλαμβάνω, κοινωνική προστασία– και στην
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
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Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τέλος να πω ότι η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο προσόντων θα ωφελήσει πραγματικά τους πολίτες, όπως και ένας αποτελεσματικός
μηχανισμός για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

María Irigoyen Pérez (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τα
λόγια σας, και συμφωνώ μαζί σας ως προς το ότι πρέπει να ακούσουμε τους πολίτες μας και να
αποκαταστήσουμε την πίστη τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Σήμερα θα μπορούσε, επομένως,
να είναι μια μεγάλη ημέρα για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή κοινωνική ολοκλήρωση. Και αυτό
επειδή, με την έγκριση αυτών των εκθέσεων, όχι μόνο στοχεύουμε στην αναζωογόνηση της
ενιαίας αγοράς, ένα βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης,
αλλά ανταποκρινόμαστε επίσης στις απαιτήσεις των πολιτών που επιθυμούν μια μεγαλύτερη
Ευρώπη και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις, μετατρέποντας την ευρωπαϊκή
οικονομία σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς και τονώνοντας
αισθητά την ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, αυτός ο στόχος
θα πρέπει να βασιστεί στην εισαγωγή μιας κοινωνικής ρήτρας στο σύνολο της νομοθεσίας που
αφορά την εσωτερική αγορά, καθιστώντας τους πολίτες το επίκεντρο της προσοχής και των
προτεραιοτήτων μας, και ενισχύοντας έτσι τα κοινωνικά τους δικαιώματα.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να υποβάλει αυτές τις προτάσεις το συντομότερο
δυνατόν.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Κύριε Πρόεδρε, χωρίς αμφιβολία, η ενιαία αγορά υπήρξε πολύ
σημαντική για τα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόοδο που σημείωσαν σε οικονομικά ζητήματα.
Θα είναι πιο σημαντική στο μέλλον, ιδίως για χώρες όπως η δική μου, οι οποίες προσπαθούν να
εξέλθουν από την οικονομική ύφεση.

(EN) Η ενιαία αγορά απαιτεί δύο πράγματα κατά την άποψή μου: το ένα είναι η μεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδίως των ΜΜΕ όσον αφορά τις δυνατότητές της και το δεύτερο
είναι η εξάλειψη των φραγμών που εμποδίζουν την πρόοδό της.

Πρώτον, για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής
ταχύτητας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση. Δεύτερον, για την ενέργεια ως ενιαία αγορά
στην Ευρώπη, το ευρωπαϊκό υπερδίκτυο, το οποίο αποτελεί μακροπρόθεσμο έργο, είναι άκρως
ζωτικής σημασίας. Τρίτον, στον τομέα της καινοτομίας, θα χρειαστούμε το ευρωπαϊκό δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας, στο οποίο αναφέρθηκε η κ. Győri, στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας,
καθώς επίσης κέντρα αριστείας στα πανεπιστήμια που να υπόκεινται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν υπάρχει
ισορροπία ανάμεσα στον ανταγωνισμό και στην υπεράσπιση των κοινωνικών και εργασιακών
δικαιωμάτων. Αυτό που έχουμε σήμερα στο όνομα της ελευθέρωσης της ενιαίας αγοράς είναι
μια αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων, την αύξηση της ανεργίας που αυτή έχει προκαλέσει,
περισσότερες επισφαλείς θέσεις εργασίας και, σε πολλές περιπτώσεις, χειρότερες υπηρεσίες για
τους καταναλωτές. Υπάρχουν τεράστια παραδείγματα, μεταξύ άλλων και στη δική μου χώρα,
την Πορτογαλία, με την επέκταση των ελευθερώσεων στους τομείς των μεταφορών, των
ταχυδρομικών υπηρεσιών και των επικοινωνιών, όπου οι υπηρεσίες είναι τώρα χειρότερες,
απασχολούνται λιγότεροι άνθρωποι και οι θέσεις εργασίας είναι πιο επισφαλείς. Γι’ αυτό λέμε
ότι είναι σημαντικό να υπερασπιστούμε την κοινωνική ρήτρα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Το
κύριο πρόβλημα είναι ότι ως προς αυτό δεν συμμορφώνονται ούτε οι κυβερνήσεις ούτε η ίδια
η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο, όπως κατέστη απολύτως σαφές στα συμπεράσματα του
Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου.
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Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ακράδαντα ότι η ευαισθητοποίηση
και η εμπιστοσύνη των πολιτών έχουν βασική σημασία για την επιτυχία της ενιαίας εσωτερικής
αγοράς. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, η ενημέρωση να είναι προσβάσιμη και
κατανοητή για τους πολίτες. Θα ήθελα να καλέσω και πάλι την Επιτροπή να σκεφθεί σοβαρά
πώς θα εξηγήσει τα σχέδιά της στους πολίτες. Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το ίδιο το
έγγραφο για την ενιαία εσωτερική αγορά έδειξε τι είναι αυτό που ζητούν οι άνθρωποι και ποια
θεωρούν τα βασικά αδύναμα σημεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι
χαρακτήρισαν την πρόταση αριθ. 48 ως κύρια προτεραιότητα, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή
αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενισχύσει τη διαβούλευση και τον διάλογο με την κοινωνία των
πολιτών. Στη συνέχεια θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις των καταναλωτών κατά την
εκπόνηση νομοθεσίας. Ευελπιστώ ότι τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων θα ληφθούν
υπόψη σε αυτήν την περίπτωση.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας και συγχαίροντας όλους τους εισηγητές και σας
εύχομαι, κύριε Επίτροπε, ό,τι καλύτερο για το έργο σας που είναι σε εξέλιξη.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι καιρός να επιστρέψει η
πραγματική οικονομία στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας και να αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη των πολιτών στην κοινή μας αγορά. Η επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς είναι μια
ιστορική ευκαιρία για την Ευρώπη, ώστε να συνεχίσει την αποστολή της. Ας την εκμεταλλευτούμε.

Ο καλύτερος τρόπος για να επιδιώξουμε την κοινωνική Ευρώπη είναι να δημιουργήσουμε θέσεις
εργασίας, και αυτό ακριβώς αφορά η ενιαία αγορά. Γι’ αυτό κατέβαλα πολλές προσπάθειες ώστε
να μην αποδυναμωθεί η σημαντική αυτή πράξη και να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρώπης να
ανταγωνίζεται στην παγκόσμια αγορά και να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αντιστάθηκα στις
απόπειρες θέσπισης περιττής ρύθμισης και πρόσθετης γραφειοκρατίας ή σε ζητήματα όπως η
κοινωνική ρήτρα. Υποστήριξα τη συναίνεση που επιτεύχθηκε για να δοθεί στην Επιτροπή ευρεία
εντολή να προχωρήσει.

Ήρθε πλέον η ώρα να δράσουμε. Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη και το
Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβουν την κοινή ευθύνη που έχουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή
ζητημάτων όπως η δέσμη μέτρων για τα εμπορεύματα, η οδηγία για τις υπηρεσίες και η πράξη
για τις μικρές επιχειρήσεις, και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Και κάτι τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, ελπίζω ότι και το λιανικό εμπόριο, που αποτελεί
πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θα έχει επίσης υψηλή θέση στην πολιτική ατζέντα.

Συλβάνα Ράπτη (S&D). -   Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε έχετε συνειδητοποιήσει ότι κρατάτε
στα χέρια σας το μέλλον της Ευρώπης; Θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση έχει τεράστια σημασία
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το μέλλον των ευρωπαίων πολιτών, για το μέλλον
του ευρώ. Γιατί οι ευρωπαίοι πολίτες, στα 27 κράτη μέλη, είναι πολύ δύσκολο να αντέξουν και
να παρακολουθήσουν τα μέτρα λιτότητας που τους επιβάλλονται εάν δεν μπορέσουν να
κατανοήσουν την αξία και τη σημασία της εσωτερικής αγοράς. Έτσι, σήμερα, από αυτή τη
συζήτηση εκτιμώ ότι εξαρτάται το εάν του χρόνου η 20η επέτειος της εσωτερικής αγοράς θα
είναι μία γιορτή ή θα είναι ένα μνημόσυνο.

Θεωρώ ότι υπάρχει ένα τρίγωνο: πολίτες, επιχειρήσεις διακυβέρνηση. Αυτό το τρίγωνο πρέπει
να είναι ισοσκελισμένο. Στην παρούσα φάση, το σκέλος, η πλευρά που αναφέρεται στους πολίτες
είναι εξαιρετικά αδύναμο. Η διόρθωση μπορεί να γίνει μόνον μέσα από την οριζόντια κοινωνική
ρήτρα, γι' αυτό και τη ζητούμε, γι' αυτό και προσπαθούμε και επιτύχαμε ένα συμβιβασμό.
Τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, ο κ. Delors είπε ότι κανείς δεν μπορεί να ερωτευθεί την εσωτερική
αγορά. Εσείς κάντε την ερωτεύσιμη!
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Michel Barnier,    μέλος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ
ευγνώμων προς όλους εσάς για την ποιότητα των ομιλιών σας που περιελάμβαναν ένα ευρύ
φάσμα απόψεων. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όλα όσα είχατε να πείτε, όταν εκφράσατε την
εγρήγορσή σας και, επίσης, γενικότερα –και έχω ιδιαίτερη επίγνωση αυτού του πράγματος,
καθώς είναι κάτι που χρειαζόμαστε– όταν εκφράσατε την ενθάρρυνση και τη στήριξή σας για
την προσέγγισή μας.

Θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς τους τρεις εισηγητές, την κ. Kalniete, τον
κ. Buşoi και τον κ. Correia de Campos, και να πω στον κ. Kožušník ότι ορθώς τόνισε τον
κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε σε αυτήν την συζήτηση ο κ. Harbour, επειδή δεν ήταν δεδομένο
ότι έντεκα επιτροπές, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές που μίλησαν, θα κατόρθωναν
να συνεργαστούν. Τη σφαιρική ή συνολική προσέγγιση είχαν προτείνει ο κ. Grech και ο κ. Monti,
και, παράλληλα, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή με επικεφαλής τον Πρόεδρο Barroso επιτέλεσε
το ίδιο έργο. Συνεργαστήκαμε με άλλους δώδεκα Επιτρόπους για να διατυπώσουμε 50 προτάσεις
και, επιτέλους την επόμενη εβδομάδα, να προσδιορίσουμε τα δώδεκα μέσα για τον εκσυγχρονισμό
της ενιαίας αγοράς και τις δώδεκα συμβολικές προτάσεις γι’ αυτά τα μέσα.

Μόλις τώρα, ο κ. Zwiefka μίλησε για ουτοπία, υπενθυμίζοντας τους ιδρυτές. Θυμάμαι κάτι που
είχε πει ένας από αυτούς τους ιδρυτές, ο κ. Jean Monnet, όταν έγινε το πρώτο βήμα προς την
ενιαία αγορά με τη συγκέντρωση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα για πρώτη φορά το 1950.
Είπε: «Δεν είμαι ούτε απαισιόδοξος ούτε αισιόδοξος, είμαι απλώς αποφασισμένος.» Πιστεύω,
κυρίες και κύριοι, ότι επί του παρόντος –και επαναλαμβάνομαι εν προκειμένω– όταν ακούτε
προσεκτικά τους πολίτες και ακούτε την οργή τους, την ανησυχία τους, όταν βλέπετε πόσοι από
αυτούς υποφέρουν, όταν βλέπετε την έλλειψη θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, είναι καιρός να
γίνουμε και πάλι αποφασιστικοί, ιδίως στους τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης. Επιπλέον,
η κ. Thun αναφέρθηκε μόλις τώρα σε αυτήν την ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα. Θεωρώ πολύ
σημαντικό, χάρη στο εξαιρετικά εποικοδομητικό έργο που επιτελέσατε από κοινού με τις διάφορες
επιτροπές και τις διάφορες Ομάδες, το ότι μπορείτε να προχωρήσετε σύντομα –έτσι ελπίζω
τουλάχιστον– σε μια ψηφοφορία που θα εκφράσει αυτήν την αποφασιστικότητα και την οποία
θα πρέπει να λάβουν υπόψη το Συμβούλιο και, από την πλευρά της επίσης, η Επιτροπή. Εν πάση
περιπτώσει, αυτό το υποστηρικτικό έργο που επιτελέσατε από κοινού με κάνει να νιώθω βέβαιος
για τη δική μου αποφασιστικότητα, ενώ με καθησύχασε η επιτυχία της δημόσιας συζήτησης που
πραγματοποιήσαμε για τέσσερις μήνες σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, καθώς
λάβαμε, απ’ ό,τι θυμάμαι, 850 προτάσεις, και επίσης το γεγονός ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο εκδήλωσε τη στήριξή του προς την προσέγγισή μας.

Με αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή θα προσδιορίσει τις προτάσεις για τις οποίες αναλαμβάνει τη
δέσμευση να καταρτίσει κείμενα κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, και ελπίζω ότι εμείς,
το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη
αυτά τα κείμενα το 2011 και το 2012.

Κυρίες και κύριοι, όπως μπορείτε να δείτε, εμείς, η Επιτροπή, μέσω της νομοθεσίας σας, εκδίδουμε
πολλούς κανονισμούς. Εκείνοι που καταρτίζω επί του παρόντος σχετικά με τα διδάγματα τα
οποία πρέπει να αντλήσουμε από τη χρηματοπιστωτική κρίση είναι κανονισμοί αντίδρασης ή
πρόληψης. Εν προκειμένω, με την ενιαία αγορά, η φιλοδοξία μας είναι να καταρτίσουμε έναν
προληπτικό και δυναμικό κανονισμό και να μετατρέψουμε, όπως πρότειναν ο κ. Juvin και η
κ. Auconie, αυτήν την εσωτερική αγορά σε αυτό που θα έπρεπε να είναι: ένας χώρος ευκαιριών
μάλλον, παρά ένας χώρος περιορισμών, όπως πιστεύουν ότι είναι αυτή οι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις και οι πολίτες.

Οι πολίτες είναι καταναλωτές και θα καταβάλουμε προσπάθειες για να εγγυηθούμε την ασφάλεια
των προϊόντων που καταναλώνουν και να άρουμε όλους τους φραγμούς που εισάγουν διακρίσεις.
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Οι πολίτες είναι εργαζόμενοι και θα καταβάλουμε προσπάθειες για να επιτύχουμε την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων και τον σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων όσων εργάζονται
σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς πρότειναν η κ. Jaakonsaari και η κ. Gebhardt. Οι πολίτες
χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται για μια ανησυχία την οποία εξέφρασαν πολλοί
από εσάς, ειδικότερα ο κ. Τριανταφυλλίδης, και επιπλέον προτείνω στην κ. Castex, που μίλησε
μόλις τώρα, να διαβάσει προσεκτικά –πράγμα που χωρίς αμφιβολία έχει ήδη κάνει– την πρόταση
του συναδέλφου μου του κ. Almunia σχετικά με την αναθεώρηση της δέσμης
μέτρων Monti-Kroes. Περιέχει, κατά την άποψή μου, νέες και ανοικτές απαντήσεις όσον αφορά
την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτές. Επιπλέον, οι πολίτες είναι
καταθέτες και δανειστές, και μόλις αναφέρθηκα συνοπτικά στις διατάξεις σχετικά με μια ενιαία
ολοκληρωμένη αγορά ενυπόθηκων δανείων.

Επίσης, πέραν των πολιτών, υπάρχουν και οι επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ο
κ. Creutzmann, ο κ. Karas, μόλις τώρα, και η κ. Corazza Bildt μίλησαν για την ανάγκη
ανταγωνιστικότητας, ιδίως στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Θα
καταβάλουμε προσπάθειες για πιο ευνοϊκές λογιστικές και δημοσιονομικές συνθήκες, για την
πρόοδο όσον αφορά την καινοτομία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, τα οποία ανέφερε ο κ. Manders, για την πρόσβαση στις επενδύσεις και επίσης,
πιστεύω, για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την
κ. Vergnaud για τη στήριξη που έδειξε προς το έργο μας σχετικά με τις αναθέσεις.

Πρέπει να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς. Ο κ. Schwab είπε κάτι πολύ
σημαντικό μόλις τώρα σχετικά με την αποκατηγοριοποίηση και προσπάθησα να εργαστώ επ’
αυτού με τους συναδέλφους μου στο πλαίσιο της Επιτροπής. Αυτή η αποκατηγοριοποίηση
εφαρμόζεται στην αξιολόγηση των διάφορων οδηγιών.

Επί του παρόντος, πραγματοποιώ αξιολόγηση, όπως ήδη γνωρίζετε, ανά χώρα και ανά υπηρεσία,
όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες την οποία μόλις τώρα ανέφεραν η κ. Handzlik και η
κ. Roithová, και μπορώ να διαπιστώσω σαφείς ενδείξεις κατηγοριοποίησης. Παρατηρείται μερικές
φορές το «φαινόμενο ακορντεόν» για έναν μεμονωμένο εργαζόμενο ή έναν μεμονωμένο μηχανικό
ή αρχιτέκτονα, στο πλαίσιο της χρήσης της οδηγίας για τις υπηρεσίες, της οδηγίας για τα
επαγγελματικά προσόντα και της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Επιθυμώ, κύριε Schwab, να καταβάλω προσπάθειες για την αποκατηγοριοποίηση που απαιτείται.

Ο κ. Løkkegard και ο κ. Grech ανέφεραν επίσης την επικοινωνία. Προτού ανακοινώσεις κάτι
πρέπει να κάνεις κάτι, και όταν κάνεις κάτι πρέπει να το εξηγήσεις με τέτοιον τρόπο ώστε οι
πολίτες να κατανοήσουν τι έχει συμβεί. Γι’ αυτόν τον λόγο δίνω πολύ μεγάλη σημασία, στο
πλαίσιο ολόκληρου του συστήματος της εσωτερικής αγοράς, στα εργαλεία εκείνα που φέρνουν
την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της: στο σύστημα Solvit, το οποίο αρχίζει να λειτουργεί
καλά, στο σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς, στα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης,
στη διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» και στο φόρουμ, το οποίο ανέφερε ο κ. Grech,
προκειμένου να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των
πολιτών.

Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ορισμένες από τις πεποιθήσεις
που καθοδήγησαν τις πράξεις μου καθ’ όλη τη διάρκεια της εντολής που μου ανατέθηκε με την
υποστήριξή σας.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την κύρια θέση μου, δεδομένου ότι μιλάμε για την οικονομία και
την απασχόληση. Κυρίες και κύριοι, ο υπόλοιπος κόσμος δεν κάθεται να μας περιμένει. Προχωράει
πολύ πιο γρήγορα από εμάς σε ορισμένους τομείς. Δεν πρέπει να αδρανούμε και να είμαστε απλοί
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θεατές του μέλλοντός μας. Εμείς, οι Ευρωπαίοι, πρέπει να είμαστε η κινητήρια δύναμη του
μέλλοντός μας. Επιπλέον, το βασικό επιχείρημα, η κινητήρια δύναμη που μας ωθεί να
διαμορφώσουμε οι ίδιοι το μέλλον μας, είναι η ενιαία αγορά. Βρέθηκα στην Κίνα πριν από λίγες
ημέρες. Εκεί μας σέβονται επειδή αντιπροσωπεύουμε μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών
και πολιτών. Ας συνεχίσουμε να προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας ενισχύσουμε
τον πυρήνα μας – την ενιαία αγορά.

Η ενιαία αγορά είναι το θεμέλιο, η πλατφόρμα της οικονομίας μας. Αν αυτή λειτουργεί
αποτελεσματικά, τότε οτιδήποτε οικοδομήσουμε πάνω σε αυτήν θα λειτουργεί καλύτερα, είτε
πρόκειται για ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τις επιχειρήσεις είτε για τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές
δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Για ποιον λόγο, για παράδειγμα, αντιδρούμε στην ανακίνηση
του ζητήματος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το οποίο έχει βαλτώσει τα τελευταία 30 χρόνια;
Ο λόγος είναι ότι όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες στους τομείς της καινοτομίας
και της δημιουργίας έχουν αποδυναμωθεί, και μάλιστα σοβαρά, επειδή δεν διαθέτουμε ευρωπαϊκό
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή επειδή τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας κοστίζουν δέκα φορές περισσότερο
από ό,τι στις ΗΠΑ, επομένως η πλατφόρμα πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτή είναι η
ουσία του ζητήματος και, μόλις συμβεί αυτό, θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε πιο
αποτελεσματικά πολλές πρωτοβουλίες πάνω σε αυτά τα θεμέλια.

Η δεύτερη βασική μου θέση είναι ότι ήρθε η ώρα να καταβάλουμε προσπάθειες για την ανανέωση
της ανάπτυξης. Εν προκειμένω, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την κ. Turunen η οποία, μόλις
τώρα, ζήτησε ένα άλλο είδος ανάπτυξης. Η ανάπτυξη που θα προκύψει από αυτήν την κρίση,
και εν προκειμένω έχει δίκιο η κ. Turunen, πρέπει να είναι διαφορετική από την προηγούμενη
ανάπτυξη, πρέπει να σέβεται περισσότερο τους φυσικούς πόρους, τους φυσικούς χώρους, οι
οποίοι δεν είναι ούτε ελεύθεροι ούτε ανεξάντλητοι, και θα ενσωματώσουμε αυτούς τους στόχους
ειδικότερα στον νέο κώδικα ή στους νέους κανονισμούς για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και
για τη φορολογία, η οποία πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη μιας πιο οικολογικής ανάπτυξης.

Η τρίτη θέση μου, κυρίες και κύριοι, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη οικονομική επίδοση
χωρίς καινοτομία ή κοινωνική συνοχή. Αυτός είναι ο δυναμικός συμβιβασμός στον οποίο
αναφέρθηκε ο κ. Canfin και τον οποίο πρότεινε ο κ. Monti, μεταξύ άλλων και στον τομέα της
φορολογίας. Τόσο ο κ. Canfin όσο και ο κ. Cofferati ανέφεραν αυτό το θέμα και η κ. Toia μόλις
ανέφερε ένα θέμα που θα συμπεριληφθεί μεταξύ των προτάσεων για μια Πράξη για την Ενιαία
Αγορά, δηλαδή την ανάπτυξη ενός τομέα στον οποίο έχω εμπιστοσύνη, και είναι ο τομέας του
κοινωνικού επιχειρείν.

Η τέταρτη θέση μου, και την επαναλαμβάνω εδώ, είναι ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε τη μάχη
της ανταγωνιστικότητας, η καθεμία από τις περιφέρειές μας, ανεξάρτητα από την αδυναμία της
ή την απόστασή της από τις Βρυξέλλες, πρέπει να διαδραματίσει κάποιον ρόλο. Κάθε επιχείρηση
μπορεί να κερδίσει τη δική της μάχη, ακόμη και η μικρότερη εξ αυτών, και πρέπει να τις
βοηθήσουμε να το πράξουν. Τέλος, όλοι οι πολίτες μας, ακόμη και οι πλέον αδύναμοι, όσοι
ορισμένες φορές αποκλείονται λόγω μειονεκτημάτων, μπορούν να κερδίσουν τις μάχες τους για
ανταγωνιστικότητα, υπό την προϋπόθεση να λαμβάνουν ενθάρρυνση και υποστήριξη.

Η πέμπτη θέση μου είναι ότι, σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, η φιλοδοξία μας
πρέπει, το τονίζω, να είναι η ανάληψη δράσης και όχι η απλή παρακολούθηση των εξελίξεων.
Επιπλέον, δεν πρέπει απλώς να είμαστε ικανοποιημένοι με μια Ευρώπη που αποτελεί ήπειρο
κατανάλωσης. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ήπειρο παραγωγής, όχι μόνο υπηρεσιών,
αλλά ένας χώρος όπου διατηρούμε μια παραγωγική βάση, και αυτός είναι επίσης ο στόχος
ορισμένων προτάσεων που θα υποβάλουμε σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.
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Αξιότιμοι βουλευτές, σας περιέγραψα ποια ήταν η διττή φιλοδοξία μου όταν έγινα Επίτροπος.
Δεν έχει αλλάξει και θα παραμείνει η ίδια έως το τέλος της θητείας μου. Θα θέσουμε τις
χρηματοπιστωτικές αγορές, τις οποίες χρειαζόμαστε, στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας,
και όχι το αντίστροφο όπως συνέβαινε τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων
να λειτουργούν για τις αγορές, αλλά των ρυθμιζόμενων χρηματοπιστωτικών αγορών, που
υπόκεινται σε καλύτερη διαχείριση και εποπτεία, ώστε να εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία.
Ο στόχος μας είναι να θέσουμε εκ νέου την πραγματική οικονομία, δηλαδή τη μεγάλη ενιαία
αγορά, στην υπηρεσία της ανάπτυξης και στην υπηρεσία της ανθρώπινης προόδου. Θα πρέπει
να διαβάσετε την επόμενη εβδομάδα –ενδεχομένως να μην είναι το ιδανικό και μπορεί ασφαλώς
να βελτιωθεί– το σχέδιο της Πράξης για την Ενιαία Αγορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το
πρίσμα των συζητήσεών σας και επίσης υπό το πρίσμα αυτής της διττής φιλοδοξίας να τεθεί εκ
νέου η αγορά στην υπηρεσία της οικονομίας και να τεθεί εκ νέου η οικονομία στην υπηρεσία της
ανάπτυξης και της ανθρώπινης προόδου.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου.  –  (HU) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη σημερινή συζήτηση. Για εμένα, αυτό είναι
εξαιρετικά σημαντικό από δύο απόψεις. Από τη μία πλευρά, επιβεβαιώσατε την πεποίθηση της
ουγγρικής Προεδρίας ότι η εσωτερική αγορά διαδραματίζει τεράστιο ρόλο όσον αφορά την
τόνωση, επιτέλους, της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διασφάλιση ότι
επιτέλους μπορούμε και πάλι να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Το άλλο μεγάλο όφελος
αυτής της συζήτησης είναι ότι έχουν εκφραστεί πάρα πολλές σκέψεις και ιδέες τις οποίες θα
μπορέσουμε να ενσωματώσουμε και στις εργασίες του Συμβουλίου. Η Επιτροπή έχει ήδη επιτελέσει
μεγάλο μέρος του έργου αυτού. Όμως, και αυτοί έχουν σίγουρα πολλά ακόμα να κάνουν. Το
Συμβούλιο επιθυμεί να συνεργαστεί πολύ στενά με αυτό το Σώμα αργότερα για την έγκριση
ειδικής νομοθεσίας. Επομένως, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όσους βοήθησαν σε αυτήν τη
διαδικασία έως τώρα, είτε ως εισηγητές είτε ως μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών, και βασιζόμαστε στη συμμετοχή τους και στο μέλλον.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί πολλές φορές, η ουγγρική Προεδρία έχει στηρίξει τον στόχο μιας
ισχυρής Ευρώπης. Αυτό είναι και το σύνθημα της ουγγρικής Προεδρίας. Επιπλέον, πάντα λέμε
ότι επιθυμούμε μια ισχυρή Ευρώπη που να θέτει τον πολίτη, τους ανθρώπους, στο επίκεντρο των
πολιτικών της, και ούτε αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν εξετάζουμε την ενιαία αγορά.

Θα ήθελα να θίξω χωριστά ορισμένα από τα ζητήματα που σχολιάστηκαν ευρέως στη συζήτηση.
Το πρώτο είναι η κατάσταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Αυτές αποτελούν
όντως τους βασικούς παράγοντες της εσωτερικής αγοράς και, κατά συνέπεια, σκοπεύουμε να
κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να τις αναδείξουμε. Αυτό εν μέρει σημαίνει ευχερέστερη πρόσβαση
σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, μείωση του διοικητικού φόρτου και διασφάλιση απλουστευμένης
πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην αναθεώρηση της πράξης
για τις μικρές επιχειρήσεις, η οποία θα βρίσκεται στην ατζέντα του Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας τον Μάιο. Επίσης, σκοπεύουμε να εγκρίνουμε συμπεράσματα επί του
θέματος.

Το άλλο ζήτημα είναι το ψηφιακό θεματολόγιο. Πολλά έχουν ειπωθεί και γι’ αυτό εδώ στη
σημερινή συζήτηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό σε αυτόν
τον τομέα. Πρέπει να βελτιώσουμε τις επιλογές και τους όρους της διοίκησης και των
επιχειρηματικών συναλλαγών χωρίς χαρτιά. Οι πρωτοβουλίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό, αλλά, με την ευρύτερη έννοια,
πιστεύω ότι ο στόχος της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι επίσης να ενθαρρύνει
τις διασυνοριακές συναλλαγές με βάση ένα ενιαίο σύνολο ευρωπαϊκών κανόνων. Εν προκειμένω,
θα μπορούσα επίσης να αναφέρω την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία επηρεάζει
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ένα σημαντικό μέρος της εσωτερικής αγοράς, ένα μείζον στοιχείο της οποίας είναι η
απλουστευμένη ηλεκτρονική διοίκηση.

Ένα τρίτο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς η οποία, κατά
την άποψή μου, είναι αδιανόητη χωρίς τη δημιουργία και την ολοκλήρωση των υποδομών
ενέργειας και μεταφορών. Η ουγγρική Προεδρία έχει ήδη δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση
της ενιαίας αγοράς ενέργειας τους πρώτους τρεις μήνες. Αρκετοί βουλευτές ανέφεραν επίσης
στη συζήτηση τα ομόλογα έργων υποδομής. Αναμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της
δημόσιας διαβούλευσης σε σχέση με αυτό. Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων είναι
επίσης ένα ζήτημα στο οποίο μέχρι σήμερα δώσαμε μεγάλη προσοχή. Στην εισαγωγή μου ανέφερα
επίσης το ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και ευελπιστώ ότι αφού αρχίσει η
ενισχυμένη συνεργασία, θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε από κοινού το περιεχόμενό της και
ότι, όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή
πρόοδο στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τον Μάιο. Επιπλέον, ελπίζω επίσης ότι θα υπάρξει
ακόμα και η δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας.

Τέλος, θα ήθελα να θίξω κοινωνικές πτυχές. Αυτό είναι το ζήτημα που δημιούργησε το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον και στη σημερινή συζήτηση και προκάλεσε επίσης τα πιο έντονα συναισθήματα στην
Αίθουσα. Πιστεύω ότι είχαμε μια πολύ ζωηρή συζήτηση επ’ αυτού τόσο στην Επιτροπή όσο και
σε αυτό το Σώμα, και είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα συμβεί και στο Συμβούλιο.

Όπως είπα προηγουμένως, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη με τον ανθρώπινο παράγοντα στο
επίκεντρό της. Πιστεύω ότι αυτό καταδεικνύει σαφώς την προσέγγιση της ουγγρικής Προεδρίας
στο θέμα, ωστόσο αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με έναν ισορροπημένο τρόπο και
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές. Δηλαδή, αν τοποθετήσουμε στο επίκεντρο τον ανθρώπινο
παράγοντα, η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι σίγουρα το σημαντικότερο καθήκον, επειδή αν
διασφαλίσουμε ότι όσοι θέλουν μπορούν να εργαστούν, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να
προσφέρουμε κάτι παραπάνω από αυτό στους πολίτες μας.

Το άλλο θέμα είναι ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, η ευρωπαϊκή
κοινωνική οικονομία της αγοράς, έχει τεθεί σε δοκιμασία. Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να
το προστατεύσουμε. Φυσικά, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο και στα 27 κράτη μέλη, καθώς
όλοι το εφαρμόζουμε με διαφορετικό τρόπο. Οφείλουμε επίσης να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό το
μοντέλο έχει τεθεί σε δοκιμασία: η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, η ανταγωνιστικότητα των κρατών
μελών, εξαρτάται από το αν μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτό το κοινωνικό μοντέλο στις
προκλήσεις του 21ου αιώνα. Για τον λόγο αυτόν, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως κάτι το
ιερό και απαραβίαστο, αλλά ως κάτι που υπερασπιζόμαστε μέσω κοινών προσπαθειών,
προσαρμόζοντάς το παράλληλα στον 21ο αιώνα.

Τέλος, αναφέρθηκε συχνά και η κινητικότητα. Πιστεύω ότι πρόκειται για έναν τομέα όπου ίσως
να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο επειγόντως και με πολύ εύκολο τρόπο, και θα θέλαμε
να εγκρίνουμε ασφαλώς σχετικά συμπεράσματα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τον Μάιο.

Τέλος, πρόθεση της ουγγρικής Προεδρίας είναι να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή
της ενιαίας αγοράς, και είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε δεσμεύσεις στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο. Εν προκειμένω, βασιζόμαστε στα μέλη και τον πρόεδρο της Επιτροπής, καθώς και στους
βουλευτές και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Sandra Kalniete,    εισηγήτρια. – (LV) Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας αυτήν την ιδιαίτερα
γόνιμη συζήτηση, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτή η συζήτηση έδειξε ότι εμείς, οι βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας έναντι του πληθυσμού της
Ευρώπης όσον αφορά την αναζωογόνηση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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Η εμπέδωση της ενιαίας αγοράς είναι το ίδιο σημαντική για την αναζωογόνηση της οικονομίας
με τις άλλες δύο πρωτοβουλίες: την ενίσχυση της οικονομικής διαχείρισης και τη στρατηγική
για το 2020. Πρέπει να αναδείξουμε την πολιτική διάσταση της ενιαίας αγοράς. Τόσο οι πολιτικοί
όσο και η κοινωνία συνολικά πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της, επομένως η επικοινωνία
είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς: επικοινωνία με
τις επιχειρήσεις, επικοινωνία με τους Ευρωπαίους και επίσης επικοινωνία μεταξύ και των τριών
θεσμικών οργάνων. Χαίρομαι πολύ που είμαστε ενωμένοι όσον αφορά τον στόχο να
αναζωογονήσουμε, να ενώσουμε και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αγορά.

António Fernando Correia De Campos  , εισηγητής. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους γι’ αυτήν τη συζήτηση, η οποία ήταν αξιόλογη. Μόλις
τώρα, ωστόσο, δεν είχα τον χρόνο να διαβάσω το τελευταίο μέρος της ομιλίας μου, στο οποίο
ήθελα ουσιαστικά να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Barnier. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να
τον ευχαριστήσω από το να υπενθυμίσω την πρώτη πρότασης της ομιλίας του. Είπε ότι είναι
καιρός να θέσει η Ευρώπη υψηλότερους στόχους, και όχι απλώς να ανακοινώνει άσχημα νέα
στους ανθρώπους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Επίτροπε, και θα ήθελα να σας πω ότι, εν
προκειμένω, το Κοινοβούλιο έχει επιτελέσει εγκαίρως το έργο του και είναι έτοιμο να ανακοινώσει
στους ανθρώπους καλά νέα.

Cristian Silviu Buşoi,    εισηγητής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
όλους για τις εισηγήσεις σας σε αυτήν τη συζήτηση και για τις θετικές σας παρατηρήσεις. Θα
ήθελα επίσης να συγχαρώ τους συναδέλφους μου, την κ. Kalniete και τον κ. Correia De Campos,
για το θετικό έργο τους.

Τώρα έχουμε ενώπιόν μας τρεις εκθέσεις που είναι το αποτέλεσμα δύο μηνών σκληρής δουλειάς.
Παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε, χαίρομαι για τα αποτελέσματα που επιτύχαμε.
Προσδιορίσαμε τις σωστές προκλήσεις και ένα σύνολο βιώσιμων λύσεων. Αυτές αποτελούν
επίσης μια σαφή έκφραση της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εμβάθυνση και
την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

Πιστεύω ακράδαντα ότι οι τρεις εκθέσεις θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στην ευρεία
δημόσια διαβούλευση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή και είχε ως αποτέλεσμα να λάβουμε
σχεδόν 750 απαντήσεις. Επικροτώ το ενδιαφέρον το οποίο έδειξαν οι επιχειρήσεις, τα άτομα, οι
ΜΚΟ και οι δημόσιες αρχές για την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, καθώς είναι καίριας σημασίας
η επίτευξη ευρείας συναίνεσης σχετικά με τα μέτρα προσαρμογής της ενιαίας αγοράς στις
προσδοκίες των πολιτών και των επιχειρήσεών μας.

Χαίρομαι που βλέπω ότι η Επιτροπή είναι πραγματικά δραστήρια και ότι ορισμένες από τις
πρωτοβουλίες έχουν ήδη δρομολογηθεί. Δεν αμφιβάλλω ότι η Επιτροπή θα λάβει δεόντως υπόψη
τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επειδή, εντέλει, το σημαντικότερο ερώτημα είναι:
μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά με τις ενέργειες και τις προσπάθειές μας; Η
απάντησή μου είναι: ναι, μπορούμε, αλλά για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε θάρρος και όχι
διστακτικότητα. Πρέπει να αναλάβουμε αμέσως δράση, και όχι μετά από μερικά χρόνια. Πρέπει
να καταβάλουμε κοινές προσπάθειες, και όχι να δρούμε χωριστά με μεμονωμένες ενέργειες. Είναι
καιρός να αναλάβουμε δράση.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο
συνάδελφός μου κ. de Jong είπε ότι ξεπέρασα τα όρια όσον αφορά τις παρατηρήσεις που έκανα
στην ερώτησή μου προς έναν συνάδελφο. Δεν νομίζω ότι ξεπέρασα τα όρια όταν έκανα μια
ερώτηση σχετικά με το αποτέλεσμα της επιρροής που ασκεί ένας βουλευτής αυτού του Σώματος
σε αυτό το θεσμικό όργανο.
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Με όλο τον σεβασμό, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ησυχία, ώστε να μπορέσω τελικά να
μιλήσω.

Δεν είναι δίκαιο να ασκείται κριτική σε ένα άτομο επειδή έκανε μια ερώτηση σε αυτό το
Κοινοβούλιο. Η ερώτηση δεν απαντήθηκε και θα πρέπει να απαντηθεί. Αντιθέτως, ο συνάδελφός
μου απάντησε στην ερώτηση σχετικά με τις θέσεις εργασίας στα West Midlands. Επιτρέψτε μου
να του υπενθυμίσω ότι η ΕΕ επιδότησε την απομάκρυνση θέσεων εργασίας από το Ryton Plant
στο Coventry.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Ψηφοφορία: 6 Απριλίου 2011.

Η ψηφοφορία επί της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις θα διεξαχθεί
στην επόμενη περίοδο συνόδου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα πρόταση απλουστεύει τη νομοθεσία
συνενώνοντας διάφορες οδηγίες. Μάλιστα, διασαφηνίζει τους νόμους και διευκολύνει την
κατανόηση και την εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Πιστεύω ότι με
αυτόν τον τρόπο θα δοθεί νέα ώθηση στην εσωτερική αγορά και, ελπίζω, στις περιφέρειες με
αδύναμες οικονομίες λόγω του μεγέθους, της απόμακρης θέσης και της οικονομικής εξάρτησής
τους από έναν μικρό αριθμό προϊόντων, όπως ισχύει στην περίπτωση των εξόχως απόκεντρων
περιοχών. Γενικά, απαιτούνται μέτρα για να αντιμετωπιστεί η πτώση της ζήτησης που είναι
αποτέλεσμα των διασυνοριακών αγορών, και είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι αυτή η
νομοθεσία θα είναι ωφέλιμη για περιφέρειες όπως οι Αζόρες. Οι πιο απομονωμένες περιοχές
έχουν μεγαλύτερο συμφέρον να στέλνουν πολλά από τα προϊόντα τους έξω από την περιφέρειά
τους. Οι επιχειρήσεις τους πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σαφή νομοθεσία και οι καταναλωτές
τους να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα εμπορευμάτων σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.
Σε καταστάσεις όπου υπάρχει εναρμονισμένη νομοθεσία σε τομείς όπως οι προσυμβατικές
πληροφορίες, πράγμα που κατοχυρώνεται σε αυτήν τη νέα πρόταση, ένας τρόπος για την
περαιτέρω αύξηση των επιπέδων εμπιστοσύνης στα προϊόντα από εξόχως απόκεντρες περιφέρειες
–και επομένως για την αύξηση της διαθεσιμότητας και της κατανάλωσής τους στην εσωτερική
αγορά– θα είναι η βελτίωση της εικόνας τους μέσω της πιστοποίησης ποιότητας, θεσπίζοντας
ειδικά μέτρα για τον σκοπό αυτόν.

Ioan Enciu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που
εξακολουθούμε να βιώνουμε έδειξε ότι, αν απομακρυνθούμε από τον ουσιαστικό στόχο της
οικονομίας, που είναι η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών, διατρέχουμε τον κίνδυνο να
ωθήσουμε ολόκληρη την κοινωνία στην κατάρρευση. Αυτό ισχύει και για την ενιαία αγορά. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρόλος της είναι να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ευρωπαίο πολίτη να έχει
ισοδύναμα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα τα οποία διασφαλίζουν την ευημερία τους, σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενιαία αγορά πρέπει να εμβαθυνθεί και να προσανατολιστεί
ξανά προς τους πολίτες και τα συμφέροντά τους. Πιστεύω ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου κρίσης, είναι σημαντικό να αποκομίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από κάτι
που διαθέτει η Ευρώπη και είναι πιο πολύτιμο, δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η κινητικότητα
των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ αποτελεί το κλειδί της οικονομικής ανάκαμψης και της
ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς. Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτήν την κινητικότητα, και το πρώτο
βήμα που αξίζει να κάνουμε είναι να εξαλείψουμε τυχόν φραγμούς που εμποδίζουν την
κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της ΕΕ. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στους εργαζόμενους
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από τα νέα κράτη μέλη εμποδίζουν την υγιή ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και πρέπει να αρθούν
αμέσως.

Elisabetta Gardini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Για την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς, οι
ευρωπαϊκές πολιτικές μας πρέπει να εφαρμόζονται σε ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον
που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ανάπτυξης και στη στρατηγική
αναδιάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρή πολιτική ηγεσία η οποία
θα καθορίσει και θα υλοποιήσει οικονομικές προτεραιότητες αυτού του μεγέθους. Η νέα
ευρωπαϊκή στρατηγική, την οποία ενέπνευσαν οι κατευθυντήριες γραμμές της έκθεσης Monti,
έχει το πλεονέκτημα ότι υποδεικνύει συγκεκριμένα μέτρα για την έξοδο από αυτήν την περίοδο
οικονομικής κρίσης με την αποκατάσταση των επιπέδων παραγωγικότητας και απασχόλησης.
Από τις 50 προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τα μέτρα τα οποία
λήφθηκαν για να διασφαλισθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και η ευκολότερη
πρόσβαση στην πίστωση και στη διεθνοποίηση, έτσι ώστε να μπορέσουν να αδράξουν τις νέες
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η παγκόσμια αγορά. Θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας
για να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι οι ΜΜΕ είναι οι πιο αυθεντικοί εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού
οικονομικού ιστού και παρέχουν πολλά παραδείγματα αριστείας τα οποία θα πρέπει να
ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται. Το ψηφιακό θεματολόγιο, η καταπολέμηση της
παραποίησης/απομίμησης, η ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η απλούστευση του
συστήματος των συμβάσεων προμηθειών είναι άλλες προτεραιότητες που χαίρουν ευρείας
στήριξης, προκειμένου να διασφαλισθεί η συγκεκριμένη υλοποίηση των οικονομικών οφελών
τα οποία ευνοούν τη νομισματική σταθερότητα και τη συνοχή.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    γραπτώς. – (PL) Η φράση «Πράξη για την
Ενιαία Αγορά» βρίσκεται στα χείλη όλων από τότε που ο καθηγητής Mario Monti συνέταξε την
έκθεσή του. Αναμένω με ανυπομονησία τα δώδεκα μέτρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
χαρακτηρίσει κρίσιμα για το μέλλον της ενιαίας αγοράς. Ταυτόχρονα, μπορώ να φανταστώ τι
θα περιλαμβάνουν. Επομένως, σήμερα, θα ήθελα να αναφερθώ όχι τόσο σε συγκεκριμένες ιδέες,
όπως το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οι δημόσιες
συμβάσεις, αλλά να επικεντρωθώ στις αρχές οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να μας
καθοδηγούν.

Πιστεύω ότι η μελλοντική ρύθμιση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει, αφενός, να αντικατοπτρίζει τη
φιλοσοφία της ενιαίας αγοράς η οποία έχει αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών, αλλά, αφετέρου,
πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Ως παράδειγμα θα αναφέρω
την αρχή που καθοδήγησε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το ξεκίνημά της – υπεράσπιση αυτού
που είναι γνωστό ως παράλληλο εμπόριο ή εμπόριο νόμιμων προϊόντων εκτός των επίσημων
διόδων διανομής, όπως η πώληση στη Γερμανία τηλεοράσεων Grundig οι οποίες αγοράστηκαν
νόμιμα στη Γαλλία. Σήμερα, το παράλληλο εμπόριο πολύ συχνά πραγματοποιείται στο διαδίκτυο
σε διάφορους ιστοτόπους. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό το δικαίωμα στηρίζοντας την
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς στο διαδίκτυο και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
γενικότερα, διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά στα νόμιμα
διαδικτυακά καταστήματα. Έχουμε πολλά να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα, όσον αφορά τόσο
τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται στον εικονικό κόσμο όσο και την
αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διαδικτυακές συναλλαγές.

Kinga Göncz (S&D),    γραπτώς. – (HU) Η ενιαία αγορά είναι η βασική κινητήρια δύναμη
πίσω από την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκτός από τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, δημιουργεί επίσης ένα πλαίσιο για την κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας. Οι προτάσεις για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, είτε αφορούν την άρση
των διοικητικών φραγμών που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις είτε την τόνωση του
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ηλεκτρονικού εμπορίου, πρέπει να είναι προς όφελος των πολιτών. Η υλοποίηση της στρατηγικής
δεν πρέπει να βλάπτει τα κοινωνικά δικαιώματα, ούτε να διαβρώνει τα επιτεύγματα στον τομέα
του κράτους πρόνοιας. Εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί φραγμοί σε ό,τι αφορά την
επιβολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των αγοραστών και των καταναλωτών χωρίς
εσωτερικά σύνορα. Η εφαρμογή της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία είναι ακόμη ελλιπής,
παρόλο που η απασχόληση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων και η καλύτερη δυνατή
διαχείριση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού είναι ιδιαίτερα σημαντικές από την άποψη της
ανάκαμψης από την κρίση. Η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υποστηρίζεται από την
κοινή ευρωπαϊκή δράση ενάντια στη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα και από την εφαρμογή
του προγράμματος της Στοκχόλμης με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης. Πρέπει να λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων στο εσωτερικό της ΕΕ, τη δυνατότητα μεταφοράς των
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Επίσης,
έχουμε ακόμα να εκπληρώσουμε πολλές υποχρεώσεις όσον αφορά τη διασφάλιση της ελεύθερης
κυκλοφορίας των υπηρεσιών και την τήρηση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων.

Liem Hoang Ngoc (S&D),    γραπτώς. – (FR) Δεδομένης της σημασίας αυτού του ζητήματος
και των στενών χρονικών ορίων εντός των οποίων αναγκάστηκε να εργαστεί το Κοινοβούλιο,
μπορούμε όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι με όσα έχουμε επιτύχει. Γενικά, συμφωνώ με τις
προτεραιότητες που καθορίζονται στις διάφορες εκθέσεις, ιδίως την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων, τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, τον
εξορθολογισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, τις πρωτοβουλίες για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την πρόσβαση όλων σε ορισμένες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Βέβαια, κατά την άποψή μου, άξιζε να τονιστούν άλλα μέτρα, όπως το ζήτημα των συλλογικών
πόρων, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι ήταν δύσκολο να αποφασίσουμε μεταξύ αυτών των 50
προτάσεων. Είμαι επίσης ικανοποιημένος που μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό σχετικά
με την κοινωνική ρήτρα, η οποία ορίζει ότι οιαδήποτε νομοθεσία για την ενιαία αγορά θα πρέπει
να υπόκειται σε εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων και, εφόσον δικαιολογείται από τα
πορίσματα, θα πρέπει να περιέχει αναφορά στα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Τέλος, ένας άλλος λόγος για τον οποίο μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι είναι το γεγονός
ότι το Κοινοβούλιο ζητεί σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και τις
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτές, να είναι ποιοτικές
και οικονομικά προσιτές και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τομεακές νομοθετικές πρωτοβουλίες
σε αυτό το πεδίο.

Jan Kozłowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους εισηγητές
για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν στο πλαίσιο της εκπόνησης των εκθέσεων σχετικά με
την ενιαία αγορά, και επίσης να τους συγχαρώ για το τελικό αποτέλεσμα. Χαίρομαι που, κατά
την 20ή επέτειο της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς, έχουμε ενώπιόν μας ένα ψήφισμα το οποίο
θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς. Είμαι
βέβαιος ότι ενεργοποίησή της θα επιτρέψει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
αγορών και θα μας φέρει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από τη στρατηγική
Ευρώπη 2020. Θεωρώ ότι τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ αποτελούν σημαντικό παράγοντα για να επιτευχθεί
η αποδοτική λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Επομένως, χαίρομαι που στις εκθέσεις δόθηκε
προσοχή στην ιδιαίτερη σημασία τους. Τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ αποτελούν ένα από κύρια στηρίγματα
της αποδοτικής λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς, καθώς δημιουργούν τις συνθήκες για
δίκαιο ανταγωνισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο των αποφάσεων που
αναμένεται να λάβουμε σχετικά με τη μελλοντική μορφή των δικτύων ΔΕΔ-Μ, θα ήθελα να
επιστήσω την προσοχή στην ανάγκη καλύτερης διασύνδεσης των «παλαιών» 15 κρατών μελών
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με τα νέα κράτη μέλη, καθώς και στο ότι η μεγαλύτερη συνοχή ως προς τις εσωτερικές μεταφορές
της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα
της ΕΕ.

Alajos Mészáros (PPE),    γραπτώς. – (HU) Η ενιαία αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική για τη
μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αυτές είναι που διαθέτουν το μεγαλύτερο δυναμικό για
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ενιαία αγορά πρέπει να προσφέρει πλεονεκτήματα
στις μικρές επιχειρήσεις επειδή αυτές είναι που παρέχουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, την
ίδια στιγμή όμως είναι και αυτές που δυσκολεύονται περισσότερο να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες
που παρουσιάζει η ενιαία αγορά. Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας αποτελεί
πρόβλημα γι’ αυτές. Ομοίως, πρέπει να δώσουμε προσοχή στις τοπικές επιχειρήσεις που
βρίσκονται σε μειονεκτούσες, αραιοκατοικημένες περιοχές και σε αστικές περιοχές και
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί θεμελιώδες μέσο που επιτρέπει
στην ΕΕ να έχει μια δυναμική, αποτελεσματική και καινοτόμο εσωτερική αγορά, καθώς και να
είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να λάβει σημαντικά μέτρα για να
διασφαλίσει τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πληροφορίες, ώστε αυτές να γνωρίζουν
τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά και τα χρηματοδοτικά μέτρα που προβλέπει η ΕΕ.
Και εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντική η ενσωμάτωση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020
και στοιχείων της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με την
ενιαία αγορά. Αυτό θα συνέβαλε καθοριστικά στην υπέρβαση των υφιστάμενων φραγμών σε
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    γραπτώς. – (EN) Κατά τη γνώμη μου, η ενιαία αγορά για
τους Ευρωπαίους θα πρέπει επίσης να σημαίνει και ενιαία αγορά ισότητας. Δυστυχώς, η παρούσα
έκθεση δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτό το ζήτημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προϊόντα
προσφέρονται μερικές φορές υπό την ίδια εμπορική ονομασία, αλλά με διαφορετική σύνθεση
προϊόντος, στις διάφορες χώρες. Τα προϊόντα υποτίθεται ότι έχουν την ίδια εμπορική ονομασία,
αλλά διατίθενται περιλαμβάνοντας διαφορετικές συγκεντρώσεις ή διαφορετική ισχύ. Έχουν
αναφερθεί καταστάσεις όπου προϊόντα τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών ποιότητας πωλήθηκαν
υπό την ίδια εμπορική ονομασία, ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Ως αποτέλεσμα, το
–υποτιθέμενο– ίδιο προϊόν είναι διαφορετικής ποιότητας ανάλογα με τη χώρα πώλησης. Καθώς
μια εμπορική ονομασία συνδέεται με την εκτιμώμενη ποιότητα, η συγκεκριμένη πρακτική θα
μπορούσε να οδηγήσει σε παραπλάνηση του κοινού. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφεύγουν την
παραπλάνηση των καταναλωτών όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την εμπορική
ονομασία των προϊόντων. Αν οι παραγωγοί επιθυμούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
προϊόντων που προσφέρουν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν διαφορετική εμπορική ονομασία.
Οι πολίτες μας πιστεύουν ότι η ποιότητα των προϊόντων με ορισμένη εμπορική ονομασία θα
πρέπει να είναι η ίδια σε κάθε αγορά, βάσει της αρχής ότι μία εμπορική ονομασία ισοδυναμεί με
ένα επίπεδο ποιότητας. Δεδομένου ότι το εν λόγω ζήτημα απασχολεί τους πολίτες της εκλογικής
μου περιφέρειας, θα ήθελα να τεθεί στις συζητήσεις μας σε αυτό το Σώμα.

Marianne Thyssen (PPE),    γραπτώς. – (NL) Χαίρομαι που η έκθεση του πρώην Επιτρόπου
κ. Monti, η οποία έλαβε γενικά επαίνους, και στην οποία υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη
και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ως «προϋπόθεση για μια άκρως ανταγωνιστική
κοινωνική οικονομία της αγοράς», έτυχε άμεσης ανταπόκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άλλωστε, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έπληξε σοβαρά
την Ευρώπη. Η περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, η οποία είναι η μεγαλύτερη αγορά
παγκοσμίως, θα είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά μας εν προκειμένω.
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Πρέπει να λάβουμε στοχευμένα μέτρα για τις ΜΜΕ μας, οι οποίες αποτελούν το οικονομικό
επίκεντρο της Ευρώπης: επαρκής πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, διευκόλυνση των επιγραμμικών
συναλλαγών και ένα πρώτο βήμα προς μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιρειών.
Οι πολίτες μας θα μπορούσαν να ωφεληθούν και από αυτό: για παράδειγμα από δυνατότητες
σπουδών στο εξωτερικό, πιο αυστηρή ασφάλεια των παιχνιδιών, φθηνότερα τέλη περιαγωγής.
Ως ευρωπαίοι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, οφείλουμε να το υπερτονίσουμε αυτό. Οι
προκλήσεις είναι σημαντικές, γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να
δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για μια εσωτερική αγορά επιγραμμικών υπηρεσιών.
Με αυτές τις τρεις εκθέσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι λαμβάνουμε
στα σοβαρά τη μεταρρύθμιση της εσωτερικής αγοράς. Ας είμαστε τώρα συνεπείς όσον αφορά
την ενασχόληση με αυτό το έργο.

Νίκη Τζαβέλα (EFD),    γραπτώς.  – Για να μπορέσει η Ευρώπη να αντεπεξέλθει στις δυσμενείς
συνθήκες του σήμερα και να ανταγωνιστεί τις ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες πρέπει να
επενδύσει σε τομείς με σκοπό την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η κοινή αγορά
είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε
αναλόγως. Εξάλλου, η ύφεση οδηγεί τα κράτη μέλη της Ευρώπης σε βαθύτερη οικονομική
ενοποίηση, γεγονός που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε για να επιτύχουμε μεγέθυνση της
ευρωπαϊκής οικονομίας, με αποτέλεσμα να γίνει ανταγωνιστικότερη τόσο σε εγχώριο, όσο και
σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, με τα επίσημα έγγραφά μας, πρέπει να στοχεύσουμε σε ανάπτυξη
πιο φιλόδοξης εμβάθυνσης της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, ιδίως των υπηρεσιών. Επίσης, πρέπει
να αναγνωριστεί ο ρόλος των επιχειρήσεων για την δημιουργία μιας λειτουργικής ενιαίας αγοράς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GIANNI PITTELLA
Αντιπροέδρου

7. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

***

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν από την ψηφοφορία,
θα ήθελα να διαθέσω λίγο από τον χρόνο μας για να υπενθυμίσω στο Σώμα, στο Συμβούλιο και
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πριν από δύο χρόνια εκδηλώθηκε σεισμός στη L’Aquila, στον
οποίον έχασαν τη ζωή τους 309 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 1.650
άνθρωποι. Τώρα που έθεσα το θέμα, θα στείλω σήμερα σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ένα βίντεο το οποίο γυρίστηκε στη L’Aquila στις 13 Ιανουαρίου. Προτρέπω όλους
τους συναδέλφους να το δουν, επειδή οι πολίτες της L’Aquila αναμένουν μια δυναμική
ανταπόκριση από την Ευρώπη.

Πρόεδρος.   – Σας ευχαριστώ, κυρία Alfano. Κι εγώ ανέφερα αυτήν τη θλιβερή επέτειο κατά τη
διάρκεια της πρωινής συζήτησης. Ορθώς την υπενθυμίσατε σε αυτήν την κατάμεστη Αίθουσα.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χθες τη νύχτα
σημειώθηκε άλλη μια τραγωδία στη Μεσόγειο. Μετανάστες από τη βόρεια Αφρική πέθαναν στην
προσπάθειά τους να φθάσουν στην Ιταλία και την Ευρώπη. Υπάρχουν περίπου 130 αγνοούμενοι
και 20 σοροί που έχουν ήδη ανευρεθεί.

Όταν μιλάμε για μετανάστευση, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι μιλάμε για άνδρες, γυναίκες και
παιδιά, όχι απλώς για αριθμούς. Δεν πρέπει να μείνουμε άλλο σιωπηλοί· το Συμβούλιο και οι
κυβερνήσεις οφείλουν να αναλάβουν δράση. Η πολιτισμένη και δημοκρατική Ευρώπη πρέπει να
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δείξει τη θλίψη της και, για τον λόγο αυτόν, κύριε Πρόεδρε, σας καλώ να ζητήσετε από το Σώμα
να τηρήσει ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των θυμάτων της μετανάστευσης.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. −   Σας ευχαριστώ, κύριε Sassoli. Φυσικά, θα κάνω δεκτό το αίτημά σας. Προτού
ζητήσω από το Σώμα να τηρήσει ενός λεπτού σιγή εις μνήμην αυτών των θυμάτων, θα ήθελα να
δώσω τον λόγο στον κ. Tavares ο οποίος ζήτησε να μιλήσει για το ίδιο θέμα.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, λάβαμε πληροφορίες ότι ανατράπηκε στη
Μεσόγειο ένα σκάφος από τη Λιβύη που μετέφερε πρόσφυγες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νεκροί
και ότι αγνοούνται 150 άνθρωποι.

Σχεδόν πριν από έναν χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα μέσο στο πλαίσιο της
διαδικασίας συναπόφασης το οποίο προέβλεπε έναν μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για την
επανεγκατάσταση των προσφύγων που δέχονται ένοπλη επίθεση ή αντιμετωπίζουν κατάσταση
κρίσης, όπως ισχύει στην περίπτωση του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη. Το εν λόγω μέσο εκκρεμεί
επί έναν χρόνο στο Συμβούλιο. Τον προηγούμενο μήνα, απευθύναμε μια προφορική ερώτηση
στο Συμβούλιο λέγοντας ότι αυτό αφορά τις ζωές ανθρώπων και είναι σημαντικό. Και τώρα,
δυστυχώς, τα λόγια είναι περιττά.

Πρόεδρος.   – Σε συνέχεια του αιτήματος του κ. Sassoli, το οποίο πιστεύω συμμερίζονται όλοι,
θα τηρήσουμε τώρα ενός λεπτού σιγή εις μνήμην όσων έχασαν τη ζωή τους χθες τη νύχτα.

(Το Σώμα, όρθιο, τηρεί ενός λεπτού σιγή)

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω μόνο 20 δευτερόλεπτα
για να ακουστεί και μια φωνή αντίθεσης σε αυτήν τη χορωδία πολιτικής ορθότητας. Εσείς και
μόνο είστε υπεύθυνοι γι’ αυτούς τους θανάτους εξαιτίας των φρούδων ελπίδων που δημιουργείτε
σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο ότι είμαστε σε θέση να υποδεχθούμε όλους αυτούς
τους ανθρώπους. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ήθελα απλώς να ρωτήσω
πόσα ακόμα λεπτά σιγής θα πρέπει να τηρήσουμε προτού καταλήξουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή
πολιτική μετανάστευσης.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος.   – Δεν είναι τώρα η ώρα να ανοίξουμε συζήτηση για ένα ζήτημα που συζητήσαμε
μόλις χθες.

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος. -   Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

8.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
(A7-0115/2011, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (ψηφοφορία)

8.2. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγύης της ΕΕ - Οι πλημμύρες του 2010 στην
Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Κροατία και τη
Ρουμανία (A7-0114/2011, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
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8.3. Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Κομορών (A7-0056/2011, Luis Manuel
Capoulas Santos) (ψηφοφορία)

8.4. Μηχανισμός επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται στην ευρωμεσογειακή συμφωνία
σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (A7-0067/2011,
Emilio Menéndez del Valle) (ψηφοφορία)

8.5. Συμφωνία ΕΕ/ Μαρόκου για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών
(A7-0066/2011, George Sabin Cutaş) (ψηφοφορία)

8.6. Μηχανισμός επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται στη ευρωμεσογειακή συμφωνία
σύνδεσης ΕΚ - Αιγύπτου (A7-0068/2011, Gianluca Susta) (ψηφοφορία)

8.7. Συμμετοχή της Ουκρανίας στα προγράμματα της Ένωσης (A7-0063/2011, Ryszard
Antoni Legutko) (ψηφοφορία)

8.8. Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων (A7-0057/2011, Carmen
Fraga Estévez) (ψηφοφορία)

8.9. Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας (A7-0085/2011,
Sylvie Guillaume) (ψηφοφορία)

8.10. Ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού (A7-0329/2010, Brian
Simpson) (ψηφοφορία)

8.11. Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής
καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας (A7-0017/2011, João Ferreira)
(ψηφοφορία)

8.12. Αλιεία - θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων (A7-0024/2011, Estelle Grelier)
(ψηφοφορία)

8.13. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012 - Τμήμα Ι -
Κοινοβούλιο (A7-0087/2011, José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία

José Manuel Fernandes,    εισηγητής. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προβώ σε μία απλή,
τεχνική διόρθωση η οποία δεν μεταβάλλει την παρούσα έκθεση με κανέναν τρόπο. Πρόκειται
για σφάλμα αντιγραφής στο άρθρο 400 σχετικά με τους ιδίους πόρους· το συγκεκριμένο άρθρο
αφορά τα έσοδα από τη φορολόγηση των μισθών, των αμοιβών και των αποζημιώσεων των
βουλευτών των θεσμικών οργάνων, των υπαλλήλων, των λοιπών υπαλλήλων και των δικαιούχων
συντάξεων. Ο αριθμός που δίνεται είναι 48.103.216, ενώ ο σωστός είναι 63.103.216. Πρόκειται
απλώς για μια τεχνική τροποποίηση ή διόρθωση η οποία δεν μεταβάλλει με κανέναν τρόπο την
έκθεση ούτε έχει άλλη επίπτωση.
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8.14. Έγκριση και άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται
για τα τρόφιμα και οι οποίοι αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών
(B7-0227/2011) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία

Glenis Willmott (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο των αποφάσεων σχετικά με τους
ισχυρισμούς περί υγείας. Έλαβα πολλές επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα από ανήσυχους
γονείς, μεγάλες οργανώσεις υγείας και καταναλωτών, οργανώσεις μαιών, νοσοκόμων και γιατρών,
καθώς και από τη Unicef και την ΠΟΥ. Έως ότου υπάρξει πραγματική συναίνεση στην
επιστημονική κοινότητα σχετικά με την εγκυρότητα αυτού του ισχυρισμού, δεν πρέπει να τον
επιτρέψουμε. Τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουμε επί του παρόντος δεν είναι οριστικά και
δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν τη χρήση ενός τέτοιου ισχυρισμού για τα
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

Εάν, στο μέλλον, το συνθετικό DHA αποδειχθεί πραγματικά ωφέλιμο για τα μωρά, θα πρέπει να
το καταστήσουμε απαραίτητο συστατικό σε όλα τα παρασκευάσματα και να μην επιτρέψουμε
να χρησιμοποιείται ως τέχνασμα του μάρκετινγκ από έναν συγκεκριμένο κατασκευαστή. Θα
ήθελα να σας προτρέψω να στηρίξετε αυτό το ψήφισμα.

Esther de Lange (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξανανοίξω
αυτήν τη συζήτηση, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε προσεκτικά πριν δώσουμε τον λόγο σε
ανθρώπους που μπορούν να προωθήσουν την προσωπική τους άποψη υπό το κάλυμμα των
επιστημονικών αποδείξεων. Ας ψηφίσουμε επιτέλους. Έχουμε αποφασίσει.

(Χειροκροτήματα)

8.15. Ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων (A7-0070/2011, Kader Arif) (ψηφοφορία)

8.16. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση
της απάτης (A7-0050/2011, Cătălin Sorin Ivan) (ψηφοφορία)

8.17. Καθεστώς και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
(A7-0062/2011, Marietta Giannakou) (ψηφοφορία)

8.18. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά (A7-0083/2011, Sandra
Kalniete) (ψηφοφορία)

8.19. Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους (A7-0072/2011, António Fernando
Correia De Campos) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 2

Jürgen Creutzmann (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, θέλω να προτείνω μια προφορική τροπολογία
επί της τροπολογίας 2. Διαγράφει την ακόλουθη φράση από την τροπολογία 2: «παρέχοντας
στις δημόσιες αρχές μία “εργαλειοθήκη” για την αξιολόγηση της ποιότητας τέτοιων υπηρεσιών».

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)
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8.20. Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη (A7-0071/2011, Cristian
Silviu Buşoi) (ψηφοφορία)

Πρόεδρος.   – Η ψηφοφορία έληξε.

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

Σύσταση: Luis Manuel Capoulos Santos (A7-0056/2011)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο στόχος της πρότασης είναι να θεσπίσει ένα νέο
πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής
αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών.

Το προτεινόμενο ψήφισμα θα προσδιορίσει τις αλιευτικές δυνατότητες για τα αλιευτικά σκάφη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τα διαθέσιμα πλεονάζοντα ιχθυαποθέματα, και τη χρηματική
αντιπαροχή που απαιτείται ως αντάλλαγμα για τα δικαιώματα πρόσβασης και τη στήριξη του
αλιευτικού κλάδου.

Καταρχήν, επικροτώ αυτήν τη συμφωνία. Η ελεγχόμενη αλιεία είναι πάντα καλύτερη από την
ανεξέλεγκτη αλιεία. Ωστόσο, πρέπει να αξιοποιήσουμε κατάλληλα αυτήν τη συμφωνία και να
αξιολογούμε συνεχώς την εκτέλεσή της. Για εμένα, το απλό, αφελές ερώτημα είναι ότι ακόμη
και αν υπάρχουν επί του παρόντος πλεονάζοντα ιχθυαποθέματα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι
αυτή η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη τα επόμενα χρόνια.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν διαβάζω τον σημερινό κατάλογο
ψηφοφοριών μας, έχω την αίσθηση ότι διαβάζω έναν μακρύ και ακριβό τιμοκατάλογο εστιατορίου.
Καθένα από αυτά τα θέματα καταλήγει στην ανακατανομή πόρων από τους ευρωπαίους
φορολογούμενους είτε προς το Ταμείο Αλιείας είτε προς το Ταμείο Αλληλεγγύης είτε προς τη
διάσωση πλημμυροπαθών περιοχών ή οτιδήποτε άλλο.

Θα ήθελα να επικεντρωθώ ειδικότερα στην κατάχρηση μιας διαδικασίας, στη χρήση του άρθρου
122, παράγραφος 2, για την κινητοποίηση χρημάτων για τη διάσωση οικονομιών που έχουν
πληγεί, ιδίως της Πορτογαλίας. Το εν λόγω ταμείο είχε σχεδιαστεί για φυσικές καταστροφές
όπως σεισμοί και πλημμύρες. Ερμηνεύεται πλέον διαφορετικά και κινητοποιείται για οικονομίες
που έχουν ξεμείνει από χρήματα. Αυτό είναι καταφανώς παράνομο. Όχι μόνο δεν προβλέπεται
αυτό από τις Συνθήκες, αλλά και απαγορεύεται ρητά στο πλαίσιο της «ρήτρας μη διάσωσης».
Αυτή η Αίθουσα παραβιάζει κατάφωρα τους δικούς της κανόνες. Διασώζοντας αυτές τις χώρες,
τις ζημιώνουμε –επειδή δεν βοηθάς έναν καταχρεωμένο φίλο όταν τον αναγκάζεις να πάρει και
άλλα δάνεια– και, φυσικά, ζημιώνουμε τους φορολογουμένους μας, παραβιάζοντας επίσης τη
νομοθεσία. Είναι παράλογο η Ιρλανδία και η Ελλάδα να συμμετάσχουν στη διάσωση της
Πορτογαλίας. Δεν μπορεί κανείς να συνεχίζει να επιβαρύνεται με χρέη επ’ αόριστον. Η ημέρα
της κρίσης πλησιάζει.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στις χθεσινές ψηφοφορίες, συζητήσαμε το ζήτημα
της μετανάστευσης. Ένα από τα ζητήματα που θα έπρεπε να είχε συζητηθεί αναφορικά με τη
μετανάστευση είναι το πώς να κάνουμε λιγότερο ελκυστική την εγκατάλειψη της χώρας τους ή
περισσότερο ελκυστική την παραμονή στη χώρα τους, και το γιατί επιδιώκουν να εγκαταλείψουν
τη χώρα τους, διαρρηγνύοντας συχνά οικογενειακούς και άλλους τοπικούς συναισθηματικούς
δεσμούς;
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Ένα από τα πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε είναι ο αντίκτυπος των πολιτικών μας στην ΕΕ.
Όταν υπογράφουμε τέτοιες αλιευτικές συμφωνίες –συχνά με κυβερνήσεις χωρών οι οποίες
επωφελούνται από αυτό– ωφελούν όντως αυτές οι συμφωνίες τους τοπικούς αλιείς;

Ασφαλώς θα πρέπει να επανεξετάζουμε όλες αυτές τις αλιευτικές συμφωνίες και αντί να
υπογράφουμε αλιευτικές συμφωνίες, θα πρέπει ίσως να αυξήσουμε την αλιευτική ικανότητα των
τοπικών αλιέων προκειμένου να επιμερίσουμε τον πλούτο και να δημιουργήσουμε περισσότερες
θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο, ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να παραμείνουν στις χώρες τους
αντί να επιδιώκουν να φύγουν.

Αν δεν αναλογιστούμε προσεκτικά τις επιπτώσεις ορισμένων από αυτές τις συμφωνίες, θα
διαπιστώσουμε ότι αυξάνεται η ζήτηση για μετανάστευση και θα καταλήξουμε να συζητούμε
για τη μετανάστευση αντί για τα ζητήματα που συζητούμε εν προκειμένω.

Έκθεση: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτήν τη συμφωνία,
επειδή οι εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων της Γροιλανδίας αντιπροσωπεύουν το 82% των
εξαγωγών τους. Το 87% αυτών των προϊόντων αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως
στη Δανία, συγκεκριμένα το 97%.

Υπάρχει διαφωνία με την Επιτροπή όσον αφορά τη νομική βάση, αλλά συμμερίζομαι τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την εφαρμογή του
άρθρου 43, παράγραφος 2, και του άρθρου 204 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το μόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που
εφαρμόζεται στη Γροιλανδία.

Τη θέση αυτή στηρίζει επίσης η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως,
σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για την πρώτη
ανάγνωση στο Κοινοβούλιο.

Τέλος, εκτιμώ τη θέση της Επιτροπής η οποία αποδέχθηκε τη νομική βάση και έδειξε τη βούλησή
της να διευκολύνει μια συμφωνία με το Συμβούλιο και να μην καθυστερήσει περισσότερο μια
τόσο σημαντική συμφωνία.

Έκθεση: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Pino Arlacchi (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου υπερψήφισε αυτήν την έκθεση.
Σημειώνω ότι η συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το ζήτημα των αιτούντων άσυλο δεν είχε
το εμπρηστικό ύφος που συχνά χρησιμοποιείται στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αυτό οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις διαδεδομένες αντιλήψεις, ο συνολικός
αριθμός των αιτούντων άσυλο στη Δύση μειώθηκε κατά 40 και πλέον τοις εκατό την τελευταία
δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία που μόλις έδωσαν στη δημοσιότητα τα Ηνωμένα Έθνη.

Συνολικά υποβλήθηκαν 358.000 αιτήσεις ασύλου στις βιομηχανικές χώρες το 2010, σε σύγκριση
με 620.000 αιτήσεις που κατατέθηκαν το 2001. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στα κίνητρα
που υπάρχουν στις χώρες καταγωγής. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα είναι πολύ πιο ενθαρρυντική
απ’ ό,τι θεωρείται συνήθως.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φυσικά, θέλω να δώσω
συγχαρητήρια στην εισηγήτρια αυτής της έκθεσης η οποία σηματοδοτεί πραγματικά ένα
σημαντικό βήμα προόδου στις πολιτικές της ΕΕ, καθώς καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση
οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να εγκρίνουν τα κράτη μέλη για να αναγνωρίζουν
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και, ενδεχομένως, να ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα. Πιστεύω ότι τα γεγονότα των
τελευταίων ημερών που έλαβαν χώρα ανάμεσα στις αφρικανικές και τις ευρωπαϊκές ακτές
καταδεικνύουν ότι η «δέσμη μέτρων για το άσυλο» –όπως πρόκειται να ονομαστεί– πρέπει να
καταστεί δεσμευτικός κανόνας.

Ειδικότερα, αναφέρομαι στις θετικές τροπολογίες που εγκρίθηκαν· για παράδειγμα, το όλο
ζήτημα των μεγαλύτερων διασφαλίσεων όσον αφορά τους ανηλίκους, καθώς πιστεύω ότι τα
παιδιά δεν πρέπει να κρατούνται σε καμία περίπτωση (και αυτό ακριβώς συμβαίνει στη
Lampedusa, όπου τα παιδιά αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τους ενήλικες,
συχνά σε εντελώς απαράδεκτες συνθήκες). Θα ήταν προτιμότερο να είχε τεθεί σε ισχύ η εν λόγω
οδηγία προτού σημειωθούν αυτά τα δραματικά γεγονότα στην Ευρώπη και στην Αφρική.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι τα ευάλωτα άτομα και τα προβλήματά τους, ιδίως οι
γυναίκες, και προβλήματα που σχετίζονται με οικογενειακά ζητήματα και επανενώσεις.
Συγχαρητήρια επίσης στην εισηγήτρια.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω ότι
ίσως, προτού κρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά στη Lampedusa, ο
κ. Costa πρέπει να πάει εκεί ο ίδιος. Εγώ πήγα στη Lampedusa και διαπίστωσα ότι όλα τα παιδιά
αντιμετωπίζονταν σύμφωνα με τους ιταλικούς και, προπαντός, τους διεθνείς κανόνες.

Τώρα επιστρέφω στο θέμα που, όπως είπαν όλοι, είναι πολύ επίκαιρο. Πιστεύω ότι όλα τα κράτη
μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της μη άρνησης και το δικαίωμα στο άσυλο.
Η ευθύνη, επομένως, θα πρέπει να επιμερίζεται, κάνοντας χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού
Ταμείου για τους Πρόσφυγες και ζητώντας τη σθεναρή στήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για
να εφαρμοστεί το δικαίωμα ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για στήριξη όσον
αφορά την κατάρτιση των συνοριακών υπαλλήλων και τη βελτίωση των ευρωπαϊκών μηχανισμών
ασύλου.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση την οποία εγκρίναμε
σήμερα αναφέρει ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ρεαλιστική. Δυσκολεύομαι πολύ να
κατανοήσω τι το ρεαλιστικό έχει η στέρηση από τους πολίτες των 27 κρατών μελών της
δυνατότητας να αποφασίζουν οι ίδιοι τη σύνθεση του πληθυσμού της ίδιας της χώρας τους.

Η πολιτική ασύλου και η πολιτική για τους αλλοδαπούς είναι τόσο στενά συνδεδεμένες με την
ύπαρξη μιας χώρας που είναι τρομακτικό το γεγονός ότι η ΕΕ αρχίζει να επεμβαίνει σε αυτά τα
ζητήματα. Γι’ αυτό ακριβώς η Δανία διατήρησε τη ρήτρα εξαίρεσης στον τομέα της δικαιοσύνης
και των εσωτερικών υποθέσεων, έτσι ώστε στο δανικό κοινοβούλιο να έχουμε τη δυνατότητα να
αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι γι’ αυτά τα ζητήματα και έτσι ώστε αυτά να μην αφορούν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Επομένως, είναι εξοργιστικό να βλέπουμε πώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσπαθεί τώρα να
υπονομεύσει τη δανική ρήτρα εξαίρεσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών
υποθέσεων, και ακόμη πιο εξοργιστικό είναι το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει
έκθεση –παρά τη δική μου αντίθετη ψήφο και εκείνη του Δανικού Λαϊκού Κόμματος– χωρίς καν
να αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα – το ζήτημα που συνεπάγεται την αφαίρεση του δικαιώματος
των πολιτών να αποφασίζουν για τη δική τους πολιτική έναντι των αλλοδαπών και, ειδικότερα,
εξαπατώντας και παραπλανώντας όσον αφορά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί αρχικά σε μια χώρα
όπως η Δανία.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εγώ και οι συνάδελφοί μου από το Κόμμα της
Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου απείχαμε από την ψηφοφορία επί των τροπολογιών στην
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έκθεση Guillaume σχετικά με τη χορήγηση και την ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα,
αλλά αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδιαφορία.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί εξέλιξη της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής και της κοινής
πολιτικής ασύλου στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν επιθυμώ τη Συνθήκη της
Λισαβόνας ούτε κάποια κοινή μεταναστευτική πολιτική και κοινή πολιτική ασύλου. Οι λαοί της
Ευρώπης δεν επιθυμούν κάποια κοινή μεταναστευτική πολιτική και κοινή πολιτική ασύλου, και
γι’ αυτό δεν τους επιτράπηκε η δυνατότητα δημοψηφίσματος για τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Απείχα από την ψηφοφορία επί των τροπολογιών, επειδή αυτό θα σήμαινε υποστήριξη της
υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ και σχολαστική διαδικασία ώστε να αποφασιστεί ποια κομμάτια
είναι χειρότερα από άλλα. Αφήνω τους δωσίλογους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
από τα κόμματα των Συντηρητικών, των Εργατικών, των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και των
Πρασίνων να παζαρέψουν τους όρους παράδοσης της χώρας τους. Εγώ και οι συνάδελφοί μου
από το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου ψηφίσαμε «όχι» σε αυτήν την έκθεση
και «όχι» σε μια κοινή μεταναστευτική πολιτική και κοινή πολιτική ασύλου.

Έκθεση: Brian Simpson (A7-0329/2010)

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εργάστηκα ως σκιώδης
εισηγητής στο πλαίσιο αυτού του φακέλου και, επομένως, δεν θα μπορούσα παρά να ψηφίσω
υπέρ, όπως και η Ομάδα μου. Και αυτό επειδή πιστεύω ότι πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο
εργαλείο για την ανάπτυξη ενός τομέα ο οποίος θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την
ευρωπαϊκή οικονομία.

Η βιομηχανία φεύγει από την Ευρώπη· η γεωργία πλήττεται από σοβαρές ανεπάρκειες· ενώ ο
τουρισμός είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί ασφαλώς να προσφέρει προοπτικές για απασχόληση,
οικονομική ανάπτυξη και μια έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς και συμβατή ανάπτυξη. Προς τον
σκοπό αυτόν, το μέσο το οποίο εγκρίναμε σήμερα και επιτρέπει τη συλλογή, την επεξεργασία,
τη μεταχείριση και τη διαβίβαση πιο σύγχρονων δεδομένων σε σύγκριση με την προηγούμενη
κατάσταση θα δώσει ασφαλώς ώθηση σε αυτήν τη δραστηριότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο εγώ και η
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ψηφίσαμε υπέρ.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από τον Δεκέμβριο του
2009, ο τουρισμός αναγνωρίζεται στη Συνθήκη και, επομένως, διαθέτει τουλάχιστον μια νομική
βάση για ανάπτυξη και στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, ο τουρισμός αποτελεί ισχυρή
κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Έχουμε ήδη επισημάνει ότι ο κλάδος του
τουρισμού παράγει πάνω από το 5% του ΑΕγχΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει σχεδόν
δύο εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και προσφέρει ποσοστό απασχόλησης άνω του
12%.

Χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες και πιο συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία, επειδή αυτά είναι
χρήσιμα για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ
των κρατών μελών, την ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια της
ΕΕ, την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και, επίσης, την αξιολόγηση
και ανάπτυξη τουριστικών προγραμμάτων για ομάδες ατόμων χαμηλής οικονομικής στάθμης.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, με το 40% των αφίξεων, η
Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Επομένως,
είναι μια οικονομική δύναμη για την απασχόληση η οποία προωθεί επίσης την ενσωμάτωση των
αγροτικών περιοχών.

59Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



Ωστόσο, η ζήτηση του τουρισμού έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό στήριξα τον στόχο
της δημιουργίας ενός κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή εναρμονισμένων
ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση στα κράτη μέλη, καθώς και
της προσαρμογής, όπως κρίνεται απαραίτητο, του νομικού πλαισίου ώστε να αντικατοπτρίζει
τις πρόσφατες τάσεις, όπως οι ημερήσιες επισκέψεις. Η συστηματική συλλογή πληροφοριών
είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών και τη διευκόλυνση της
λήψης αποφάσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, στήριξα την κατάρτιση δορυφορικών λογαριασμών, επειδή θα μπορέσουν να καταδείξουν
αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία και στις θέσεις εργασίας και
θα μας επιτρέψουν να χαράξουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια πολιτικές για το μέλλον.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Κύριε Πρόεδρε, η βιομηχανία τουρισμού υπήρξε πολύ σημαντική
για την Ευρώπη και θα είναι πιο σημαντική στο μέλλον, πιο συγκεκριμένα αν θέλουμε να
δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, ιδίως στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Ωστόσο,
πρέπει να στηρίζεται στον σχεδιασμό, και ειδικότερα στον σχεδιασμό με βάση τα διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία.

(EN) Επομένως, αν θέλουμε να έχουμε κατάλληλο σχεδιασμό και να αναπτύξουμε τον τουρισμό,
πρέπει να στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν τις τάσεις όσον αφορά την ενοικίαση
καταλύματος, τους ημερήσιους τουρίστες κ.λπ. Βάσει αυτού, μπορούμε να αναπτύξουμε τον
τουρισμό, ιδίως για να θέσουμε τέρμα στην εποχικότητα, να ενθαρρύνουμε έναν γηράσκοντα
πληθυσμό να παραθερίζει περισσότερο και, μάλιστα, να ενθαρρύνουμε τους νέους να κάνουν
το ίδιο. Κάθε ποδοσφαιρική ομάδα έχει πλέον τουλάχιστον έναν στατιστικολόγο και βασίζει εκεί
τα σχέδιά της, και το ίδιο ισχύει επίσης και για την τουριστική βιομηχανία.

(GA) Χαίρομαι που υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

Έκθεση: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1288/2009 παρατείνει τα μεταβατικά τεχνικά μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν
έως την έγκριση μόνιμων μέτρων.

Είναι προτιμότερο για όλους να εγκριθούν αυτά τα μέτρα οριστικά και το συντομότερο δυνατόν.
Παρ’ όλα αυτά, ενόψει της επικείμενης μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τα μέτρα
πρέπει να εγκριθούν αφού τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Αυτό το νέο πλαίσιο προβλέπεται για το 2013, και επομένως είναι αναγκαίο να παραταθεί η
ισχύς των μεταβατικών τεχνικών μέτρων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, έχοντας υπόψη ότι ο
τρέχων κανονισμός θα παύσει να ισχύει το 2011.

Γι’ αυτόν τον λόγο υπερψήφισα αυτήν την πρωτοβουλία.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση Grelier, αλλά ψήφισα
διαφορετικά από την Ομάδα μου σε τέσσερις τροπολογίες – την τροπολογία 4, την τροπολογία
5 ΑΤ, την τροπολογία 6 και την τροπολογία 3.

Η τροπολογία 4 κατατέθηκε από τον συνάδελφό μου, τον Pat the Cope Gallagher, για να
επιτραπεί η χρήση διχτυών εμπλοκής, που χρησιμοποιούν οι ιρλανδοί αλιείς σε παράκτια ύδατα.
Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να αναγκάσουμε τους αλιείς να βγουν στην ανοικτή
θάλασσα στον βόρειο Ατλαντικό, πράγμα που δεν είναι ούτε πρακτικό ούτε ασφαλές. Ένα σκάφος
50 μέτρων στον Ατλαντικό δεν είναι το ίδιο με ένα σκάφος 50 μέτρων στη Μεσόγειο.

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL60



Υπερψήφισα την τροπολογία 5 ΑΤ σχετικά με τα μεγέθη ματιών. Και πάλι, αυτό προκαλεί σοβαρό
πρόβλημα στους δικούς μας αλιείς στη δυτική ακτή οι οποίοι εργάζονται στη μεικτή αλιεία με
τη λεπιδωτή γλώσσα, την πεσκαντρίτσα και τη μουρούνα. Αυτό δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις
στα αποθέματα γάδου, δεδομένου ότι υπάρχουν ελάχιστα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου επί
του παρόντος.

Επίσης, υπερψήφισα την τροπολογία 6 του κ. Struan Stevenson σε σχέση με την κατάργηση
της σκανδαλώδους πρακτικής της απόρριψης βακαλάου.

Και κάτι τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, υποστήριξα την τροπολογία 3 η οποία προτάθηκε
από την πορτογαλίδα συνάδελφό μου, την κ. Patrão Neves, και στηρίζει τους πορτογάλους
αλιείς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό.

Έκθεση: João Ferreira (A7-0017/011)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, έκανα ένα λάθος στην
προηγούμενη ομιλία μου: μίλησα για λάθος θέμα λόγω ενός μεταφραστικού προβλήματος,
επομένως θα αντιστρέψω τις ομιλίες μου και θα πω τώρα αυτό που έπρεπε να είχα διαβάσει
προηγουμένως.

Υπερψήφισα τα χρηματοδοτικά μέτρα, επειδή ήταν αναγκαία η τροποποίηση του κανονισμού,
προκειμένου να προσαρμοστεί στις τρέχουσες απαιτήσεις και στη λειτουργία της Ένωσης.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ο κανονισμός προβλέπει την επέκταση του καταλόγου των
οργανώσεων που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική ενίσχυση, καθώς και την ενημέρωση του
καταλόγου των συμβουλευτικών φορέων. Διασφαλίζει επίσης ενιαίους όρους για την εφαρμογή
μέτρων σχετικά με τον έλεγχο και την επιβολή, καθώς και για τις δαπάνες με τις οποίες
επιβαρύνονται τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου και την επιβολή που
εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική, και στον τομέα της συλλογής, της διαχείρισης και
της χρήσης βασικών δεδομένων.

Τα χρηματοδοτικά μέτρα περιλαμβάνουν επίσης οικονομικές πτυχές της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και μια αναφορά στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα
περιβαλλοντικά μέτρα.

Γι’ αυτόν τον λόγο υπερψήφισα την πρωτοβουλία.

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση, αλλά πρέπει να δώσουμε το
παράδειγμα και να είμαστε πολύ σχολαστικοί, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Θα ήθελα να πω ότι ψήφισα διαφορετικά από την Ομάδα μου αναφορικά με την τροπολογία 8,
την οποία κατέθεσε η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτήν ο εισηγητής αναφέρει τη χρήση των ανεκτέλεστων
πιστώσεων για κατασκευαστικά έργα. Αυτό συνηθίζεται εν προκειμένω εδώ και πολλά χρόνια,
αλλά η χρηματοδότηση των κατασκευαστικών έργων με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ούτε ανοικτή
ούτε διαφανής. Πρέπει να αναφέρουμε ποια κατασκευαστικά έργα έχουμε ακριβώς στο στάδιο
της κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν θα πρέπει να πραγματοποιούμε μεταφορές
πιστώσεων με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι αντίθετος με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Γι’
αυτόν τον λόγο, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, καταψήφισα την πρόταση που κατατέθηκε
εξ ονόματος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την τροπολογία 8.
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Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα αυτήν την έκθεση
σχετικά με τον προϋπολογισμό, αλλά θα ήθελα βασικά να ευχαριστήσω τους πολλούς
συναδέλφους βουλευτές –λίγοι περισσότεροι απ’ όσοι θα έπρεπε, δυστυχώς– οι οποίοι ψήφισαν
υπέρ, επειδή αυτό μας έδωσε μια θαυμάσια εικόνα σχετικά με τη μεταβολή της αντίληψης της
πραγματικότητας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε σχέση
με τον έξω κόσμο όπου βρίσκονται στην πραγματικότητα οι άνθρωποι για τους οποίους εκπονούμε
κανονισμούς.

Παρόλο που ζητήσαμε από τα κράτη μέλη και τα άλλα θεσμικά όργανα να κάνουν περικοπές,
εμείς διπλασιάσαμε τις δαπάνες σε ορισμένους τομείς για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ γενικότερα. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, με τη νέα πρόθεση
να δημιουργηθεί τώρα ένα εντελώς νέο μουσείο που θα εκθειάζει την ευρωπαϊκή ιστορία και τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κ.λπ.

Πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω στα κράτη μέλη, όπου πραγματοποιούνται περικοπές
σε εθνικό επίπεδο, αναρωτιούνται πώς οι εκπρόσωποί τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν
να σπαταλούν χρήματα τόσο απερίσκεπτα, ακόμη και εν μέσω μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να
αναφέρω κάτι προτού ολοκληρώσω. Στην προηγούμενη ομιλία μου είπα «λόγω ενός
μεταφραστικού προβλήματος», χωρίς να εννοώ τους εξαιρετικούς μεταφραστές που έχουμε εδώ,
αλλά ένα λάθος που έκανα εγώ όταν διάβασα το κείμενο. Εγώ η ίδια έκανα το μεταφραστικό
λάθος, και ήθελα να το καταστήσω σαφές, επειδή φαίνεται ότι η ευθύνη επιρρίπτεται πάντα στους
μεταφραστές.

Πρόεδρος.   – Πράγματι, οι διερμηνείς αξίζουν την εκτίμησή μας για το εξαιρετικό έργο που
επιτελούν τόσο σε αυτήν την Αίθουσα όσο και στις επιτροπές.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δυο λόγια σχετικά με αυτόν
τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες. Πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε στο
πλαίσιο αυτής της οικονομικής κατάστασης και, επιπλέον, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι
οι δαπάνες θα τεθούν υπό έλεγχο. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα διαφορετικά απ’ ό,τι είχε προταθεί
όσον αφορά ορισμένες πτυχές του ζητήματος.

Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να περικόψουμε τις ταξιδιωτικές
δαπάνες, για παράδειγμα, αλλά αν περικόψουμε τον αριθμό των πτήσεων, τα αεροπορικά εισιτήρια
των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι ανταλλάξιμα. Ορισμένες φορές,
υπάρχει το πρόβλημα ότι αυτά τα φθηνά αεροπορικά εισιτήρια δεν μπορούν να ανταλλαγούν.
Εγώ ο ίδιος αναγκάζομαι να πάρω αρκετές πτήσεις για να φθάσω εδώ· για παράδειγμα, για να
πάω στο Στρασβούργο πρέπει να πάρω τρεις διαφορετικές πτήσεις. Επομένως, έχει σημασία να
είναι ανταλλάξιμα τα αεροπορικά εισιτήρια. Αρκετές φορές, τέτοιου είδους προτάσεις περικοπής
δαπανών κοστίζουν στο τέλος περισσότερο, απλά και μόνο επειδή δεν υπάρχει ευελιξία.

Ωστόσο, οφείλουμε να περικόψουμε τις δαπάνες· αυτό είναι απολύτως σαφές. Ορισμένες δαπάνες
πρέπει να εκλαμβάνονται ως επενδύσεις, και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να
είναι μια καλή επένδυση η οποία στο μέλλον θα προσφέρει προστιθέμενη αξία, ακόμη και από
οικονομική άποψη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ακούμε συνέχεια για δαπάνες και μόνο για
δαπάνες, έτσι δεν είναι; Ακούμε συνεχώς για τα 500 εκατομμύρια πολιτών σε αυτήν την Αίθουσα,
αλλά η Αίθουσα διαχωρίζει τη θέση της από αυτούς όσο το δυνατόν περισσότερο.
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Η τροπολογία 15 ενέμενε στην άποψη ότι οι μισθοί και οι αποζημιώσεις των βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πρέπει να αναπροσαρμοσθούν το 2012 για να δώσουμε το
παράδειγμα, αλλά 391 συνάδελφοί μας την καταψήφισαν, επειδή προφανώς δεν ενδιαφέρονται
για τον μέσο πολίτη της ΕΕ, έτσι δεν είναι; Η μέση αμοιβή στην ΕΕ είναι 368 ευρώ την εβδομάδα,
αλλά ορισμένοι συνάδελφοί μας –60 έως 70 συνάδελφοί μας– συνεχίζουν να υπογράφουν τις
Παρασκευές εδώ στο Στρασβούργο, ενώ δεν διεξάγονται εργασίες, για να διεκδικήσουν 304
ευρώ.

Τι παράδειγμα δίνουμε έτσι; Μία ακόμη σπατάλη: πόσα δισεκατομμύρια πρόκειται να κοστίσει
αυτό το Σπίτι της Ιστορίας για να πουλήσει προπαγάνδα και να πει πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση
«έσωσε τον κόσμο»;

Έκθεση: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, η εδραίωση της δημοκρατίας στην ΕΕ
απαιτεί συνεχή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός δίκαιου και διαφανούς περιβάλλοντος τόσο
για τη λειτουργία όσο και για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην πολιτική ζωή σε επίπεδο ΕΕ, και
επομένως είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες που παρέχουν κίνητρα για τη
λειτουργία των πολιτικών κομμάτων. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποφύγουμε καταστάσεις
όπου, για παράδειγμα, λιγότερο από το 20% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων συμμετέχει στις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως συνέβη στη χώρα μου.

Συμφωνώ με την ιδέα ότι αυτά τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να έχουν ένα κοινό και ενιαίο
νομικό καθεστώς, καθώς και δική τους νομική προσωπικότητα η οποία θα βασίζεται άμεσα στη
νομοθεσία και τις Συνθήκες της ΕΕ. Όσον αφορά το σύστημα χρηματοδότησης, η διαφάνεια
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής των αξιών, και η πρώτη προτεραιότητα πρέπει
επομένως να είναι η ύπαρξη σαφών όρων χρηματοδότησης.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το άρθρο 325 υποχρεώνει
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να καταπολεμούν την απάτη σε τομείς όπου η αρμοδιότητα επιμερίζεται μεταξύ της
Ένωσης και των κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 325, παράγραφος 5, η Επιτροπή, σε
συνεργασία με τα κράτη μέλη, υποβάλλει κατ’ έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
έκθεση για τα μέτρα που θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Συμφωνώ ότι πρέπει να προσδιορίσουμε λεπτομερέστερα τα επίπεδα ανάκτησης των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών στα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της συγκέντρωσης ειδικών δεδομένων. Ένα
άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο ορθώς επισημάνθηκε από την κ. Ivan στην έκθεσή της, είναι η
χρήση καλύτερων διερευνητικών μεθόδων όσον αφορά τις απάτες που διαπράχθηκαν από τα
κράτη μέλη. Έτσι, μπορούμε να τυποποιήσουμε τα αντίμετρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
και να διαπιστώσουμε αν έχουν διαπραχθεί παρόμοια είδη απάτης σε άλλες χώρες. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο στήριξα αυτήν την έκθεση.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την τροπολογία 1, η οποία
τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή όσον αφορά τα σφάλματα. Πιστεύω ότι είναι
εξαιρετικά σημαντικό να διαχωρίσουμε την απάτη από το σφάλμα. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει
μηδενική ανοχή όσον αφορά την απάτη, και μάλιστα ποινική δίωξη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις
το σφάλμα είναι ακούσιο. Ενώ πρέπει να αποκαλύψουμε όλα τα σφάλματα και να διασφαλίσουμε
την ανάκτηση αυτών των χρημάτων, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη μηδενική ανοχή για έναν
πολύ απλό λόγο. Επειδή έχω εργαστεί σε πολλές κοινοτικές ομάδες, εθελοντικές ομάδες, εταιρείες
με ηγετικό ρόλο και ομόρρυθμες εταιρείες και έχω διαπιστώσει το τεράστιο επίπεδο απογοήτευσης
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από τις μυριάδες κανόνων, την αναθεώρηση των κανόνων στη μέση του προγράμματος ή λίγο
πριν από την ολοκλήρωσή του και τη διαφορετική ερμηνεία των κανόνων σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο – με κάθε παράβαση να θεωρείται σφάλμα. Επομένως, ενώ
οφείλουμε να παραμείνουμε σε εγρήγορση όσον αφορά την απάτη, πρέπει επίσης να
απλουστεύουμε συνεχώς τους κανόνες.

Έκθεση: Μαριέττα Γιαννάκου (A7-0062/2011)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την παρούσα πρόταση, η οποία είναι
ιδιαίτερα αξιέπαινη, διότι αφορά το ζήτημα σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει να
χρηματοδοτούμε κόμματα χρησιμοποιώντας τα χρήματα των φορολογουμένων. Σε αυτήν την
περίπτωση, πρέπει προφανώς να υπάρχουν σαφείς κανόνες, οι οποίοι θα είναι κοινοί για όλους.

Κατά τη γνώμη μου, τα κόμματα πρέπει επίσης να διαθέτουν το δικό τους σύστημα συγκέντρωσης
πόρων, ακόμη και αν είναι σε μικρή κλίμακα. Στην τροπολογία 2, η Ομάδα της Προοδευτικής
Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να ανέρχεται
αυτό το μερίδιο αυτοχρηματοδότησης μόλις σε 5%. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ανέρχεται
τουλάχιστον σε 10%. Αυτό αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσό αν αναλογιστούμε ότι αφορά τα
χρήματα των φορολογουμένων, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σχολαστικοί με αυτά τα
ζητήματα.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Γιαννάκου προλειαίνει το έδαφος για
την εκπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 10, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και του άρθρου 244 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεργασθούν προκειμένου να καθορίσουν το
καθεστώς των κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των ιδρυμάτων τους, και θα πρέπει να
θεσπίσουν τους κανόνες χρηματοδότησης τόσο των κομμάτων όσο και των ιδρυμάτων. Ωστόσο,
είναι αναγκαίο να δοθεί προσοχή στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 της έκθεσης, οι
οποίες αφορούν το μέλλον των διεθνικών λιστών στις εκλογές του Κοινοβουλίου. Πρόκειται,
ομολογουμένως, για απλή πρόταση για το μέλλον, αλλά επί του παρόντος, δεν έχει την έγκριση
των πολιτών. Αυτό αφορά, ιδίως, κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν εμπειρία στις εθνικές λίστες
και τις έχουν καταργήσει. Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι η συγκυρία αυτών των προτάσεων
– η κρίση και η προτεινόμενη οικονομία συνιστούν επίσης αιτία της απροθυμίας για αύξηση του
μεγέθους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Κατά τη γνώμη μας, θεωρώ πιο σημαντικό ζήτημα
το ενδεχόμενο αύξησης του μεγέθους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τη διεύρυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσχώρηση νέων κρατών μελών παρά το ενδεχόμενο αύξησης
του μεγέθους του βάσει νέων λιστών.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να θεσπιστούν
σαφείς κανόνες για τα ευρωπαϊκά κόμματα, αλλά πρέπει κυρίως να θέσω το ερώτημα ποιο είναι
στην πραγματικότητα το νόημα των ευρωπαϊκών κομμάτων.

Η έκθεση αναφέρει ότι θα προαγάγουν την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών
για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη διασυνοριακή συνεργασία. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνουμε
στην πραγματικότητα είναι ότι, όσο μεγαλώνουν τα ευρωπαϊκά κόμματα, όσο χρησιμοποιούνται
συνεχώς περισσότερα χρήματα, τόσο εντός των κομμάτων όσο και σε ταμεία και πάσης φύσεως
άλλα θεσμικά όργανα που σχετίζονται με αυτά, σύμφωνα, λοιπόν, με όλα αυτά, η υποστήριξη
και η κατανόηση των ευρωπαίων πολιτών για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποχωρεί.

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου κατέδειξε ότι η υποστήριξη για την ΕΕ μεταξύ των
ευρωπαίων πολιτών βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, επομένως αυτό δεν
επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα έθετα συνεπώς το θεμελιώδες ερώτημα του αν η συνέχιση
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της σπατάλης δισεκατομμυρίων ευρώ σε αυτά τα ευρωπαϊκά κόμματα έχει πραγματικά κάποιο
νόημα. Δεν θεωρώ ότι έχει, και συνεπώς καταψήφισα την παρούσα έκθεση.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την παρούσα έκθεση. Μπορείτε
να κρατήσετε τα 30 σας αργύρια. Δεν θα συμμετέχω σε κανένα πανευρωπαϊκό κόμμα. Δεν θα
ξεπουλήσω τις αρχές μου όπως είναι πρόθυμοι να το πράξουν ορισμένοι σε αυτό το Σώμα.

Δεν είναι δίκαιο που οι πολίτες καλούνται, για μία ακόμα φορά, να διαθέσουν τα χρήματά τους
για τη χρηματοδότηση πολιτικών. Οι πολιτικοί θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς
πόρους μέσω δωρεών κ.λπ., και αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε επαχθείς ρυθμίσεις. Το παρόν
Σώμα ανακάλυψε μόλις πρόσφατα πώς πρέπει να ελέγχονται οι πολιτικοί, αλλά η χρηματοδότηση
πολιτικών κομμάτων για ένα ευρωπαϊκό ιδεώδες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ορθή.
Δεν θα συμμετάσχω ποτέ σε κάποιο πανευρωπαϊκό κόμμα. Θα υπερασπισθώ τις αρχές μου και
αδιαφορώ για όλους σας.

Έκθεση: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχουμε ψηφίσει επί τριών
εκθέσεων πρωτοβουλίας σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά, η οποία αποτελεί έναν
σημαντικό μηχανισμό για την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία, και προφανώς για τη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με συγκεκριμένα και άμεσα αποτελέσματα τόσο για τους
ευρωπαίους πολίτες όσο και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Υπάρχουν πολλές προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίες τείνουν
προς την ολοκλήρωση και την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών αγορών, που οδήγησαν σε μέτρα
στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και πιο συγκεκριμένα, που έχουν αντίκτυπο στην
καινοτομία και την προστασία της δημιουργικότητας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα
και τη βιωσιμότητα τόσο των υλικών όσο και των άυλων δικτύων και των υποδομών.

Αισιοδοξώ ότι θα άρουμε ορισμένα εμπόδια σε αυτό το διαρθρωτικό πλαίσιο στήριξης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως την πολυμορφία των εθνικών νομοθεσιών,
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και των φορολογικών συστημάτων που κατακερματίζουν
την αγορά, με αποτέλεσμα να επωμίζονται οι επιχειρήσεις υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης.

Emma McClarkin (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψηφίσαμε σήμερα επί τριών εκθέσεων
σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά και των βασικών τους προτεραιοτήτων· ευελπιστώ η
Επιτροπή και το Συμβούλιο να τις έχουν λάβει υπόψη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τις τηρούμε
για όλους τους πολίτες προκειμένου να επιτραπεί στην ευρωπαϊκή οικονομία να αναπτυχθεί, να
παράσχει θέσεις απασχόλησης και να συμμετάσχει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται συνολικά προκειμένου να περιορισθούν τα
εμπόδια στο εμπόριο, αλλά και ότι δεν εκπονούμε μια νομοθεσία της ΕΕ που αυξάνει την
επιβάρυνση των επιχειρήσεών μας.

Έκθεση: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν μια πολύ σημαντική έκθεση για την προαγωγή
της ενιαίας αγοράς.

Αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών, ωστόσο, η τροπολογία 3 ήταν
σημαντική εν προκειμένω. Πραγματευόταν το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην
ελάχιστη εναρμόνιση στον τομέα της νομοθεσίας για τους καταναλωτές έναντι της πλήρους
εναρμόνισης. Ψήφισα υπέρ της εν λόγω τροπολογίας και κατά των συστάσεων της Ομάδας μου,
διότι θεωρώ ότι τα επίπεδα προστασίας των καταναλωτών στη χώρα μου, για παράδειγμα, είναι
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εξαιρετικά υψηλά. Εάν τώρα σύντομα περάσουμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε πλήρως
εναρμονισμένη προστασία των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ, γνωρίζω ότι τα πρότυπα στη
χώρα μου θα αποδυναμωθούν. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε
αυτό το εναρμονισμένο πρότυπο προστασίας των καταναλωτών μόνο καθορίζοντας πρωτίστως
ορισμένα ελάχιστα πρότυπα, και έπειτα, σε αυτή τη βάση, επιλέγοντας την ατραπό ενός πλήρως
εναρμονισμένου προτύπου.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, ο όγκος των αγαθών της εσωτερικής αγοράς
της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 17% των αγαθών της παγκόσμιας αγοράς. Ο όγκος των υπηρεσιών
της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 28% των υπηρεσιών της παγκόσμιας αγοράς.
Εάν αυτός ο όγκος κινητοποιηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να επιτύχει αποτελέσματα
υπό μορφή οικονομικής ανάπτυξης βάσει της δυναμικής των ιδίων πόρων μας. Αυτό θα ισχύσει,
ωστόσο, μόνο με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων, τα οποία
υποστήριξα, οδηγεί στην εξάλειψη κόμβων συμφόρησης στην κυκλοφορία των προσώπων, των
κεφαλαίων, των αγαθών και των υπηρεσιών μεταξύ των επιμέρους χωρών της Ένωσης, αυξάνοντας
τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δανείων και των τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς και του
διαδικτυακού εμπορίου.

Θα ισχύσει μόνο εάν μια περισσότερο λειτουργική ενιαία αγορά αναδείξει νέες δυνατότητες για
τα προϊόντα και τις δραστηριότητες που προέρχονται από την ΕΕ, και στις αγορές της ΕΕ. Εάν
συμβεί αυτό, η συμβολή της τάξης του 4% στην οικονομική ανάπτυξη κατά τις επόμενες δεκαετίες
ενδεχομένως να μην είναι ουτοπική.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι την άποψη ότι η
ενιαία αγορά αποτελεί βασικά μια καλή ιδέα και ότι η χρηστή διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς
είναι λογική και προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, εκπλήσσομαι που οι έξι τροπολογίες
που κατέθεσα για την παρούσα έκθεση καταψηφίσθηκαν με τόσο συντριπτική πλειοψηφία. Τι
συμπεραίνεται κατ’ ουσίαν; Λοιπόν, εναπόκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε την
ελάχιστη εναρμόνιση αντί της πλήρους εναρμόνισης και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε
ότι οι χώρες που διαθέτουν ήδη ικανοποιητικούς κανονισμούς για τους καταναλωτές δεν
εξαναγκάζονται να μειώσουν το επίπεδό τους προστασίας των καταναλωτών. Αφορούσε επίσης
το τελείως μοναδικό μοντέλο αγοράς εργασίας που γνωρίζουμε από τις σκανδιναβικές χώρες,
όπου δεν καθορίζουν οι νομοθέτες, αλλά οι κοινωνικοί εταίροι τις αποδοχές και τις συνθήκες
για την αγορά εργασίας, το γεγονός ότι είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν τους κανόνες και ότι θα
πρέπει να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε το σκανδιναβικό εργασιακό μοντέλο αντί να
το υπονομεύσουμε· δύο τελείως ακίνδυνες προτάσεις που είμαι πεπεισμένος ότι θα λάμβαναν
τη στήριξη μιας σημαντικής πλειοψηφίας σε ψηφοφορία μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών
καταψηφίσθηκαν στο παρόν Σώμα. Αυτό αποκαλύπτει τη μεταστροφή στην αντίληψη της
πραγματικότητας που χαρακτηρίζει τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έκθεση: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ενιαία αγορά συνιστά
πολύτιμο εργαλείο για την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως για τη δημιουργία
νέων θέσεων απασχόλησης.

Οι εκθέσεις σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά συνιστούν, σε γενικές γραμμές, τη συμβολή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διαβουλεύσεων που ξεκίνησε από την Επιτροπή
με την ανακοίνωσή της «Προς Μία Πράξη για την Ενιαία Αγορά. Πενήντα προτάσεις για βελτίωση
της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών
για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας».
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Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας, και στην
τόνωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας με την άρση των γραφειοκρατικών,
διοικητικών και ρυθμιστικών επιβαρύνσεων.

Ωστόσο, συμφωνώ με τη γενική διάρθρωση της έκθεσης και, ιδίως, με τα μέτρα που αναφέρονται
τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην απλοποίηση του
συστήματος προμηθειών. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα,
διότι θεωρώ ότι συνιστά ένα περαιτέρω βήμα προόδου προς τη δημιουργία μιας εύρυθμης,
ολοκληρωμένης ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Σήμερα, η Ευρώπη αποτελεί μία από τις μείζονες
οικονομίες παγκοσμίως, αλλά το δυναμικό της εξακολουθεί να είναι τεράστιο, ιδίως όσον αφορά
την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η κινητήριος δύναμη και οι βασικοί παράγοντες της
υφιστάμενης οικονομικής ανάκαμψης. Η Ευρώπη πρέπει να μεριμνήσει για τη μεγαλύτερη
προστασία τους, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε πιστώσεις, μειώνοντας τη γραφειοκρατία
και προωθώντας την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα
μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνική οικονομία που να βασίζεται στην ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα και την αειφορία.

Η εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής και καινοτόμου ενιαίας αγοράς για την ΕΕ στον σημερινό
παγκοσμιοποιημένο κόσμο σημαίνει ότι την καθιστά τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή της
παγκόσμιας οικονομικής σκηνής.

Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διευκρινίσω τον λόγο για
τον οποίο υπερψηφίσαμε αυτήν την «Πράξη για την ενιαία αγορά». Θεωρώ ότι συνιστά ένα βήμα
προόδου. Το Κοινοβούλιο κατάφερε να εξεύρει τους κατάλληλους συμβιβασμούς που δεν
απομακρύνουν το κείμενο από το ουσιώδες περιεχόμενό του, αλλά, αντιθέτως, ασκούν
πραγματικές πιέσεις στα μέλη της Επιτροπής που επιθυμούν η ενιαία αγορά να συνεχίσει να
ακολουθεί μια προσέγγιση που ευνοεί αμιγώς την ελεύθερη αγορά, χωρίς τη συμπερίληψη
κοινωνικών, φορολογικών ή περιβαλλοντικών θεμάτων.

Επίσης, θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω ότι η παράγραφος 54, η οποία αφορά τις δημόσιες
υπηρεσίες, τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, είναι προβληματική, και συνεπώς καταψηφίσαμε
τμήμα της εν λόγω παραγράφου, η οποία εξακολουθεί να ζητεί, ιδεολογικά, αλλά με
συγκαλυμμένο τρόπο, περαιτέρω ελευθέρωση. Επιχειρηματολογούμε, αντιθέτως, υπέρ των
ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών και της διασφάλισης του ευρωπαϊκού πλαισίου, αφήνοντας
σε έκαστο κράτος μέλος την επιλογή να συνεχίσει να οργανώνει τις δημόσιες υπηρεσίες όπως
επιθυμεί, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, μια ενιαία αγορά χωρίς αποκλεισμούς, είτε
πολιτών είτε επιχειρήσεων – αυτή είναι η διατύπωση με την οποία θα μπορούσα να συνοψίσω
το κύριο θέμα της σημερινής συζήτησης επί της εγκριθείσας πλέον δέσμης εκθέσεων σχετικά με
την πράξη για την ενιαία αγορά. Θα ήθελα να επισημάνω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και με
χαρά, τις προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της δραστηριοποίησης ιδίως των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουν οι ΜΜΕ πρόσβαση στις
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. Η ανακοίνωση ότι οι εν λόγω διαδικασίες πρόκειται να
απλοποιηθούν, και, πιο συγκεκριμένα ότι οι οικονομικοί φραγμοί στις δημόσιες συμβάσεις οι
οποίοι αποκλείουν τους μικρομεσαίους επαγγελματίες (ΜΜΕ) πρόκειται να μειωθούν, και επίσης
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ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς πρόκειται να ληφθούν υπόψη στις συμβάσεις,
αξίζει ιδιαίτερης στήριξης.

Ομοίως, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι οι ΜΜΕ προσδοκούν συνδρομή προκειμένου να
αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά, προσδοκούν διοικητικά μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν
τη δραστηριοποίησή τους και προσδοκούν επίσης μια λύση στον τομέα των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας. Προσωπικά, αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση των 12 μέσων για
την τόνωση της ενιαίας αγοράς που εξήγγειλε ο κ. Barnier. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική η
ανακοίνωση ότι εξίσου σχετικά σύντομη θα είναι και η χρονική περίοδος κατά την οποία θα
καταστεί δυνατή η αξιολόγηση ειδικά των καινοτόμων λύσεων που σχετίζονται με τα εν λόγω
μέσα.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Είμαι υπέρ της παρούσας έκθεσης, καθώς συμφωνώ
με το ποσό που προτείνεται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις
πλημμύρες στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία
και τη Ρουμανία, που ανέρχεται συνολικά στα 182.388.893 ευρώ.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με την παρούσα έκθεση η οποία
εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού
προϋπολογισμού 1/2011. Το εν λόγω σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αποσκοπεί στην
κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για ποσό 182,4 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις
ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τις
πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία. Θεωρώ ότι γενικά, το Ταμείο
Αλληλεγγύης της ΕΕ θα πρέπει να κινητοποιείται το ταχύτερο δυνατόν μετά από φυσικές
καταστροφές, και ότι χρειάζεται ταχύτητα και αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις αιτήσεις για
οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή επείγουσας οικονομικής
ενίσχυσης σε χώρες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υποστήριξα την έκθεση διότι τα κράτη μέλη τα οποία
επλήγησαν από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προσδοκούν
να συμπεριληφθεί το ποσό των 182,4 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι η Πολωνία, η Σλοβακία,
η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Κροατία και η Ρουμανία. Όπως η εισηγήτρια, θεωρώ ότι
θα πρέπει να καθίσταται δυνατόν να κινητοποιούνται οι εισφορές από το Ταμείο Αλληλεγγύης
πολύ ταχύτερα και αποτελεσματικότερα απ’ ό,τι συμβαίνει επί του παρόντος.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ με το προσαρμοσμένο ποσό
για κινητοποίηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF), δεδομένου ότι
σε αρκετές χώρες, δηλαδή στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, οι άμεσες
ζημίες που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές υπερβαίνουν το κανονικό κατώφλι του 0,6%
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) που απαιτείται για την κινητοποίηση του Ταμείου
Αλληλεγγύης της ΕΕ. Θεωρώ επίσης σημαντικό το ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα πρέπει
να κινητοποιείται το ταχύτερο δυνατόν μετά από φυσικές καταστροφές, και ότι χρειάζεται
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα όσον αφορά όλες τις σχετικές οργανωτικές, νομοθετικές και
εκτελεστικές διαδικασίες. Συμφωνώ συνεπώς με την κοινή θέση του Συμβουλίου όσον αφορά
το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011.

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL68



Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Επιτροπή προτείνει τη διόρθωση του προϋπολογισμού
της Επιτροπής για το 2011 προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη κινητοποίησης του Ταμείου
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποσό των 182,4 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις
ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τις
πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία. Η εν λόγω πρόταση θα πρέπει να
εγκριθεί από το Κοινοβούλιο υπό τους όρους που προτείνει η εισηγήτρια.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η υπό συζήτηση έκθεση αφορά τη θέση
του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον έτος. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει σχέδια
διορθωτικών προϋπολογισμών «σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων
περιστάσεων». Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές που έχουν
καταστρέψει διάφορες υποδομές, οι ζημίες ανέρχονται συνολικά στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ
περίπου και υπερβαίνουν το κατώφλι του 0,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) σε
κάποιες περιπτώσεις. Η κατάσταση αυτή συνιστά δικαιολογία και λόγο κινητοποίησης του
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για
την αποκατάσταση της υποδομής. Εφόσον οι υφιστάμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν
επαρκούν για την κάλυψη των αιτήσεων, συμφωνώ με αυτόν τον διορθωτικό προϋπολογισμό
–η πρώτη πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ που υπέβαλε η Επιτροπή–
ο οποίος προτείνει την αύξηση των πιστώσεων κατά 182.388.893 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός αποσκοπεί
στο να ανταποκριθεί στο αίτημα για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUSF) προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημίες που προκάλεσαν οι καταστροφές
που έπληξαν πέντε κράτη μέλη καθώς και την Κροατία τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2010. Αυτές
ήταν «αναπόφευκτες, εξαιρετικές ή απρόβλεπτες περιστάσεις», όπως ορίζονται στον δημοσιονομικό
κανονισμό, και συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, η διαδικασία αυτή είναι τόσο δικαιολογημένη όσο
και αναγκαία.

Το ποσό που κινητοποιήθηκε για τη στήριξη των χωρών αυτών –182,4 εκατομμύρια ευρώ–
αντιπροσωπεύει μόνο το 3% περίπου των συνολικών ζημιών, οι οποίες υπολογίζονται στα 5.512,7
εκατομμύρια ευρώ περίπου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πληγεί σοβαρά από σημαντικό αριθμό
καταστροφών τα τελευταία χρόνια. Τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης
της ΕΕ, η Επιτροπή έλαβε 62 αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης από 21 διαφορετικές χώρες. Σχεδόν
το ένα τρίτων αυτών χαρακτηρίστηκαν «μείζονες φυσικές καταστροφές», όπως συνέβη με τέσσερις
από τις περιπτώσεις που εξετάζουμε εδώ σήμερα. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ αποτελεί ένα
πολύτιμο μέσο συμβολής στην αποκατάσταση των σχεδόν πάντα σημαντικών και συχνά
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των καταστροφών στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την
οικονομία. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια αντίστοιχη δέσμευση για την πρόληψη των
καταστροφών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις συστάσεις που ενέκρινε πρόσφατα το Κοινοβούλιο
εν προκειμένω.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Πρόκειται για μια έκθεση σχετικά με το σχέδιο
διορθωτικού προϋπολογισμού που στοχεύει να ανταποκριθεί στο αίτημα για κινητοποίηση του
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) προκειμένου να αποκατασταθούν οι
ζημίες που προκάλεσαν οι καταστροφές που έπληξαν πέντε κράτη μέλη, καθώς και την Κροατία,
τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2010.
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Αυτές ήταν «αναπόφευκτες, εξαιρετικές ή απρόβλεπτες περιστάσεις», όπως ορίζονται στον
δημοσιονομικό κανονισμό, και συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, η διαδικασία αυτή είναι τόσο
δικαιολογημένη όσο και αναγκαία. Το ποσό που κινητοποιήθηκε για τη στήριξη των χωρών
αυτών –182,4 εκατομμύρια ευρώ– αντιπροσωπεύει μόνο το 3% περίπου των συνολικών ζημιών,
οι οποίες υπολογίζονται στα 5.512,7 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πληγεί σοβαρά από σημαντικό αριθμό καταστροφών τα τελευταία
χρόνια. Τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, η Επιτροπή έλαβε
62 αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης από 21 διαφορετικές χώρες. Σχεδόν το ένα τρίτων αυτών
χαρακτηρίστηκαν «μείζονες φυσικές καταστροφές», όπως συνέβη με τέσσερις από τις περιπτώσεις
που εξετάζουμε εδώ σήμερα.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο συμβολής στην αποκατάσταση των
σχεδόν πάντα σημαντικών και συχνά μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των καταστροφών στους
ανθρώπους, το περιβάλλον και την οικονομία. Η δέσμευση για πρόληψη είναι επίσης σημαντική.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με την έκθεση και την πρόταση της
εισηγήτριας να εγκριθεί χωρίς τροποποιήσεις η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού
προϋπολογισμού 1/2011, διότι η οικονομική ενίσχυση προς αυτές τις χώρες, δηλαδή την
Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία,
πρέπει να παρασχεθεί και δεν μπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση της Επιτροπής για
κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ η οποία βασίζεται στην παράγραφο 26 της
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, που επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου έως ένα ετήσιο
ανώτατο όριο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση
από το Ταμείο καθορίζονται λεπτομερώς στον κανονισμό του Συμβουλίου 2012/2002 για τη
σύσταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Ταμείο προορίζεται
για την αποκατάσταση της υποδομής και λειτουργεί ως μέσο αναχρηματοδότησης, και όχι ως
αποζημίωση για ζημίες ιδιωτών. Η παρούσα πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης
της ΕΕ είναι η πρώτη που υποβάλλει η Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2011.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού είναι
εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό των πόρων που κινητοποιούνται μέσω του Ταμείου
Αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις κατολισθήσεις και τις σοβαρές
πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία. Έχοντας επαληθεύσει ότι οι αιτήσεις
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, η Επιτροπή πρότεινε
την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για το ποσό των 182,4 εκατομμυρίων ευρώ για
την αντιμετώπιση των γεγονότων στις εν λόγω χώρες. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω την
καθυστέρηση στην κινητοποίηση της ενίσχυσης αυτού του είδους. Η διαδικασία πρέπει να
καταστεί λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο εκσυγχρονισμένη προκειμένου να
ανταποκριθεί σε μελλοντικές καταστάσεις καταστροφών με έγκαιρο τρόπο.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (EN) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το σχέδιο
διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2011 στον γενικό προϋπολογισμό του 2011 αποσκοπεί στην
κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για ποσό 182,4 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις
ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τις
πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία, ψήφισα «υπέρ».
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Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Οι φυσικές καταστροφές δεν αποτελούν πλέον
σπάνιο φαινόμενο στην Ευρώπη. Τα πιο πρόσφατα γεγονότα, όπως οι πλημμύρες το 2010 στην
Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία, αποδεικνύουν
ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι απαραίτητο. Το εν λόγω ταμείο δεν χρησιμοποιείται ως
αποζημίωση προς ιδιώτες για ζημίες στην ακίνητη περιουσία, αλλά πρωτίστως για την
αποκατάσταση της υποδομής. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κατάλληλο μέσο
αναχρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, σε χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία
και η Ρουμανία, σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές και οι άμεσες ζημίες υπερβαίνουν το
κανονικό κατώφλι του 0,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Για τον λόγο αυτόν,
υπερψήφισα αυτήν την πρόταση.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στο
σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 1/2011 στον γενικό προϋπολογισμό του 2011, το οποίο
αποσκοπεί στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποσό
των 182,4 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών,
για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις
στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη
Ρουμανία. Ο μόνος σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 είναι να
ενσωματώσει επίσημα την παρούσα δημοσιονομική διόρθωση στον προϋπολογισμό για το 2011.
Η αιτιολόγηση που δόθηκε δικαιολογεί πλήρως αυτόν τον διορθωτικό προϋπολογισμό, και
συνεπώς υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα αυτό το σχέδιο διορθωτικού
προϋπολογισμού, το οποίο αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί στην κινητοποίηση του Ταμείου
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποσό των 182,4 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις
ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τις
πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Απείχαμε. Η έκθεση αφορά τη
μεταφορά πληρωμών για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τις πλημμύρες
το 2011 στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία και
τη Ρουμανία. Συμφωνούμε με την επιτακτική ανάγκη κινητοποίησης των πόρων, αλλά όχι με την
προτεινόμενη μέθοδο χρηματοδότησης (μέσω «αρνητικού αποθεματικού»).

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0114/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Είμαι υπέρ της παρούσας έκθεσης, η οποία
αποσκοπεί στην παροχή ενίσχυσης της ΕΕ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία και τη
Ρουμανία, μετά τις πλημμύρες τον Μάιο και Ιούνιο του 2010 που έπληξαν τις εν λόγω περιοχές
και τους πληθυσμούς τους. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί έναν οργανισμό που επιδεικνύει
αλληλεγγύη.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με την παρούσα έκθεση σχετικά
με τη διάθεση οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προς την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία και τη
Ρουμανία. Η διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση εντός ανωτάτου ετησίου ορίου
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Θεωρώ ότι γενικά, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα πρέπει να
κινητοποιείται το ταχύτερο δυνατόν μετά από φυσικές καταστροφές, και ότι χρειάζεται ταχύτητα
και αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να
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καταστεί δυνατή η παροχή επείγουσας οικονομικής ενίσχυσης σε χώρες που έχουν πληγεί από
φυσικές καταστροφές.

Regina Bastos (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο στόχος του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUSF) είναι να παρέχει ταχεία, αποτελεσματική και ευέλικτη ενίσχυση στον πληθυσμό
ενός κράτους μέλους, ή μιας χώρας που διαπραγματεύεται την προσχώρησή της, σε περίπτωση
μείζονος φυσικής καταστροφής.

Το εν λόγω Ταμείο συμπληρώνει τους δημόσιους πόρους των κρατών μελών σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης, ιδίως για επείγουσες επισκευές υποδομών, προσωρινά καταλύματα και
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των πολιτών, καθώς
και την αποκατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή. Η Πολωνία, η
Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία και η Ρουμανία επλήγησαν από
καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις το 2010, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες που
οδήγησαν σε τεράστιες απώλειες στις εν λόγω χώρες. Μετά τις καταστροφές, οι χώρες αυτές
υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ. Εφόσον εκπληρώθηκαν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζει ο σχετικός κανονισμός, εγκρίθηκε η κινητοποίηση του
Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με στόχο την άμβλυνση του πόνου, της δυστυχίας και των απωλειών
των ανθρώπων που επλήγησαν από τις προαναφερθείσες καταστροφές. Για τους ανωτέρω λόγους,
υποστήριξα την παρούσα έκθεση.

Adam Bielan (ECR),    γραπτώς. – (PL) Οι πλημμύρες που έπληξαν πέρυσι τις χώρες στο
ανατολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσαν τεράστιες υλικές ζημίες σε όλες σχεδόν
τις περιοχές. Πολλές από αυτές συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στις τραγικές επιπτώσεις των
πλημμυρών. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αναμένουν την οικονομική ενίσχυση που τους
υποσχέθηκαν οι αρχές. Οι σοβαρές ζημίες αφορούν πρωτίστως τη γεωργία, τις υποδομές, το
δίκτυο μεταφορών και τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολλοί άνθρωποι επλήγησαν,
χάνοντας συχνά όλα τους τα υπάρχοντα. Μόνο στην Πολωνία, οι άμεσες απώλειες εκτιμήθηκαν
σε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτές, συνεπώς, υπερβαίνουν σημαντικά το κατώφλι για την
κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Μια παρόμοια κατάσταση επικρατεί στην περίπτωση
των άλλων χωρών οι οποίες υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο. Η παροχή των
ευρωπαϊκών πόρων που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία θα επιφέρει σημαντική
ανακούφιση στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή επιτρέποντας τη
διεξαγωγή εργασιών για την άμβλυνση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Τάσσομαι
σθεναρά υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Jan Březina (PPE),    γραπτώς. – (CS) Επικροτώ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
να αποδεσμεύσει πόρους από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τα κράτη της κεντρικής Ευρώπης
που επλήγησαν από τις περσινές πλημμύρες. Στην περίπτωση της Τσεχικής Δημοκρατίας,
διατίθεται το ποσό των 125 εκατομμυρίων τσεχικών κορόνων προκειμένου να καλυφθούν
ορισμένες από τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στη βόρεια Moravia τον
προηγούμενο Μάιο και Ιούνιο. Καθώς το συνολικό ύψος των ζημιών υπολογίστηκε σε 5
δισεκατομμύρια τσεχικές κορόνες, το οποίο είναι μικρότερο από το 0,6% του ΑΕΕ της Τσεχικής
Δημοκρατίας, δεν συνιστά «σοβαρή φυσική καταστροφή» δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου, στην
περίπτωση της οποίας η ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ουσιαστικά εξασφαλισμένη.
Ήταν συνεπώς αναγκαίο να υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης για την Τσεχική Δημοκρατία, βάσει του
γεγονότος ότι η χώρα μας επλήγη από την ίδια φυσική καταστροφή όπως η γειτονική Πολωνία,
όπου οι συνέπειες ήταν περισσότερο καταστρεπτικές. Στο αρχικό σχέδιο ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόνο η Πολωνία αναφερόταν ως πληγείσα χώρα, και μόνο αφού
επεσήμανα ότι οι πλημμύρες έχουν πλήξει και άλλα κράτη επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής του
σε ολόκληρη την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης. Με χαροποιεί το γεγονός ότι η τσεχική
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κυβέρνηση, μετά την αρχική της ολιγωρία και απροθυμία, επιδόθηκε σε δράση και κατόρθωσε,
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, να υποβάλει αίτηση οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο
Αλληλεγγύης, το οποίο τώρα θα αποδειχθεί αναμφίβολα πολύ χρήσιμο.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπό το πρίσμα των σοβαρών ζημιών που
προκλήθηκαν από τις μείζονες φυσικές καταστροφές που έχουν σημειωθεί, ιδίως σε σχέση με
τις ιδιωτικές περιουσίες, τα δίκτυα μεταφορών και τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, και
επίσης καθώς οι εκτιμώμενες συνολικές άμεσες ζημίες σε όλες αυτές τις χώρες υπερβαίνουν το
κανονικό κατώφλι για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο ανέρχεται στο
0,6% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ), συμφωνώ με την πρόταση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής
Δημοκρατίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής
Δημοκρατίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας μετά τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν τις εν
λόγω χώρες τον Μάιο και Ιούνιο του 2010. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι το Συμβούλιο πρέπει
επειγόντως να συνεχίσει να επανεξετάζει τον νέο κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης που
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, προκειμένου να το καταστήσει ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης
υπέρ της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Κροατίας
και της Ρουμανίας δικαιολογείται δεδομένων των ισχυρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών
που έπληξαν τις εν λόγω χώρες και των σοβαρών ζημιών οι οποίες προέκυψαν. Η στήριξη που
έλαβε η απόφαση αυτή από τη μεγάλη πλειοψηφία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή
αποδεικνύει το εύρος της στήριξης που απολαμβάνει. Λυπάμαι για τον πόνο που έχουν βιώσει
οι πολίτες, και ευελπιστώ ότι η κινητοποίηση του Ταμείου θα τον αμβλύνει και θα συμβάλει στην
εξασφάλιση ταχύτερης και πιο αποτελεσματικής ανασυγκρότησης στις περιοχές που επλήγησαν
περισσότερο.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Τον Μάιο και Ιούνιο του 2010, η κεντρική
και η ανατολική Ευρώπη σαρώθηκαν από μια ισχυρή καταιγίδα η οποία προκάλεσε τεράστιες
ζημίες σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως μέσω της καταστροφής δημόσιων υποδομών, αγροκτημάτων,
οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, και δημόσιων και ιδιωτικών περιουσιών. Οι πλημμύρες
στην Πολωνία έπληξαν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας ζημίες που υπερβαίνουν το
0,85% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ)· στη Σλοβακία, η καταιγίδα κατέκλυσε με
νερό ορισμένες περιοχές, προκάλεσε κατολισθήσεις και πλημμύρες, και οδήγησε σε ζημίες της
τάξεως του 0,89% του ΑΕΕ· στην Ουγγαρία, οι ζημίες ανέρχονται στο 0,73% του ΑΕΕ· στη
Ρουμανία, εκτιμώνται σε περισσότερα από 875 εκατομμύρια ευρώ, ή 0,67% του ΑΕΕ· στην
Κροατία, υπερβαίνουν τα 153 εκατομμύρια ευρώ (0,6% του ΑΕΕ)· και στην Τσεχική Δημοκρατία,
το ποσό ανέρχεται σε 204 εκατομμύρια ευρώ (0,6% του ΑΕΕ). Η κατάσταση αυτή δικαιολογεί
την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης και έχει οδηγήσει στην έγκριση του
πρώτου διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2011. Συνεπώς, καθώς καλύπτεται από το σχέδιο
διορθωτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη εγκριθεί, και δεδομένης της γνωμοδότησης της
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, συμφωνώ με τη θέση του εισηγητή σχετικά με την
κινητοποίηση 182.388.893 ευρώ προκειμένου να διευκολυνθεί η αποκατάσταση των δημόσιων
υποδομών που καταστράφηκαν από τις καταιγίδες στα προαναφερθέντα κράτη μέλη.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση υποστηρίζει την κινητοποίηση του
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) προκειμένου να συνδράμει έξι χώρες:
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την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία και τη Ρουμανία.
Οι εν λόγω χώρες επλήγησαν από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις,
άνευ προηγουμένου, εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και κατολισθήσεις λάσπης. Σε
τέσσερις χώρες –την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία– οι καταστροφές
χαρακτηρίζονται «μείζονες φυσικές καταστροφές» σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε στον
κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· με άλλα λόγια, υπολογίζεται
ότι οι ζημίες υπερβαίνουν το 0,6% του ακαθάριστου εθνικού τους εισοδήματος (ΑΕΕ). Θεωρούμε
σημαντική και αναγκαία την κινητοποίηση αυτής της ενίσχυσης, και συνεπώς υπερψηφίσαμε την
έκθεση.

Για μία ακόμα φορά, πρέπει να επισημάνουμε τις υπερβολικές καθυστερήσεις μεταξύ του
γεγονότος της καταστροφής, της απόφασης για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πραγματικής παροχής της ενίσχυσης της ΕΕ στα κράτη μέλη και τις
περιοχές που επλήγησαν. Σε αυτήν την περίπτωση, οι καταστροφές έλαβαν χώρα τον Μάιο και
Ιούνιο του 2010. Το Κοινοβούλιο έχει μόλις εγκρίνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν έναν χρόνο αργότερα. Τώρα, άλλες διαδικαστικές απαιτήσεις
θα καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο την άφιξη των χρημάτων στον προορισμό τους. Αυτός
είναι ο λόγος που έχουμε συνηγορήσει υπέρ της ανάγκης προσαρμογής των κανόνων για την
κινητοποίηση αυτού του Ταμείου, προκειμένου να καταστεί η κινητοποίησή του περισσότερο
ευέλικτη και έγκαιρη.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίσαμε την παρούσα έκθεση, η οποία
υποστηρίζει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF)
προκειμένου να συνδράμει έξι χώρες: την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Κροατία και τη Ρουμανία.

Οι εν λόγω χώρες επλήγησαν από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις,
άνευ προηγουμένου, εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και κατολισθήσεις λάσπης. Σε
τέσσερις χώρες –την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία– οι καταστροφές
χαρακτηρίζονται «μείζονες φυσικές καταστροφές» σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε στον
κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· με άλλα λόγια, υπολογίζεται
ότι οι ζημίες υπερβαίνουν το 0,6% του ακαθάριστου εθνικού τους εισοδήματος (ΑΕΕ).

Θεωρούμε σημαντική και αναγκαία την κινητοποίηση αυτής της ενίσχυσης, και συνεπώς
υπερψηφίσαμε την έκθεση.

Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε τις υπερβολικές καθυστερήσεις μεταξύ του γεγονότος της
καταστροφής, της απόφασης για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της πραγματικής παροχής της ενίσχυσης της ΕΕ στα κράτη μέλη και τις περιοχές
που επλήγησαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι καταστροφές έλαβαν χώρα τον Μάιο και Ιούνιο
του 2010. Το Κοινοβούλιο έχει μόλις εγκρίνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν έναν χρόνο αργότερα. Τώρα, άλλες διαδικαστικές απαιτήσεις θα
καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο την άφιξη των χρημάτων στον προορισμό τους.

Αυτός είναι ο λόγος που συνηγορούμε υπέρ της ανάγκης προσαρμογής των κανόνων για την
κινητοποίηση αυτού του Ταμείου, προκειμένου να καταστεί η κινητοποίησή του περισσότερο
ευέλικτη και έγκαιρη.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    γραπτώς. – (SK) Οι πλημμύρες του 2010 έπληξαν
εκτεταμένες περιοχές σε αρκετές χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Η φυσική καταστροφή έπληξε
κυρίως την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία και τη
Ρουμανία. Οι άνθρωποι που διαβιούν στις εν λόγω περιοχές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν
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μόνοι τους τις συνέπειες των πλημμυρών. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από
τους ιδίους πόρους τους, διότι οι προϋπολογισμοί των μεμονωμένων κρατών επιβαρύνονται
από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση
του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ προς όφελος των πληγεισών χωρών. Όλες οι προαναφερθείσες
χώρες υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης από το Ταμείο αφού επλήγησαν και παρέλυσαν, τους
ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες του προηγούμενου έτους, από κατολισθήσεις, κύματα
πλημμυρών και σχεδόν αδιάλειπτη βροχόπτωση.

Τα φυσικά στοιχεία συνεπώς προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στις πληγείσες περιοχές τόσο σε
δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές υποδομές, καθώς και σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, ενώ
επλήγη επίσης και η γεωργία. Σημειώθηκαν επίσης σοβαρές ζημίες σε περιουσίες, κατοικίες και
πολιτιστικά μνημεία. Είναι επομένως σκόπιμο να παρασχεθεί στα πληγέντα ευρωπαϊκά κράτη η
αναγκαία οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της
φυσικής καταστροφής και να κατορθώσουν να επανέλθουν στους φυσιολογικούς ρυθμούς της
καθημερινής ζωής το συντομότερο δυνατόν.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με το παρόν έγγραφο, διότι η Επιτροπή
ενημέρωσε το Κοινοβούλιο στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (COM (2011)0010) ότι,
με βάση τις αιτήσεις ενίσχυσης που υπέβαλαν η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Τσεχική
Δημοκρατία, η Ρουμανία και η υποψήφια για ένταξη χώρα Κροατία με αφορμή τις καταστροφικές
πλημμύρες του Μαΐου, του Ιουνίου και του Ιουλίου 2010, προτείνει την κινητοποίηση του
Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη
έγκριση του μέτρου αυτού, το οποίο η Επιτροπή Προϋπολογισμών επιθυμεί να εγκρίνει το
ταχύτερο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχει αντιρρήσεις
για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, ώστε να διατεθεί το ποσό των
182.388.893 ευρώ στις ενδιαφερόμενες χώρες, όπως προτείνει η Επιτροπή και σύμφωνα με
τους κανόνες που θεσπίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 και ο κανονισμός του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2012/2002.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    γραπτώς. – (RO) Το Ταμείο Αλληλεγγύης συνιστά ένα μέσο
υψίστης σημασίας για την ΕΕ. Εκτός από τον οικονομικό του αντίκτυπο, εκφράζει επίσης την
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ωστόσο, το Συμβούλιο μόλις μας απέδειξε ότι αυτή η αλληλεγγύη
αρχίζει προοδευτικά να φθίνει. Επί του παρόντος, προκειμένου να βοηθηθούν οι πολίτες οι οποίοι
έχουν ήδη υποφέρει πολύ μετά τις περσινές πλημμύρες, το Συμβούλιο μάς υποχρεώνει να
περικόψουμε πόρους από πολύ σημαντικά προγράμματα.

Επιπλέον, εάν εξετάσουμε ποια κράτη μέλη αποκλείουν επί του παρόντος στο Συμβούλιο την
ιδέα για «νέα κονδύλια» προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Ταμείου, θα διαπιστώσουμε
ότι είναι εκείνα τα οποία έχουν επωφεληθεί, με τη σειρά τους, από τη χορήγηση μεγάλων
χρηματικών ποσών κατά τα προηγούμενα έτη.

Η Ένωση βασίζεται στην έννοια της αλληλεγγύης. Χωρίς αυτήν, δεν θα μπορούσαμε να
διαμορφώσουμε την Ευρώπη που έχουμε σήμερα, ούτε θα κατορθώσουμε να οικοδομήσουμε
την Ευρώπη του αύριο.

Edvard Kožušník (ECR),    γραπτώς. – (CS) Σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση, θεωρώ ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης, οι πόροι του οποίου προορίζονται
για την κάλυψη των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, συνιστά πραγματική
εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι η παρούσα έκθεση
προτείνει επίσης τη διάθεση πόρων προκειμένου να καλυφθούν ζημίες σε δημόσιες περιουσίες
που προέκυψαν από τις πλημμύρες στην Τσεχική Δημοκρατία. Αυτό συνέβη ιδίως στη βόρεια
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Moravia, η οποία επλήγη πέρυσι τον Μάιο από το ίδιο κύμα πλημμυρών που προκάλεσε ζημίες
σε ολόκληρη την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης. Εκτιμώ το γεγονός ότι η Τσεχική Δημοκρατία
απέσπασε πόρους από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την κάλυψη ζημιών κατά μείζονα λόγο για
το γεγονός ότι οι γειτονικές χώρες επλήγησαν από το κύμα πλημμυρών περισσότερο από την
Τσεχική Δημοκρατία.

Η αποζημίωση για την Τσεχική Δημοκρατία δεν λησμονήθηκε παρ’ όλα αυτά εντός του πλαισίου
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους κ. Březina και Tošenovský,
μαζί με τους οποίους άσκησα επιτυχώς πιέσεις για τη συμπερίληψη της Τσεχικής Δημοκρατίας
στην ομάδα των χωρών που θα λάβουν αποζημίωση από το Ταμείο Αλληλεγγύης που σχετίζεται
με αυτό το κύμα πλημμυρών. Οφείλω επίσης να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Buzek, που επισκέφθηκε μαζί μας τις πληγείσες περιοχές της
Moravia και υποστήριξε προσωπικά την παροχή ενίσχυσης στην Τσεχική Δημοκρατία.

Bogusław Liberadzki (S&D),    γραπτώς. – (PL) Το έτος 2010 σηματοδοτήθηκε από
καταστροφικές πλημμύρες σε πολλές χώρες της Ευρώπης, με την Πολωνία να πλήττεται από δύο
πλημμύρες. Θα πρέπει να επικροτήσουμε τις εκφράσεις αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την άμβλυνση των επιπτώσεων των πλημμυρών και τη δράση που αναλήφθηκε για
την ανακούφιση από τα φοβερά δεινά εκείνων που επλήγησαν – άνθρωποι οι οποίοι έχασαν
μεγάλο μέρος από και, σε πολλές περιπτώσεις, ολόκληρη την υλική περιουσία τους, υπέστησαν
βλάβες στην υγεία τους ή και έχασαν ακόμα τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Στο πλαίσιο της στήριξης της ιδέας της αλληλεγγύης σε περιόδους δυσχερειών και δυστυχίας,
απαιτείται σκέψη σχετικά με τον τρόπο πρόληψης των πλημμυρών. Ο τρόπος για να το πράξουμε
είναι να αναλάβουμε τη διαχείριση των υδάτων: ρύθμιση της ροής των ποταμών, κατασκευή
ταμιευτήρων κ.λπ. Θα πρέπει να κατευθύνουμε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από τα χρήματα που
διατίθενται για περιβαλλοντικούς σκοπούς στο Ταμείο Συνοχής με σκοπό την πρόληψη των
πλημμυρών. Όσον αφορά τη στήριξη της έκθεσης Böge, ζητώ υποστήριξη για την πρόταση για
περισσότερα κονδύλια στον προϋπολογισμό μετά το 2013.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    γραπτώς. – (PL) Με χαροποιεί ιδιαίτερα το
γεγονός ότι λαμβάνονται τόσο εποικοδομητικές αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι
βουλευτές οι οποίοι κατάγονται από περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες κατέβαλαν
μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να χορηγηθεί ενίσχυση από την Ένωση και, όπως γνωρίζουμε,
η πορεία προς αυτήν την επιτυχία δεν ήταν εύκολη. Η παροχή 182,4 εκατομμυρίων ευρώ ως
αποζημίωση για τις επιπτώσεις των περσινών πλημμυρών είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο
για τις περιοχές που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή, αλλά και για τους ανθρώπους οι
οποίοι διαβιούν εκεί.

Η Πολωνία και η περιφέρεια Podkarpacie είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα ως
αποτέλεσμα της καταστροφής, και ευελπιστώ ότι οι οικονομικοί πόροι που διατέθηκαν για την
ανοικοδόμηση των υποδομών θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Η σημερινή απόφαση του
Κοινοβουλίου είναι τελική και ξεκινά τη διαδικασία για την παροχή χρημάτων από την ΕΕ, και
αυτός είναι ο λόγος που υπερψήφισα το ψήφισμα για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης
της ΕΕ – πλημμύρες το 2010 στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Κροατία και τη Ρουμανία.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστηρίζω αυτήν την πρόταση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης
της ΕΕ από την Επιτροπή. Με βάση τις αιτήσεις ενίσχυσης που υπέβαλαν η Πολωνία, η Σλοβακία,
η Ουγγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία και η υποψήφια για ένταξη χώρα Κροατία με
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αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες του Μαΐου, του Ιουνίου και του Ιουλίου 2010, προτείνει
την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Barbara Matera (PPE),    γραπτώς. – (IT) Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη
σημερινή υπερψήφιση της έγκρισης της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης
προκειμένου να παρασχεθεί ενίσχυση στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, την
Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία για τις περσινές πλημμύρες στις περιοχές αυτές.

Παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την τεχνική διαδικασία για την προμήθεια 182,4 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται
προκειμένου να αποζημιωθούν κράτη μέλη για τις ζημίες, η Ευρώπη επέδειξε για μία ακόμη φορά
την αλληλεγγύη της προς τους πολίτες της. Συμφωνώ με τη χρησιμοποίηση του πλεονάσματος
του προϋπολογισμού του 2010 για την κάλυψη των «αρνητικών αποθεματικών» που
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να παρασχεθούν οι αναγκαίοι πόροι. Πράγματι, το αποθεματικό
αυτό συνιστά μια «λογιστική» μέθοδο η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε οιαδήποτε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που μπορεί να ανακύψει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
οικονομικού έτους.

Iosif Matula (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η αλληλεγγύη αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη βάση αυτής της αλληλεγγύης, θεωρώ επίκαιρη και αναγκαία την έκθεση
σχετικά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πλημμύρες
οι οποίες έπληξαν την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την
Κροατία και τη Ρουμανία το 2010. Αυτή η αλληλεγγύη θα καταστεί ολοένα και περισσότερο
αναγκαία καθώς η αλλαγή του κλίματος συνεχίζει να προξενεί καταστροφές σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επινοηθούν στρατηγικές κάτι που θα συμβάλει επίσης στη
μείωση του επιπέδου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διοχετευθούν στην εδραίωση των δράσεων
που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη προκειμένου να αποτραπούν και να περιορισθούν οι επιπτώσεις
των μειζόνων πλημμυρών στην Ευρώπη, οι οποίες καθίστανται ολοένα συχνότερες. Μία
προτεραιότητα σχετικά με αυτό το θέμα πρέπει να είναι η αξιολόγηση από μέρους των κρατών
μελών των δραστηριοτήτων οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμύρας και η αύξηση της
ταχύτητας ανταπόκρισης, της κινητικότητας και της ευελιξίας των παρεμβάσεων που
πραγματοποιούνται. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνονται σχετικά
οι πολίτες και να συμμετέχουν στις δράσεις και τα σχέδια για τη διαχείριση των πλημμυρών.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Αυτό το μέσο αλληλεγγύης έχει χρησιμοποιηθεί στο
παρελθόν –συγκεκριμένα στη χώρα μου, με την ενίσχυση που στάλθηκε στη Μαδέρα μετά τις
ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή τον Φεβρουάριο του 2010– και τώρα είναι απολύτως λογικό
να κινητοποιηθεί σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των επιπτώσεων που πάντα έχουν οι φυσικές
καταστροφές στους πληθυσμούς των χωρών που πλήττουν.

Alajos Mészáros (PPE),    γραπτώς. – (HU) Οι περσινές ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν σε
μια δραματική κατάσταση στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Οι υπερχειλισμένοι ποταμοί
πλημμύρισαν δρόμους και κατοικίες. Άνθρωποι έμειναν άποροι, και πολλοί από αυτούς έχασαν
σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους. Αυτός είναι ο λόγος που η ταχεία εκτίμηση της κατάστασης και
η άμεση ενίσχυση ήταν ζωτικής σημασίας την περίοδο εκείνη. Η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η
Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία και η Ρουμανία ζήτησαν όλες ενίσχυση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορέσουν να συνδράμουν εκείνους που αντιμετωπίζουν
δυσχέρειες προσφεύγοντας στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε αυτήν την κατάσταση, και προτίθετο και αυτό να
συνδράμει τις χώρες αυτές. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ πολύ σημαντική την υποστήριξη
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της παρούσας πρότασης απόφασης, και θα ήθελα να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσω
την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εκείνους οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους
συμπολίτες μου στην κεντρική Ευρώπη την περίοδο εκείνη. Σας ευχαριστώ.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις τον Αύγουστο του
2010, οι οποίες προκάλεσαν την υπερχείλιση ποταμών και εξανάγκασαν ανθρώπους να
εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, η Τσεχική Δημοκρατία υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης από το
Ταμείο Αλληλεγγύης τον Οκτώβριο του 2010. Το κατώφλι του 0,6% του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος (ΑΕΕ) δεν ξεπεράστηκε, αλλά η πλειονότητα του πληθυσμού υπέφερε ως αποτέλεσμα
αυτών των βροχοπτώσεων και η οικονομία της περιοχής βρισκόταν στο χείλος της κατάρρευσης.
Σημαντικοί τομείς όπως ο τουρισμός και η βιομηχανία υπέστησαν σοβαρό πλήγμα. Η ενίσχυση
αυτή θα καλύψει μέρος του κόστους των άμεσων μέτρων που απαιτούνται για την ανακατασκευή
των κατεστραμμένων υποδομών. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω την παρούσα πρόταση.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Το προηγούμενο καλοκαίρι, το μείζον
τμήμα της ρουμανικής επικράτειας επλήγη από σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι ζημίες
εκτιμήθηκαν σε 900 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σχεδόν στο 0,7%
του ρουμανικού ΑΕΕ. Επικροτώ την ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης και θα συμβάλει τόσο
στην άμβλυνση των επιπτώσεων της καταστροφής όσο και στην αποτροπή της εκδήλωσης
παρόμοιων συμβάντων. Το Ταμείο Αλληλεγγύης αποτελεί ένα από τα συγκεκριμένα παραδείγματα
τα οποία μπορούν να παρατεθούν στους πολίτες μας που αποδεικνύουν τη σημασία των κοινών
δράσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας,
της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία
της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Η
διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης εντός του ετησίου
ανώτατου ορίου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκτός απο αυτήν την πρόταση κινητοποίησης του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της
Τσεχικής Δημοκρατίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας, η Επιτροπή υπέβαλε επίσης σχέδιο
διορθωτικού προϋπολογισμού (A7-0115/2011). Καθίσταται σαφές από την έκθεση ότι όλες
οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
2012/2002. Ψήφισα συνεπώς υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για
τα ποσά των 105.567.155 ευρώ για την Πολωνία, 20.430.841 ευρώ για τη Σλοβακία,
22.485.772 ευρώ για την Ουγγαρία, 5.111.401 ευρώ για την Τσεχική Δημοκρατία, 3.825.983
ευρώ για την Κροατία και 24.967.741 ευρώ για τη Ρουμανία, που ανέρχονται συνολικά στα
182.388.893 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Το άμεσο κόστος των πλημμυρών οι οποίες έπληξαν
την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία
το 2010 ανέρχεται στα 5.512.719.662 ευρώ. Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση προκειμένου
να εγκριθεί η κινητοποίηση 182,4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ που
προορίζονται για αυτές τις πλημμύρες. Διαφώνησα με την πηγή χρηματοδότησης, το «αρνητικό
αποθεματικό» που πρότεινε το Συμβούλιο. Ωστόσο, υπερψήφισα την πρόταση του Συμβουλίου
καθώς θεωρώ ότι οι πολίτες οι οποίοι αποτέλεσαν τα θύματα των πλημμυρών δεν μπορούν να
καταστούν τα θύματα μιας διοργανικής διαμάχης μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το υπό εξέταση ζήτημα είναι οι αιτήσεις ενίσχυσης
που υπέβαλαν η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία και η
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Κροατία (ως υποψήφια για ένταξη χώρα) προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές ζημίες
που προκάλεσαν οι καταστρεπτικές πλημμύρες στις εν λόγω χώρες τον Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο
2010. Καθώς όλες αυτές οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζει ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, υπερψήφισα την παρούσα πρόταση για κινητοποίηση του
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διατεθεί το ποσό των
182.388.893 ευρώ στις εν λόγω χώρες, με την προσδοκία ότι η ενίσχυση αυτή μπορεί να
συμβάλει στην επιτάχυνση της ανασυγκρότησης των περιοχών που επλήγησαν και στην άμβλυνση
της δυστυχίας των πληθυσμών τους.

Zuzana Roithová (PPE)   , γραπτώς. – (CS) Είμαι ευτυχής που υπερψήφισα το σχέδιο απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αποδέσμευση πόρων από
το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ προς την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Κροατία και τη Ρουμανία. Όλα αυτά τα κράτη επλήγησαν πέρυσι από ισχυρές
πλημμύρες, ως αποτέλεσμα καταρρακτωδών βροχοπτώσεων οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις
και σημαντικές απώλειες ανθρωπίνων ζωών, καθώς και ζημίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, γεωργικές
εκτάσεις, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα και άλλες υποδομές. Παρόλο που το ποσό της
προτεινόμενης ενίσχυσης αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό ποσοστό των συνολικών ποσοτικά
προσδιορισμένων ζημιών για τις περισσότερες χώρες, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική
ενίσχυση, που ανέρχεται συνολικά σε 182 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ΕΕ
ίδρυσε το Ταμείο Αλληλεγγύης προκειμένου να συνδράμει τους κατοίκους περιοχών που
πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές που
υποστήριξαν την παρούσα έκθεση.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπέρ. Η Επιτροπή προτείνει την
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της
Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας με βάση την παράγραφο
26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση. Η διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου
Αλληλεγγύης εντός του ετησίου ανώτατου ορίου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα με
την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της
Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας, η Επιτροπή έχει υποβάλει
σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ αριθ. 1/2011 της 14ης Ιανουαρίου 2011) για να
εγγράψει τις αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών στον προϋπολογισμό
2011, όπως προβλέπεται στο σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα το παρόν κείμενο διότι πρέπει να
κινητοποιήσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος εκείνων των
χωρών στην Κεντρική και την ανατολική Ευρώπη οι οποίες υπέστησαν ζημίες εξαιτίας των
πλημμυρών το 2010.

Χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία και η
Ρουμανία επιβαρύνθηκαν με τεράστιες δαπάνες μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις εκείνης της
περιόδου, οι οποίες προκάλεσαν μαζικές ζημίες στις υποδομές τους. Μόνο η Πολωνία, για
παράδειγμα, επλήγη από δύο διαδοχικές πλημμύρες των κυρίων ποταμών της τον Μάιο και
Ιούνιο του 2010, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στη γεωργία, στα δίκτυα μεταφορών
και σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ήτοι συνολικές ζημίες σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Η προτεραιότητα τώρα είναι η ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο
από τα τραγικά γεγονότα του προηγούμενου έτους, επιτρέποντάς τους να θέσουν εκ νέου σε
λειτουργία το σύστημα παραγωγής τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
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Olga Sehnalová (S&D),    γραπτώς. – (CS) Οι πλημμύρες του 2010 έπληξαν αρκετές
ευρωπαϊκές χώρες, σε διάφορους βαθμούς. Για παράδειγμα, στην Τσεχική Δημοκρατία, οι
πλημμύρες ήταν μικρότερης κλίμακας ως προς τις εκτάσεις που έπληξαν, αλλά οι συνέπειες ήταν
πραγματικά ολέθριες για την εν λόγω χώρα, όπως ακριβώς στην Πολωνία. Υποστήριξα συνεπώς
την αποδέσμευση πόρων στη βάση της δυνατότητας που παρέχεται δυνάμει του κανονισμού του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 για τέτοιου είδους εξαιρετικές καταστάσεις. Ψήφισα υπέρ
της έγκρισης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης πόρων για την Τσεχική
Δημοκρατία και για την Κροατία, η οποία αποτελεί παρόμοια περίπτωση.

Joanna Senyszyn (S&D),    γραπτώς. – (PL) Υποστήριξα την έκθεση για την κινητοποίηση
του Ταμείου Αλληλεγγύης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης
Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για
δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να
στηρίξει η ΕΕ εκείνες τις χώρες οι οποίες υπέστησαν ζημίες ως αποτέλεσμα των φυσικών
καταστροφών. Οι απώλειες που προκλήθηκαν από αυτήν την καταστροφή υπερβαίνουν τα 2,9
δισεκατομμύρια ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση της ΕΕ θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση των
δημόσιων υποδομών οι οποίες υπέστησαν ζημίες από την καταστροφή: δίκτυα ύδρευσης,
αποχετευτικά συστήματα, δρόμοι και γέφυρες. Έχει παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος από τις
πλημμύρες. Η βοήθεια εξακολουθεί να αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί
ταχύτερα. Προκειμένου να συμβεί αυτό, οι διαδικασίες για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
από το Ταμείο Αλληλεγγύης θα πρέπει να συντομευθούν.

Σύσταση: Luis Manuel Capoulos Santos (A7-0056/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, διότι τάσσεται
υπέρ της υπεύθυνης αλιείας στην αλιευτική ζώνη των Κομορών, στηριζόμενη στην πολιτική της
μη εισαγωγής διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στην εν λόγω ζώνη, ενώ
παράλληλα προωθεί τον διάλογο σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Υπερψηφίζω επίσης
την έκθεση, διότι συνιστά περαιτέρω εξέλιξη της προηγούμενης συμφωνίας, προβλέποντας την
αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο στόχος του εν λόγω πρωτοκόλλου είναι η ενίσχυση των
εταιρικών σχέσεων και της συνεργασίας στον τομέα της αλιείας με τη χρήση όλων των διαθέσιμων
μέσων χρηματοδότησης, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην άμεση ανάγκη θέσπισης ενός
πλαισίου που οποίο θα ευνοεί τις αυξημένες επενδύσεις στον τομέα και τη βελτιστοποίηση της
αλιευτικής παραγωγής μικρής κλίμακας του εν λόγω τομέα.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, διότι σηματοδοτεί
τη δέσμευση για την προαγωγή της υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας οπουδήποτε ενδέχεται να
αναπτύξουν δραστηριότητα σκάφη της ΕΕ, βάσει λεπτομερούς αξιολόγησης των διαθέσιμων
πόρων και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται πως οι αλιευτικές δυνατότητες που πρόκειται
να αξιοποιηθούν έχουν αξιολογηθεί με αξιόπιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και αποκλείεται
ο κίνδυνος καταστροφής των τοπικών αλιευτικών αποθεμάτων. Η Ένωση των Κομορών θεωρείται
μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, με μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από ξένες επιδοτήσεις και τεχνική υποστήριξη. Ενώ τα εκμεταλλεύσιμα αλιευτικά αποθέματα
στην Ένωση των Κομορών, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως μεγάλα πελαγίσια ψάρια,
υπολογίζονται σε 33.000 τόνους ετησίως, τα ετήσια αλιεύματα των τοπικών ψαράδων ανέρχονται
σε σχεδόν 16.000 τόνους που απορροφώνται πλήρως από την τοπική αγορά. Κύριος στόχος
του νέου πρωτοκόλλου είναι να προσδιοριστούν οι αλιευτικές δυνατότητες που προσφέρονται
στα πλοία της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης και την τομεακή στήριξη και να
συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών, με στόχο
την επέκταση του πλαισίου σύμπραξης, εντός του οποίου θα αναπτυχθούν μια αειφόρος αλιευτική
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πολιτική και η υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στις αλιευτικές ζώνες των Κομορών
προς το συμφέρον αμφότερων των μερών.

Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Η σύναψη διμερών αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, οι οποίες ονομάζονται «συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης»,
αποτελεί συνήθη πρακτική της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ότι το
νέο πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με την Ένωση των Κομορών εξυπηρετεί
επίσης τα συμφέροντα αμφότερων των μερών. Αφενός βελτιώνει τις αλιευτικές δυνατότητες που
προσφέρονται στα σκάφη της ΕΕ στην αλιευτική ζώνη των Κομορών, αποκλείοντας τον κίνδυνο
καταστροφής των τοπικών αλιευτικών αποθεμάτων, αφετέρου δε, η ΕΕ διαθέτει πόρους για την
ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής των Κομορών.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ με την πρόταση απόφασης
του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών
δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής
σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών. Θεωρώ θετικό
το εν λόγω πρωτόκολλο, διότι προάγει τη βιώσιμη και υπεύθυνη αλιεία στα χωρικά ύδατα των
Κομορών και εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφότερων των μερών, προσφέροντας στα σκάφη της
ΕΕ αλιευτικές δυνατότητες, με αντάλλαγμα την παροχή σημαντικής τομεακής στήριξης προς
την κοινότητα του αρχιπελάγους των Κομορών

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τη σύσταση σχετικά με την αλιευτική
συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Κομορών, διότι, αφενός, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται
να προωθήσουν τη βιώσιμη και υπεύθυνη αλιεία στην αλιευτική ζώνη των Κομορών και, αφετέρου,
προβλέπεται ρήτρα αναστολής σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
Ένωση των Κομορών.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το υφιστάμενο πρωτόκολλο της ισχύουσας αλιευτικής
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών, μίας από τις
πολλές αλιευτικές συμφωνίες που έχει συνυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2010. Το νέο πρωτόκολλο θα συναφθεί για περίοδο τριών ετών (2011-2013) και
θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την
προσωρινή εφαρμογή του εν λόγω πρωτοκόλλου και μετά τη λήξη ισχύος του υφιστάμενου
πρωτοκόλλου. Στόχος της πρότασης απόφασης είναι ο καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων
των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των επιπλέον διαθέσιμων αποθεμάτων, καθώς και
της χρηματικής αντιπαροχής που θα καταβάλλεται ξεχωριστά για τα δικαιώματα πρόσβασης και
την τομεακή στήριξη.

Το νέο πρωτόκολλο εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφότερων των μερών και αποσκοπεί στην
ενίσχυση της αλιευτικής συνεργασίας με τη χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων. Ήταν
αναγκαία η δημιουργία ενός πλαισίου που θα ευνοεί την ανάπτυξη των επενδύσεων στον εν λόγω
τομέα και τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής μικρής κλίμακας. Όπως και ο εισηγητής,
θεωρώ ότι πρέπει να επιτραπεί στο Κοινοβούλιο να παρακολουθεί στενά τον τρόπο εξέλιξης και
τήρησης της συμφωνίας, και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να εξασφαλίσει
αυτήν τη δυνατότητα.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται στην πρόταση
απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των
όρων βάσει των οποίων τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να
αναπτύσσουν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της Ένωσης των Κομορών. Με την πάροδο
των ετών, η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης με αρκετές χώρες, καταβάλλοντας,
αντισταθμιστικά, ορισμένα ποσά χρηματικής αντιπαροχής, η οποία προοριζόταν ουσιαστικά για

81Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



τη στήριξη των εθνικών αλιευτικών πολιτικών, ειδικότερα δε για την προστασία των αποθεμάτων.
Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, εκχωρήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αυξημένες εξουσίες, και καλούμαστε τώρα να εγκρίνουμε νέες αλιευτικές συμφωνίες. Δεδομένου
ότι το πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Ένωσης των Κομορών έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010,
χρήζει επειγόντως ανανέωσης. Η εν λόγω πρόταση εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφότερων των
μερών, όπως εξηγεί με άριστο τρόπο ο εισηγητής, και, ως εκ τούτου, υπερψήφισα την πρόταση.
Κρίμα μόνο που κατατέθηκε με καθυστέρηση.

João Ferreira και Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση
τάσσεται υπέρ της σύναψης νέου πρωτοκόλλου στο πλαίσιο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης
μεταξύ της ΕΕ και των Κομορών, με διάρκεια ισχύος τριών ετών, και βασικό στόχο τον καθορισμό
των αλιευτικών δυνατοτήτων που προσφέρονται στα σκάφη της ΕΕ, της χρηματικής αντιπαροχής
για τα δικαιώματα πρόσβασης και της τομεακής στήριξης. Πρόκειται για μια συμφωνία που
αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης 70 ευρωπαϊκών σκαφών στα ύδατα των Κομορών έναντι
χρηματικής αντιπαροχής ύψους 600.000 ευρώ ετησίως, εκ της οποίας το ήμισυ περίπου
προορίζεται για την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα της χώρας. Η τελευταία δεν διαθέτει
ουσιαστικά άλλους πόρους· οι 30.000 από τους 800.000 κατοίκους της χώρας εξαρτώνται
από τον αλιευτικό τομέα.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο έχουν προφανώς αποτύχει οι επονομαζόμενες συμφωνίες σύμπραξης,
γεγονός το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό και αλλαγή πολιτικής.
Πρόκειται να δοθεί άδεια αλίευσης σε 45 θυνναλιευτικά γρι-γρι –εν των οποίων 22 είναι γαλλικά
και άλλα 22 ισπανικά– και σε 25 παραγαδιάρικα επιφανείας: ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος
από τον προβλεπόμενο στο ισχύον πρωτόκολλο, το οποίο επιτρέπει 40 θυνναλιευτικά γρι-γρι
και 17 παραγαδιάρικα επιφανείας. Η Πορτογαλία εξακολουθεί να διατηρεί τα πέντε
παραγαδιάρικα επιφανείας που διέθετε και στο παρελθόν. Βασικοί δικαιούχοι παραμένουν η
Γαλλία και η Ισπανία.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφωνώ με αυτό το έγγραφο, διότι η σύναψη
διμερών αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών, οι οποίες
από το 2004 ονομάζονται «συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης», αποτελεί συνήθη πρακτική της
κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και σημαντικό πυλώνα της εξωτερικής της διάστασης. Στις
συμφωνίες με τις χώρες της Αφρικής και του Ειρηνικού σημαντικό τμήμα της οικονομικής
αντιστάθμισης της ΕΕ προορίζεται για την υποστήριξη των εθνικών πολιτικών που βασίζονται
στην αρχή της βιωσιμότητας και της ορθής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων. Οι συμφωνίες
εταιρικής σχέσης ισοδυναμούν, επομένως, με δέσμευση για προαγωγή της υπεύθυνης και βιώσιμης
αλιείας οπουδήποτε ενδέχεται να αναπτύξουν δραστηριότητα σκάφη της ΕΕ, βάσει λεπτομερούς
αξιολόγησης των διαθέσιμων πόρων και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται πως οι αλιευτικές
δυνατότητες που πρόκειται να αξιοποιηθούν έχουν αξιολογηθεί με αξιόπιστες επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις και αποκλείεται ο κίνδυνος καταστροφής των τοπικών αλιευτικών αποθεμάτων.
Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, εκχωρήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αυξημένες εξουσίες επί θεμάτων συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης: το άρθρο 218, παράγραφος
6, εδάφιο α), της ΣΛΕΕ, απαιτεί τώρα την προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου για την
σύναψη της συμφωνίας εις αντικατάστασιν της προηγούμενης απλής διαδικασίας διαβούλευσης.
Πιστεύω ότι το προτεινόμενο νέο πρωτόκολλο για τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με την
Ένωση των Κομορών εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφότερων των μερών.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Ο τομέας της αλιείας στην περιοχή των
Κομορών είναι πολύ συγκεκριμένος. Τα αλιεύματα των τοπικών αλιέων μετά βίας επαρκούν για
την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινότητας. Τούτο οφείλεται στην πλημμελή ανάπτυξη
ή, για την ακρίβεια, στην παντελή έλλειψη λιμενικών και άλλων υποδομών για τους αλιευτικούς
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στόλους. Οι κάτοικοι των νήσων της συγκεκριμένης περιοχής του Ινδικού Ωκεανού είναι πολύ
φτωχοί, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας και, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο εισηγητής,
εξαρτώνται από την παροχή εξωτερικής οικονομικής βοήθειας. Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης,
η οποία επιτρέπει στα πλοία της ΕΕ να αλιεύουν στην επικράτεια των Κομορών με αντάλλαγμα
την παροχή οικονομικής ενίσχυσης θα συμβάλει αναμφίβολα στην τόνωση της οικονομίας αυτής
της περιοχής. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται οι εν λόγω
πόροι, καθώς και κατά πόσον συμβάλλουν πράγματι στη βελτίωση της κατάστασης σε αυτόν
τον τομέα.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς. – (DE) Στόχος του νέου πρωτοκόλλου σχετικά με τον
καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται
στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των
Κομορών είναι η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας στον τομέα της αλιείας, με
τη χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων. Το πρωτόκολλο θα δημιουργήσει ένα
πλαίσιο, το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση των επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα και θα συνδράμει
στην ανάδειξη των προϊόντων της αλιείας μικρής κλίμακας. Επικροτώ την πρόταση θέσπισης
αυτού του νέου πρωτοκόλλου.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Το σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με
τη σύναψη ενός πρωτοκόλλου στο οποίο θα αναφέρονται οι αλιευτικές ποσοστώσεις και η
χρηματική αντιπαροχή, όπως ορίζεται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με την Ένωση των
Κομορών, έχει ως στόχο να επισημάνει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στη διαδικασία αναθεώρησης αυτής της συμφωνίας. Η Ευρώπη επεδίωκε ανέκαθεν
τη σύναψη συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης, και η σχετική συμφωνία με την Ένωση των Κομορών
ισχύει από το 1988. Στόχος αυτού του νέου πρωτοκόλλου είναι ο καθορισμός των αλιευτικών
ποσοστώσεων που πρόκειται να παρασχεθούν στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης των Κομορών,
προβλέποντας τη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των αλιευτικών πόρων, αυξάνοντας τις επενδύσεις
στην αλιεία μικρής κλίμακας και ενισχύοντας τη δραστηριότητά της. Το σχέδιο απόφασης του
Συμβουλίου για το εν λόγω εγχείρημα διασφαλίζει ότι αμφότερα τα μέρη, ήτοι η Ευρώπη και η
Ένωση των Κομορών, θα επωφεληθούν από την ανανέωση της συμφωνίας. Ωστόσο, δεδομένου
ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει
συγκεκριμένο ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών, θα πρέπει αναπόδραστα να
προσδιορίζουμε, σε κάθε στάδιο έως την τελική έγκριση της συμφωνίας, τα μέτρα που θα αφορούν
τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. H σύναψη διμερών
αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών, οι οποίες από το
2004 ονομάζονται «συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης», αποτελεί συνήθη πρακτική της κοινής
αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και σημαντικό πυλώνα της εξωτερικής της διάστασης. Στις συμφωνίες
με τις χώρες της Αφρικής και του Ειρηνικού σημαντικό τμήμα της οικονομικής αντιστάθμισης
της ΕΕ προορίζεται για την υποστήριξη των εθνικών πολιτικών που βασίζονται στην αρχή της
βιωσιμότητας και της ορθής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων. Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης
ισοδυναμούν, επομένως, με δέσμευση για προαγωγή της υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας
οπουδήποτε ενδέχεται να αναπτύξουν δραστηριότητα σκάφη της ΕΕ, βάσει λεπτομερούς
αξιολόγησης των διαθέσιμων πόρων και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται πως οι αλιευτικές
δυνατότητες που πρόκειται να αξιοποιηθούν έχουν αξιολογηθεί με αξιόπιστες επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις και αποκλείεται ο κίνδυνος καταστροφής των τοπικών αλιευτικών αποθεμάτων.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η νέα αυτή συμφωνία αντικαθιστά την ισχύουσα μέχρι
πρότινος συμφωνία, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η εν λόγω συμφωνία καθιστά
δυνατή την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ στις αλιευτικές ζώνες των Κομορών Νήσων
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έναντι χρηματικής αντιπαροχής. Το μείζον πλεονέκτημα αυτού του είδους πρωτοκόλλων είναι
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη των αντίστοιχων χωρών. Στην
προκειμένη περίπτωση, θα συνδράμει περισσότερο στον τομέα της αλιείας, δεδομένου ότι ο
τελευταίος θα απορροφήσει σχεδός το 50% των χορηγούμενων πόρων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη
το γεγονός ότι περίπου 30.000 άνθρωποι στις Κομόρες εξαρτώνται άμεσα από τον αλιευτικό
τομέα, στοιχείο που αναδεικνύει, συνεπώς, και τη σημασία της συγκεκριμένης ενίσχυσης.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κομορών έληξε τον Δεκέμβριο του 2010. Το νέο πρωτόκολλο
ισχύει από το 2011 έως το 2013, και πρέπει να εφαρμοστεί προσωρινά, έως ότου ολοκληρωθεί
η διαδικασία έγκρισης στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου. Βάσει του σχεδίου συμφωνίας, τα
συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στην αλιευτική ζώνη των
Κομορών, στηριζόμενα στην αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων στόλων
που αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη των Κομορών. Όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες, θα
επιτρέπεται η αλιευτική δραστηριότητα σε 45 θυνναλιευτικά γρι-γρι και σε 25 παραγαδιάρικα
επιφανείας. Σε σύγκριση με την προγούμενη συμφωνία, η νέα συμφωνία περιέχει ρήτρα αναστολής
της εφαρμογής του πρωτοκόλλου σε περίπτωση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Θεωρώ απαραίτητη την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας στον τομέα της
αλιείας με τη χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) H σύναψη διμερών αλιευτικών
συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών, οι οποίες ονομάζονται
«συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης», αποτελεί συνήθη πρακτική της κοινής αλιευτικής πολιτικής
(ΚΑΠ) και σημαντικό πυλώνα της εξωτερικής της διάστασης.

Η πρόταση για τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου στο πλαίσιο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κομορών Νήσων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ και εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφότερων των μερών.

Η έκθεση αυτή προτείνει τις ακόλουθες ουσιώδεις συστάσεις:

• η Επιτροπή πρέπει να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων και
των εργασιών της μικτής επιτροπής, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 9 της συμφωνίας, καθώς
και το τομεακό πρόγραμμα αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος γ), του
πρωτοκόλλου και τα πορίσματα των αντίστοιχων αιτήσεων αξιολογήσεων·

• να δοθεί στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η δυνατότητα να συμμετέχουν
ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις και τις εργασίες της μικτής επιτροπής·

• η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προ της
επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της·

• να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το πλήρες και άμεσο δικαίωμα ενημέρωσης, καθώς και την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση της εκτέλεσης της κάθε διεθνούς συμφωνίας στον τομέα της αλιείας, και την
διαπραγμάτευση της αναθεώρησής της.

Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα την έκθεση.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το εν λόγω πρωτόκολλο αποσκοπεί στην αντικατάσταση
του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Κομορών Νήσων, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Κύριος στόχος του
νέου πρωτοκόλλου είναι να προσδιοριστούν οι αλιευτικές δυνατότητες που προσφέρονται στα
πλοία της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης και την τομεακή στήριξη, και να συνεχιστεί

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL84



η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών, ούτως ώστε να
ενθαρρυνθεί η θέσπιση ενός πλαισίου σύμπραξης, εντός του οποίου θα αναπτυχθούν μια αειφόρος
αλιευτική πολιτική και η υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στις αλιευτικές ζώνες
των Κομορών. Με βάση το νέο πρωτόκολλο, η συνολική χρηματική αντιπαροχή συνεισφορά της
ΕΕ θα ανέρχεται στο ποσό των 1.845.750 ευρώ για τη συνολική περίοδο των τριών ετών.
Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη των επενδύσεων στον τομέα της αλιείας, ούτως ώστε να
βελτιστοποιηθούν οι αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας. Υπερψηφίζω την παρούσα
πρόταση για τη σύναψη πρωτοκόλλου που θα προσαρτηθεί στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κομορών Νήσων, διότι εκτιμώ ότι εξυπηρετεί τα
συμφέροντα αμφότερων των μερών.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Ψηφίζω κατά. H σύναψη διμερών
αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών, οι οποίες από το
2004 ονομάζονται «συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης», αποτελεί συνήθη πρακτική της κοινής
αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και σημαντικό πυλώνα της εξωτερικής της διάστασης. Στις συμφωνίες
με τις χώρες της Αφρικής και του Ειρηνικού σημαντικό τμήμα της οικονομικής αντιστάθμισης
της ΕΕ προορίζεται για την υποστήριξη των εθνικών πολιτικών που βασίζονται στην αρχή της
βιωσιμότητας και της ορθής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων. Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης
ισοδυναμούν, επομένως, με δέσμευση για προαγωγή της υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας
οπουδήποτε ενδέχεται να αναπτύξουν δραστηριότητα σκάφη της ΕΕ, βάσει λεπτομερούς
αξιολόγησης των διαθέσιμων πόρων και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται πως οι αλιευτικές
δυνατότητες που πρόκειται να αξιοποιηθούν έχουν αξιολογηθεί με αξιόπιστες επιστημονικές
γνωμοδοτήσεις και αποκλείεται ο κίνδυνος καταστροφής των τοπικών αλιευτικών αποθεμάτων.

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας εκχωρήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αυξημένες εξουσίες επί θεμάτων συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης: το άρθρο 218, παράγραφος
6, εδάφιο α), της ΣΛΕΕ, απαιτεί τώρα την προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου για την
σύναψη της συμφωνίας εις αντικατάστασιν της προηγούμενης απλής διαδικασίας διαβούλευσης.
Οι βουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί έναντι του τρόπου με τον
οποίο έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής οι συμφωνίες αυτού του είδους.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η σύναψη διμερών αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών, αποτελούσε ανέκαθεν πρακτική της κοινής αλιευτικής
πολιτικής και, ως εκ τούτου, βασική πτυχή της διάστασης της εξωτερικής της πολιτικής.

Στις συμφωνίες με τις χώρες της Αφρικής και του Ειρηνικού προβλέπεται ότι ένα σημαντικό
τμήμα της οικονομικής αντιστάθμισης της ΕΕ προορίζεται για την υποστήριξη των εθνικών
αλιευτικών πολιτικών που βασίζονται στην αρχή της βιωσιμότητας και της ορθής διαχείρισης
των πόρων.

Οι διμερείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Ένωσης των Κομορών ανάγονται
χρονικά στο έτος 1988. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα αποδίδει έμφαση στο γεγονός ότι
η καλύτερη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η άσκηση μεγαλύτερου έλεγχου εκ
μέρους του σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να ενισχύσει την εταιρική
σχέση και να έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της αλιείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, είτε πρόκειται για το πλήρες και άμεσο
δικαίωμα ενημέρωσής τους είτε πρόκειται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της
εκτέλεσης της κάθε διεθνούς συμφωνίας στον τομέα της αλιείας, και την διαπραγμάτευση της
αναθεώρησής της.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Ο ευρωπαϊκός αλιευτικός στόλος αναπτύσσει
δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σύναψη διμερού εταιρικής σχέσης μεταξύ αυτού
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που μας είναι γνωστό ως ΕΕ και της Ένωσης των Κομορών χρονολογείται από το 1988. Η
υφιστάμενη αναθεώρηση της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης του 2006 στο πλαίσιο της
διαδικασίας επέκτασης οδήγησε εξίσου στη συμπερίληψη στη συμφωνία των βασικών αρχών
μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής, καθώς και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών
πόρων στις αλιευτικές ζώνες των Κομορών. Δεν πρόκειται για ευπρόδεκτη απλώς εξέλιξη, αλλά
και για πραγματική ανάγκη, εφόσον επιθυμούμε να διατηρηθεί η αξιοπιστία της ΕΕ και των κοινών
πολιτικών της στον τομέα της αλιείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκκληση του εισηγητή για
περισσότερη πληροφόρηση και εποπτεία εκ μέρους του Κοινοβουλίου χρήζουν ένθερμης
υποστήριξης. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση.

Σύσταση: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011)

Elena Oana Antonescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η βελτίωση των ευρωμεσογειακών
συμφωνιών εμπορίου μπορεί να συμβάλει στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα της
περιοχής, προκειμένου να παγιωθεί ένας ενιαίος χώρος που θα διέπεται από αρχές όπως η ειρήνη,
η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία και η δημοκρατία. Η θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης
διαφορών αποσκοπεί στην καθιέρωση βελτιωμένων και αποτελεσματικών διαδικασιών προσφυγής
με αυστηρές χρονικές προθεσμίες, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν την ασφάλεια και την
προβλεψιμότητα των διμερών εμπορικών σχέσεων και, κατά συνέπεια, να αναβαθμίσουν τη
λειτουργία της ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Υπερψήφισα το παρόν σχέδιο
ψηφίσματος.

Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, διότι επιβάλλεται η
θέσπιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την επίλυση των εμπορικών διαφορών μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Ο προτεινόμενος
μηχανισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τους μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών των πιο
πρόσφατων συμφωνιών που συνήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμορφώνονται με
τους κανόνες και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Αυτός ο μηχανισμός θα στηρίξει μεν τη λειτουργία της ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων
συναλλαγών, αλλά θα επιφέρει κυρίως σταθερότητα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Όλες οι βελτιώσεις στις ευρωμεσογειακές
συμφωνίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα των χωρών,
συμβάλλοντας σε αναρίθμητα κοινωνικά και δημοκρατικά οφέλη που απορρέουν από αυτές.
Επικροτώ, επομένως, κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεδομένης
της ατελούς επίλυσης ορισμένων διαφορών στο πλαίσιο των εμπορικών διατάξεων της
ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Χασεμιτικού
Βασιλείου της Ιορδανίας, αναγνωρίζω ότι η διπλωματική προσέγγιση υπήρξε αναποτελεσματική
εν προκειμένω. Συνεπώς, αποδέχομαι την ανάγκη θέσπισης ενός μηχανισμού για την απλή και
αποτελεσματική εφαρμογή των πόρων, και συμφωνώ, κατά συνέπεια, με το σχέδιο απόφασης
του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή πρωτοκόλλου μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Στόχος αυτού του
πρωτοκόλλου είναι η θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών που θα εφαρμόζεται σε
διαφορές στο πλαίσιο των εμπορικών διατάξεων της ευρωμεσογειακής συμφωνίας.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι ευρωμεσογειακές συμφωνίες περιλαμβάνουν διατάξεις
για την ελευθέρωση του εμπορίου αγαθών, ωστόσο, οι κανόνες για την επίλυση των διαφορών
που προκύπτουν από αυτές βασίζονταν κυρίως στη διπλωματία και μπορούσαν εύκολα να
μπλοκαριστούν από το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρεφόταν η καταγγελία. Το
Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή να αρχίσει συνομιλίες με τους μεσογειακούς εταίρους το
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2006, με στόχο τη θέσπιση μηχανισμών επίλυσης διαφορών, κατά το πρότυπο των μηχανισμών
επίλυσης των διαφορών των πιο πρόσφατων συμφωνιών που συνήφθησαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ένα σχέδιο συμφωνίας με την
Ιορδανία μονογραφήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2009.

Στηρίζω τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών και ευελπιστώ να έχει αποτρεπτική και όχι
κατασταλτική λειτουργία. Ευελπιστώ επίσης η Ιορδανία να μπορέσει να αντιπαρέλθει την αστάθεια
που πλήττει την περιοχή και να διατηρήσει το ίδιο προφίλ του μετρημένου και υπεύθυνου εταίρου
που παρουσίαζε υπό τη βασιλεία του Hussein και του Abdullah II.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα σύσταση βασίζεται στο σχέδιο
απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό τη μορφή πρωτοκόλλου
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιορδανίας, στόχος της οποίας είναι η εφαρμογή ενός
μηχανισμού επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας. Γενικότερα, η
επίλυση εμπορικών διαφορών μεταξύ των χωρών διά της διπλωματικής οδού δεν είχε πάντα τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεπεία τούτου, ξεκίνησαν, στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής
περιοχής, διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών της εταίρων, και συγκεκριμένα
με την Ιορδανία. Το σχέδιο συμφωνίας υπεγράφη στις 9 Δεκεμβρίου 2009, κατά την
Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου που διεξήχθη στις Βρυξέλλες. Υπερψηφίζω
αυτό το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι γνωρίζω ότι θα
βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών στον τομέα του ελεύθερου εμπορίου και θα
συμβάλει στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα της περιοχής. Επικροτώ, επομένως, τη νέα
συμφωνία, και ευελπιστώ ότι, μετά την έναρξη ισχύος της, δεν θα προκύψει κανενός είδους
διένεξη μεταξύ της ΕΕ ή των κρατών μελών της και της Ιορδανίας.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της
εν λόγω σύστασης, έως σήμερα, οι προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των
ευρωμεσογειακών συμφωνιών ακολουθούσαν αποκλειστικά τη διπλωματική οδό. Το «εναλλακτικό»
μοντέλο που μας προτείνεται αρμόζει στη λογική που προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου, ο οποίος, επιδιώκοντας την υποτιθέμενη αποδοτικότητα, επιζητεί να παρακάμψει την
εθνική κυριαρχία, την επίλυση των διαφορών μέσω του σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας
και το δικαίωμα αυτών των χωρών να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, καθώς και τα
συμφέροντα των πολιτών τους. Η επίλυση των διαφορών διά της διπλωματικής οδού εγγυάται
την ισότιμη μεταχείριση των χωρών. Αντιθέτως, ο παρών μηχανισμός ανατρέπει αυτήν την αρχή,
ενθαρρύνοντας την κυκλοφορία των κεφαλαίων και δίδοντας προτεραιότητα στην οικονομική
ισχύ έναντι της πολιτικής δύναμης και στα συμφέροντα του κεφαλαίου έναντι των συμφερόντων
των χωρών και των πολιτών τους.

Η αντίθεσή μας σε αυτόν τον μηχανισμό και τις επιπτώσεις του είναι απολύτως δικαιολογημένη,
διότι πρόκειται για έναν μηχανισμό που διαμορφώνεται σε συνέχεια της σύναψης συμφωνίας
μεταξύ της ΕΕ –της οποίας η νομιμότητα, όπως απορρέει από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι
αμφισβητούμενη (και, εν πάση περιπτώσει, απαράδεκτη)– και του καθεστώτος του βασιλιά
Abdullah, το οποίο εξακολουθεί να προβαίνει στη βίαιη καταστολή των αναδυόμενων, ειρηνικών
κινημάτων της νεολαίας που απαιτούν μεταρρυθμίσεις και δημοκρατικές ελευθερίες.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Έως σήμερα, οι προσπάθειες για την επίλυση
των διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών ακολουθούσαν αποκλειστικά τη
διπλωματική οδό. Το «εναλλακτικό» μοντέλο που μας προτείνεται αρμόζει στη λογική που
προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ο οποίος, επιδιώκοντας την υποτιθέμενη
αποδοτικότητα, επιζητεί να παρακάμψει την εθνική κυριαρχία, την επίλυση των διαφορών μέσω
του σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας και το δικαίωμα αυτών των χωρών να
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υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, καθώς και τα συμφέροντα των πολιτών τους. Η επίλυση
των διαφορών διά της διπλωματικής οδού εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση των χωρών.
Αντιθέτως, ο παρών μηχανισμός ανατρέπει αυτήν την αρχή, ενθαρρύνοντας την κυκλοφορία των
κεφαλαίων και δίδοντας προτεραιότητα στην οικονομική ισχύ έναντι της πολιτικής δύναμης και
στα συμφέροντα του κεφαλαίου έναντι των συμφερόντων των χωρών και των πολιτών τους.

Η αντίθεσή μας σε αυτόν τον μηχανισμό και τις επιπτώσεις του είναι απολύτως δικαιολογημένη,
διότι πρόκειται για έναν μηχανισμό που διαμορφώνεται σε συνέχεια της σύναψης συμφωνίας
μεταξύ της ΕΕ –της οποίας η νομιμότητα, όπως απορρέει από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι
αμφισβητούμενη– και του καθεστώτος του βασιλιά Abdullah, το οποίο εξακολουθεί να προβαίνει
στη βίαιη καταστολή των αναδυόμενων, ειρηνικών κινημάτων της νεολαίας που απαιτούν
μεταρρυθμίσεις και δημοκρατικές ελευθερίες.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Η θέσπιση ενός
κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών αποτελεί θετικό βήμα, δεδομένου ότι θα προσφέρει
βελτιωμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής με αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Ο
εισηγητής πιστεύει ότι αυτές οι βελτιώσεις στις ευρωμεσογειακές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου
μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα σε αυτήν τη θεμελιώδους
σημασίας περιοχή, προκειμένου να παγιωθεί ένας ενιαίος χώρος ειρήνης, ανάπτυξης, δικαιοσύνης,
ισότητας, ελευθερίας, πλουραλισμού, δημοκρατίας και σεβασμού. Επιπλέον, η σωστή εφαρμογή
του μηχανισμού μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των διμερών εμπορικών
μας σχέσεων και να αποτελέσει ένα περαιτέρω βήμα προς τη δημιουργία και τη σωστή λειτουργία
μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εμπειρία του παρελθόντος μάς αποδεικνύει ότι η
διπλωματία δεν κατόρθωσε να αποβεί αποτελεσματική ως προς την επίλυση ορισμένων
υφιστάμενων διαφορών. Επικροτώ, επομένως, τη θέσπιση ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης
διαφορών, δεδομένου ότι θα προσφέρει βελτιωμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής
με αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι αυτές οι βελτιώσεις
στις ευρωμεσογειακές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική
και πολιτική σταθερότητα σε αυτήν τη θεμελιώδους σημασίας περιοχή, προκειμένου να παγιωθεί
ένας ενιαίος χώρος ειρήνης, ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ισότητας, ελευθερίας, πλουραλισμού,
δημοκρατίας και σεβασμού. Επιπλέον, η σωστή εφαρμογή του μηχανισμού μπορεί να αυξήσει
την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των διμερών εμπορικών μας σχέσεων και να αποτελέσει
ένα περαιτέρω βήμα προς τη δημιουργία και τη σωστή λειτουργία μιας ευρωμεσογειακής ζώνης
ελεύθερων συναλλαγών.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (EN) Γνωρίζω ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός
διαμορφώνεται σύμφωνα με τους μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών των πιο πρόσφατων
συμφωνιών που συνήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΠΟΕ. Οι διμερείς εμπορικές
συμφωνίες οφείλουν πάντα να είναι συμβατές με το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Η Επιτροπή
πρέπει να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού. Οι καθυστερήσεις στην
επίλυση των διαφορών έχουν αρνητικές συνέπειες για την επιχειρηματική κοινότητα. Ως εκ
τούτου, ψήφισα υπέρ.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Με την παρούσα έκθεση, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συναινεί επί της θέσπισης ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ο οποίος
θα προσφέρει βελτιωμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής με αυστηρές χρονικές
πορθεσμίες, σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης διαφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας που ενδέχεται να προκύπτουν στο πλαίσιο των εμπορικών
διατάξεων της ευρωμεσογειακής συμφωνίας. Έως σήμερα, οι προσπάθειες για την επίλυση των
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διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών ακολουθούσαν αποκλειστικά τη
διπλωματική οδό. Στην πράξη, η τακτική αυτή δεν είναι αποτελεσματική και έχει οδηγήσει σε
καταστάσεις ανεπίλυτων διαφορών, δεδομένου ότι το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου
στρεφόταν η καταγγελία μπορούσε εύκολα να μπλοκάρει τις διαδικασίες. Αυτές οι βελτιώσεις
στις ευρωμεσογειακές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική
και πολιτική σταθερότητα σε αυτήν τη θεμελιώδους σημασίας περιοχή, προκειμένου να παγιωθεί
ένας ενιαίος χώρος ειρήνης, ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ισότητας, ελευθερίας, πλουραλισμού,
δημοκρατίας και σεβασμού. Η σωστή εφαρμογή του μηχανισμού μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια
και την προβλεψιμότητα των διμερών εμπορικών μας σχέσεων και να αποτελέσει ένα περαιτέρω
βήμα προς τη δημιουργία και τη σωστή λειτουργία μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων
συναλλαγών. Η θετική μου ψήφος διαμορφώθηκε βάσει όλων αυτών των στοιχείων.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της σύναψης αυτής της συμφωνίας μεταξύ
της ΕΕ και της Ιορδανίας, η οποία αποβλέπει στη θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών
στο πλαίσιο των εμπορικών διατάξεων ευρωμεσογειακών συμφωνιών. Έως σήμερα, οι προσπάθειες
για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών ακολουθούσαν
αποκλειστικά τη διπλωματική οδό. Στην πράξη, η τακτική αυτή δεν είναι αποτελεσματική και
έχει οδηγήσει σε καταστάσεις ανεπίλυτων διαφορών ή μπλοκαρισμένων διαδικασιών. Ευελπιστώ
η εφαρμογή αυτού του κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών να αυξήσει την ασφάλεια και
την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας.

Tokia Saïfi (PPE),    γραπτώς. – (FR) Στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών σύνδεσης,
οι εμπορικές διαφορές που προκύπουν ενδεχομένως μεταξύ των δύο μερών, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αφενός και της Ιορδανίας αφετέρου, εξακολουθούν να επιλύονται διά της διπλωματικής
οδού. Η λύση αυτή δεν είναι ούτε αποτελεσματική ούτε διαφανής, και αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο υπερψήφισα τη θέσπιση ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών, διότι ο
συγκεκριμένος μηχανισμός θα επιτρέψει στους παράγοντες ένθεν κακείθεν της Μεσογείου να
δραστηριοποιούνται σε ασφαλέστερο και πιο προβλέψιμο εμπορικό περιβάλλον. Αυτός ο
κανονικός μηχανισμός βασίζεται σε λύσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
στο μνημόνιο συμφωνίας του για την επίλυση των διαφορών, καθώς και σε μηχανισμούς που
συμπεριλαμβάνονται σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες που συνήφθησαν πρόσφατα από την ΕΕ.

Επομένως, η συμπερίληψη ανάλογων μηχανισμών σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό συμφωνιών θα
δημιουργήσει εντέλει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, όχι μόνο για τους οικονομικούς παράγοντες
της Ευρώπης, αλλά και για τους εταίρους τους σε τρίτες χώρες.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις εκπορεύονται
από έναν τομέα ο οποίος δεν υπαγόταν, ουσιαστικά, σε καμία νομοθεσία, πράγμα που σήμαινε
ότι δεν υπήρχε καμία διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Μεσογείου.
Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών βασίζεται σε πρότυπες διεθνείς διαδικασίες. Συντάχθηκα με
τη σύσταση του εισηγητή, διότι η μέχρι στιγμής εφαρμοζόμενη προσέγγιση έχει οδηγήσει κατά
το παρελθόν σε ανεπίλυτα προβλήματα.

Σύσταση: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, διότι επιβάλλεται η θέσπιση
ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την επίλυση των εμπορικών διαφορών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου. Ο προτεινόμενος μηχανισμός
διαμορφώνεται σύμφωνα με τους μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών των πιο πρόσφατων
συμφωνιών που συνήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμορφώνονται με τους κανόνες
και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ο εν λόγω
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μηχανισμός θα σταθεροποιήσει τις διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Βασιλείου του Μαρόκου.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Όλες οι βελτιώσεις στις ευρωμεσογειακές
συμφωνίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα των χωρών,
συμβάλλοντας σε αναρίθμητα κοινωνικά και δημοκρατικά οφέλη που απορρέουν από αυτές.
Επικροτώ, επομένως, κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεδομένης
της ατελούς επίλυσης ορισμένων διαφορών στο πλαίσιο των εμπορικών διατάξεων της
ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Βασιλείου
του Μαρόκου, αναγνωρίζω την αναποτελεσματικότητα του συστήματος που έχει καθιερωθεί για
την εν λόγω περιοχή με τη χρήση διπλωματικών μέσων. Συνεπώς, αποδέχομαι την ανάγκη θέσπισης
ενός μηχανισμού για την απλή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των πόρων, και συμφωνώ,
κατά συνέπεια, με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για τη θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης
διαφορών.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Δεδομένου ότι οι ισχύοντες κανονισμοί
για την επίλυση των διαφορών βασίζονται στη διπλωματική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας
το συμβαλλόμενο μέρος που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του μπορεί εύκολα να μπλοκάρει τις
διαδικασίες, θεωρώ ότι η έγκριση αυτής της συμφωνίας θα βελτιώσει την ασφάλεια και την
προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου,
καθιστώντας την εν λόγω συμφωνία επωφελή τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους
καταναλωτές. Η έγκριση αυτής της συμφωνίας ακολουθεί τον ευρωμεσογειακό χάρτη πορείας
για τις εμπορικές συναλλαγές μετά το 2010.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Όπως και οι άλλες συμφωνίες, η παρούσα συμφωνία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου στερείτο μέτρων για την επίλυση
διαφορών, στοιχείο που περιόριζε, ασφαλώς, την αξιοπιστία της, καθώς και τις προσδοκίες των
συμβαλλόμενων μερών για τη δυνατότητα δίκαιης επίλυσης σε περίπτωση εμφάνισης διαφορών.
Προσβλέπω στην έναρξη ισχύος του προβλεπόμενου μηχανισμού και στη συμβολή του στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των συμβαλλόμενων μερών, καθώς και στην παροχή της δυνατότητας
στο Βασίλειο του Μαρόκου να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που είχε ήδη ξεκινήσει ο Hassan II
και συνέχισε ο Mohammed VI.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς.  –  (PT) Η παρούσα σύσταση βασίζεται στο σχέδιο
απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Μαρόκου, στόχος της οποίας είναι η εφαρμογή ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών
στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας. Γενικότερα, η επίλυση εμπορικών εμπορικών
διαφορών μεταξύ των χωρών διά της διπλωματικής οδού δεν είχε πάντα τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Συνεπεία τούτου, ξεκίνησαν, στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής περιοχής,
διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών της εταίρων, και συγκεκριμένα με το
Μαρόκο. Στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες
στις 9 Δεκεμβρίου 2009, μονογραφήθηκε ένα σχέδιο συμφωνίας με το Μαρόκο, το οποίο
επικυρώθηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Μαρόκου στις 7 Μαρτίου 2010. Υπερψηφίζω αυτό
το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι γνωρίζω ότι θα
βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών στον τομέα του ελεύθερου εμπορίου και θα
συμβάλει στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα της περιοχής. Επικροτώ, επομένως, τη νέα
συμφωνία, και ευελπιστώ ότι, μετά την έναρξη ισχύος της, δεν θα προκύψει κανενός είδους
διένεξη μεταξύ της ΕΕ ή των κρατών μελών της και του Μαρόκου.
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João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της
εν λόγω σύστασης, έως σήμερα, οι προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των
ευρωμεσογειακών συμφωνιών ακολουθούσαν αποκλειστικά τη διπλωματική οδό. Το «εναλλακτικό»
μοντέλο που μας προτείνεται αρμόζει στη λογική που προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου, ο οποίος, επιδιώκοντας την υποτιθέμενη αποδοτικότητα, επιζητεί να παρακάμψει την
εθνική κυριαρχία, την επίλυση των διαφορών μέσω του σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας
και το δικαίωμα αυτών των χωρών να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, καθώς και τα
συμφέροντα των πολιτών τους. Η επίλυση των διαφορών διά της διπλωματικής οδού εγγυάται
την ισότιμη μεταχείριση των χωρών. Αντιθέτως, ο παρών μηχανισμός ανατρέπει αυτήν την αρχή,
ενθαρρύνοντας την κυκλοφορία των κεφαλαίων και δίδοντας προτεραιότητα στην οικονομική
ισχύ έναντι της πολιτικής δύναμης και στα συμφέροντα του κεφαλαίου έναντι των συμφερόντων
των χωρών και των πολιτών τους.

Η αντίθεσή μας σε αυτόν τον μηχανισμό και τις επιπτώσεις του είναι απολύτως δικαιολογημένη,
διότι πρόκειται για έναν μηχανισμό που διαμορφώνεται σε συνέχεια της σύναψης συμφωνίας
ελεύθερων συναλλαγών με το Μαρόκο, μια χώρα η οποία εξακολουθεί να έχει υπό την κατοχή
της τα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας, αλλά και να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται πόρους
που δεν της ανήκουν: παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και στερεί από τον λαό των Σαχραουί το
δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα σύσταση αποβλέπει στην αλλαγή
της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της θέσπισης ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Όπως
αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της εν λόγω σύστασης, έως σήμερα, οι προσπάθειες για
την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών ακολουθούσαν
αποκλειστικά τη διπλωματική οδό.

Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει πλέον ένα «εναλλακτικό» μοντέλο, το οποίο αρμόζει στη λογική
που προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ο οποίος, επιδιώκοντας την υποτιθέμενη
αποδοτικότητα, επιζητεί να παρακάμψει την εθνική κυριαρχία, την επίλυση των διαφορών μέσω
του σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας και το δικαίωμα αυτών των χωρών να
υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, καθώς και τα συμφέροντα των πολιτών τους.

Η επίλυση των διαφορών διά της διπλωματικής οδού εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση των
χωρών. Αντιθέτως, ο παρών μηχανισμός ανατρέπει αυτήν την αρχή, ενθαρρύνοντας την
κυκλοφορία των κεφαλαίων και δίδοντας προτεραιότητα στην οικονομική ισχύ έναντι της
πολιτικής δύναμης και στα συμφέροντα του κεφαλαίου έναντι των συμφερόντων των χωρών και
των πολιτών τους.

Η αντίθεσή μας σε αυτόν τον μηχανισμό και τις επιπτώσεις του είναι απολύτως δικαιολογημένη,
διότι πρόκειται για έναν μηχανισμό που διαμορφώνεται σε συνέχεια της σύναψης συμφωνίας
ελεύθερων συναλλαγών με το Μαρόκο, μια χώρα η οποία εξακολουθεί να έχει υπό την κατοχή
της τα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας, αλλά και να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται πόρους
που δεν της ανήκουν: παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και στερεί από τον λαό των Σαχραουί το
δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση. Για τον λόγο αυτόν, η ψήφος μας ήταν αρνητική.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Συντάσσομαι με την άποψη του εισηγητή, ο οποίος
προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη συμφωνίας. Οι καθυστερήσεις στην επίλυση
των διαφορών έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για την επιχειρηματική κοινότητα όσο και για
τους τελικούς καταναλωτές εκατέρωθεν της Μεσογείου.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Οι πολιτικές εξεγέρσεις κατά του
αραβικού δεσποτισμού άναψαν φωτιές και στην άλλη πλευρά της Μεσογείου. Καθίσταται σαφές
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ότι αυτός ο λόγος δεν είναι αρκετός για να σταματήσει την ΕΕ από την προώθηση της δημιουργίας
ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, επί της οποίας συμφώνησε με αυτούς ακριβώς τους δυνάστες.
Το μήνυμα που αποστείλαμε είναι ξεκάθαρο: η ΕΕ δεν επιθυμεί να προβεί σε διαπραγματεύσεις
με τις αραβικές δημοκρατίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν. Αυτό είναι παράλογο. Η ψήφος
μου θα είναι αρνητική.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εμπειρία του παρελθόντος μάς αποδεικνύει ότι η
διπλωματία δεν κατόρθωσε να αποβεί αποτελεσματική ως προς την επίλυση ορισμένων
υφιστάμενων διαφορών. Επικροτώ, επομένως, τη θέσπιση ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης
διαφορών, ο οποίος θα προσφέρει βελτιωμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής με
αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι αυτές οι βελτιώσεις
στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου μπορούν να συμβάλουν
στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα σε αυτήν τη θεμελιώδους σημασίας περιοχή,
προκειμένου να παγιωθεί ένας ενιαίος χώρος ειρήνης, ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ισότητας,
ελευθερίας, πλουραλισμού, δημοκρατίας και σεβασμού. Επιπλέον, η σωστή εφαρμογή του
μηχανισμού μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των διμερών εμπορικών
μας σχέσεων και να αποτελέσει ένα περαιτέρω βήμα προς τη δημιουργία και τη σωστή λειτουργία
της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Έως σήμερα, ένα από τα καθήκοντα των διπλωματικών
υπηρεσιών ήταν να ρυθμίζουν τις διαφορές στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας. Ο
νέος στόχος συνίσταται πλέον στη θέσπιση μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ για την επίλυση διαφορών
και την παροχή πολιτικής στήριξης στις περιοχές που παρουσιάζουν αστάθεια, όπως το Μαρόκο,
συνδράμοντας στη σύσταση ενός ομοιογενούς κράτους, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ειρήνη,
ανάπτυξη, δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία, πλουραλισμό, δημοκρατία και σεβασμό. Απείχα από
την ψηφοφορία, διότι ο εισηγητής δεν περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε
να εγγυηθούμε τη συμμόρφωση προς αυτούς τους μηχανισμούς.

Cristiana Muscardini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η συμφωνία ελευθέρωσης μεταξύ της ΕΕ και
του Μαρόκου πρέπει να αποτελεί έμβλημα για την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την οικονομική
ανάκαμψη ολόκληρης της περιοχής της βορείου Αφρικής. Η Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει
να χάσει την ευκαιρία να διαδραματίσει ρόλο στη δημιουργία μιας ανανεωμένης εμπορικής
πολιτικής, ικανής να συνδράμει τις χώρες που έχουν πληγεί βαρύτατα από τις κοινωνικές και
πολιτικές αναταραχές, με δραματικές επιπτώσεις για τις εθνικές οικονομίες και, κατά συνέπεια,
για τις επενδύσεις μας στις περιοχές αυτές.

Με τη σημερινή ψηφοφορία επί της θέσπισης ενός κανονικού μηχανισμού για την κατάλληλη
και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών, παρέχουμε περισσότερες εγγυήσεις για τις ευρωπαϊκές
επενδύσεις στο Μαρόκο, επενδύσεις οι οποίες αποτελούν καίριο παράγοντα για την οικονομική
ευημερία ολόκληρης της περιοχής, και οι οποίες καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς.

Η σημερινή ψηφοφορία επισημαίνει επίσης την επιθυμία της Ένωσης να αποφύγει την πρόκληση
εκ μέρους της αρνητικών επιπτώσεων στις οικονομίες και τους τελικούς καταναλωτές εκατέρωθεν
της Μεσογείου, προβλέποντας πολιτικές προστατευτισμού, οι οποίες εξακολουθούν να δίδουν
προτεραιότητα σε ειδικά συμφέροντα, καθυστερώντας την επικύρωση των συμφωνιών που είναι
θεμελιώδεις για την εξισορρόπηση και τη σταθεροποίηση των οικονομικών επιλογών μιας περιοχής
που αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον για τους ανταγωνιστές μας στον τομέα του εμπορίου, όπως
η Κίνα και οι χώρες της Μέσης Ανατολής.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Με την παρούσα έκθεση, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέσπιση ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ο οποίος θα
προσφέρει βελτιωμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής με αυστηρές χρονικές
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προθεσμίες σε διαφορές που προκύπτουν από τις ευρωμεσογειακές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ
και του Μαρόκου. Η επίλυση των διαφορών διά της διπλωματικής οδού δεν ήταν αποτελεσματική,
και έχει οδηγήσει σε καταστάσεις ανεπίλυτων διαφορών, δεδομένου ότι το συμβαλλόμενο μέρος
κατά του οποίου στρεφόταν η καταγγελία μπορούσε εύκολα να μπλοκάρει τις διαδικασίες. Οι
καθυστερήσεις στην επίλυση των διαφορών έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για την επιχειρηματική
κοινότητα όσο και για τους τελικούς καταναλωτές εκατέρωθεν της Μεσογείου. Αυτές οι βελτιώσεις
στις ευρωμεσογειακές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική
και πολιτική σταθερότητα σε αυτήν τη θεμελιώδους σημασίας περιοχή, προκειμένου να παγιωθεί
ένας ενιαίος χώρος ειρήνης, ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ισότητας, ελευθερίας, πλουραλισμού,
δημοκρατίας και σεβασμού. Πρότυπο του προτεινόμενου μηχανισμού είναι οι μηχανισμοί
επίλυσης των διαφορών των πιο πρόσφατων συμφωνιών που συνήφθησαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας για τους κανόνες και τις διαδικασίες της επίλυσης
διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Για τους ανωτέρω λόγους,
υπερψηφίζω το παρόν ψήφισμα, εγκρίνοντας τη σύναψη της συμφωνίας.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της σύναψης αυτής της συμφωνίας μεταξύ
της ΕΕ και του Βασιλείου του Μαρόκου, η οποία αποβλέπει στη θέσπιση ενός μηχανισμού
επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο των εμπορικών διατάξεων των ευρωμεσογειακών συμφωνιών.
Έως σήμερα, οι προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών
συμφωνιών ακολουθούσαν αποκλειστικά τη διπλωματική οδό. Στην πράξη, η τακτική αυτή δεν
είναι αποτελεσματική και έχει οδηγήσει σε καταστάσεις ανεπίλυτων διαφορών ή μπλοκαρισμένων
διαδικασιών. Ευελπιστώ η εφαρμογή αυτού του κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών να
αυξήσει την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του
Βασιλείου του Μαρόκου.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Ψηφίζω υπέρ. Έως σήμερα, οι
προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών
ακολουθούσαν αποκλειστικά τη διπλωματική οδό. Στην πράξη, η τακτική αυτή δεν είναι
αποτελεσματική και έχει οδηγήσει σε καταστάσεις ανεπίλυτων διαφορών, δεδομένου ότι το
συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρεφόταν η καταγγελία μπορούσε εύκολα να μπλοκάρει
τις διαδικασίες. Το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή να αρχίσει συνομιλίες με τους μεσογειακούς
εταίρους το 2006, με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών.
Στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 9
Δεκεμβρίου 2009, μονογραφήθηκε ένα σχέδιο συμφωνίας με το Μαρόκο, το οποίο επικυρώθηκε
κατά τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Μαρόκου στις 7 Μαρτίου 2010. Η θέσπιση ενός κανονικού
μηχανισμού επίλυσης διαφορών αποτελεί θετικό βήμα, δεδομένου ότι θα προσφέρει βελτιωμένες
και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής με αυστηρές χρονικές προθεσμίες.

Σύσταση: Gianluca Susta (ALDE) (A7-0068/2011)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    γραπτώς. – (ES) Υποστηρίζω τη θέσπιση ενός κανονικού
μηχανισμού επίλυσης διαφορών με την Αίγυπτο, ο οποίος θα επιτρέψει τη διευθέτηση των
αδυναμιών και των αδιεξόδων, καθώς και τη σύναψη σχεδίου συμφωνίας με την εν λόγω χώρα.
Η συμφωνία αυτή μπορεί να συμβάλει στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα της
ευρωμεσογειακής περιοχής, στοιχείο που θα προσφέρει μελλοντικές προοπτικές που θα βασίζονται
στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία.

Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, διότι επιβάλλεται η
θέσπιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την επίλυση των εμπορικών διαφορών μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Ο προτεινόμενος
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μηχανισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τους μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών των πιο
πρόσφατων συμφωνιών που συνήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμορφώνονται με
τους κανόνες και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Αυτός ο μηχανισμός θα στηρίξει μεν τη λειτουργία της ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων
συναλλαγών, αλλά θα επιφέρει κυρίως σταθερότητα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Vito Bonsignore (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα τη θέσπιση του μηχανισμού επίλυσης
διαφορών, όπως πρότεινε ο κ. Susta. Συμφωνώ απολύτως με το γεγονός ότι η σωστή εφαρμογή
του κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών θα αποτελέσει ένα περαιτέρω βήμα προς τη
δημιουργία και τη σωστή λειτουργία της ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Έως
σήμερα, οι προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών
συμφωνιών ακολουθούσαν, όπου αυτό ήταν δυνατόν, τη διπλωματική οδό. Αντιθέτως, όμως,
χρειαζόμαστε μια αυστηρή διαδικασία, διότι οι καθυστερήσεις στην επίλυση των εμπορικών
διαφορών μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους τελικούς καταναλωτές εκατέρωθεν της
Μεσογείου. Υπό το πρίσμα των γεγονότων που διαδραματίζονται σε ορισμένες χώρες της βορείου
Αφρικής, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οδός προς την οικονομική και πολιτική σταθερότητα σε
αυτές τις περιοχές, διέρχεται, μεταξύ άλλων, και από την ορθή λειτουργία των συμφωνιών
ελεύθερων συναλλαγών στη Μεσόγειο.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Όλες οι βελτιώσεις στις ευρωμεσογειακές
συμφωνίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα των χωρών,
συμβάλλοντας σε αναρίθμητα κοινωνικά και δημοκρατικά οφέλη που απορρέουν από αυτές.
Επικροτώ, επομένως, κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεδομένης
της ατελούς επίλυσης ορισμένων διαφορών στο πλαίσιο των εμπορικών διατάξεων της
ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Αραβικής
Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αναγνωρίζω τις αδυναμίες του συστήματος που έχει καθιερωθεί για
την εν λόγω περιοχή με τη χρήση διπλωματικών μέσων. Συνεπώς, αποδέχομαι την ανάγκη θέσπισης
ενός μηχανισμού για την απλή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των πόρων, και συμφωνώ,
κατά συνέπεια, με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τη θέσπιση
μηχανισμού επίλυσης διαφορών.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η υφιστάμενη κατάσταση στην Αίγυπτο επισκιάζει
ενδεχομένως την ανάγκη να προχωρήσουμε στην έγκριση συμφωνιών όπως αυτή η παρούσα.
Ωστόσο, δεδομένου ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί οι αναταραχές και η αβεβαιότητα που
χαρακτήρισαν την περίοδο που βλιωσε πρόσφατα το Κάιρο, το αιγυπτιακό κράτος θα πρέπει να
μεριμνήσει για την εκ νέου, πλήρη, ανάληψη των καθηκόντων του. Μεταξύ αυτών των καθηκόντων
συγκαταλλέγονται και οι εξωτερικές σχέσεις του, ειδικότερα δε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία αποτελεί τον εταίρο του στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης. Παρότι οι τυχόν
μελλοντικές διαφορές με την ΕΕ δεν αποτελούν κατά πάσα πιθανότητα βασικό μέλημα της
Αιγύπτου επί του παρόντος, δεν βρίσκω κανένα μειονέκτημα στην έγκριση μηχανισμών που
συμβάλλουν στην εύκολη επίλυσή τους, προς όφελος αμφότερων των μερών. Η Αίγυπτος
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας της Ευρώπης και του κόσμου. Εύχομαι δε να έχει ένα
μέλλον εξίσου λαμπρό με το παρελθόν της.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα σύσταση βασίζεται στο σχέδιο
απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, στόχος της οποίας είναι η εφαρμογή ενός μηχανισμού
επίλυσης διαφορών. Το εν λόγω πρωτόκολλο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά
την οποία η Αίγυπτος πραγματοποιεί τα πρώτα βήματα της μετάβασής της σε δημοκρατικό
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καθεστώς. Γενικότερα, η επίλυση εμπορικών διαφορών μεταξύ των χωρών διά της διπλωματικής
οδού δεν είχε πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεπεία τούτου, ξεκίνησαν, στο πλαίσιο της
ευρωμεσογειακής περιοχής, διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των μεσογειακών της εταίρων,
και συγκεκριμένα με την Αίγυπτο. Στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου που διεξήχθη στο
Λουξεμβούργο στις 27 Απριλίου 2010 μονογραφήθηκε συναφές σχέδιο συμφωνίας. Υπερψηφίζω
αυτό το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι γνωρίζω ότι θα
βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών στον τομέα του ελεύθερου εμπορίου και θα
συμβάλει στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα της περιοχής. Επικροτώ, επομένως, τη νέα
συμφωνία, και ευελπιστώ ότι, μετά την έναρξη ισχύος της, δεν θα προκύψει κανενός είδους
διένεξη μεταξύ της ΕΕ ή των κρατών μελών της και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της
εν λόγω σύστασης, έως σήμερα, οι προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των
ευρωμεσογειακών συμφωνιών ακολουθούσαν αποκλειστικά τη διπλωματική οδό. Το «εναλλακτικό»
μοντέλο που μας προτείνεται αρμόζει στη λογική που προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου, ο οποίος, επιδιώκοντας την υποτιθέμενη αποδοτικότητα, επιζητεί να παρακάμψει την
εθνική κυριαρχία, την επίλυση των διαφορών μέσω του σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας
και το δικαίωμα αυτών των χωρών να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, καθώς και τα
συμφέροντα των πολιτών τους. Η επίλυση των διαφορών διά της διπλωματικής οδού εγγυάται
την ισότιμη μεταχείριση των χωρών. Αντιθέτως, ο παρών μηχανισμός ανατρέπει αυτήν την αρχή,
ενθαρρύνοντας την κυκλοφορία των κεφαλαίων και δίδοντας προτεραιότητα στην οικονομική
ισχύ έναντι της πολιτικής δύναμης και στα συμφέροντα του κεφαλαίου έναντι των συμφερόντων
των χωρών και των πολιτών τους.

Η αντίθεσή μας σε αυτόν τον μηχανισμό και τις επιπτώσεις του είναι απολύτως δικαιολογημένη,
διότι πρόκειται για έναν μηχανισμό που διαμορφώνεται σε συνέχεια της σύναψης συμφωνίας
μεταξύ της ΕΕ και του καθεστώτος του δικτάτορα Mubarak. Η επανάσταση των Αιγυπτίων υπέρ
της δημοκρατικής αλλαγής, η υπεράσπιση της κυριαρχίας τους έναντι της εξωτερικής παρέμβασης
και της σύμπραξης του καθεστώτος με τα συμφέροντα του ιμπεριαλισμού στην περιοχή αποτελούν
θετική ένδειξη, η οποία ευελπιστούμε να καταλήξει στην πρακτική της έκφραση σε σχέση με τη
συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά και με άλλες.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Έως σήμερα, οι προσπάθειες για την επίλυση
των διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών ακολουθούσαν αποκλειστικά την
διπλωματική οδό. Το «εναλλακτικό» μοντέλο που μας προτείνεται αρμόζει στη λογική που
προωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ο οποίος, επιδιώκοντας την υποτιθέμενη
αποδοτικότητα, επιζητεί να παρακάμψει την εθνική κυριαρχία, την επίλυση των διαφορών μέσω
του σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας και το δικαίωμα αυτών των χωρών να
υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, καθώς και τα συμφέροντα των πολιτών τους.

Η επίλυση των διαφορών διά της διπλωματικής οδού εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση των
χωρών. Αντιθέτως, ο παρών μηχανισμός ανατρέπει αυτήν την αρχή, ενθαρρύνοντας την
κυκλοφορία των κεφαλαίων και δίδοντας προτεραιότητα στην οικονομική ισχύ έναντι της
πολιτικής δύναμης και στα συμφέροντα του κεφαλαίου έναντι των συμφερόντων των χωρών και
των πολιτών τους.

Η αντίθεσή μας σε αυτόν τον μηχανισμό και τις επιπτώσεις του είναι απολύτως δικαιολογημένη,
διότι πρόκειται για έναν μηχανισμό που διαμορφώνεται σε συνέχεια της σύναψης συμφωνίας
μεταξύ της ΕΕ και του καθεστώτος του δικτάτορα Mubarak. Η επανάσταση των Αιγυπτίων υπέρ
της δημοκρατικής αλλαγής, η υπεράσπιση της κυριαρχίας τους έναντι της εξωτερικής παρέμβασης
και της σύμπραξης του καθεστώτος με τα συμφέροντα του ιμπεριαλισμού στην περιοχή αποτελούν
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θετική ένδειξη, η οποία ευελπιστούμε να καταλήξει στην πρακτική της έκφραση σε σχέση με τη
συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά και με άλλες.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ανεξαρτήτως της αβέβαιης κατάστασης στην Αίγυπτο,
θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο ορθώς προωθεί την έγκριση αυτής της συμφωνίας, η οποία αναμένεται
να διευκολύνει τις επιχειρήσεις, χωρίς να προβαίνει σε πολιτικές δεσμεύσεις έναντι της
υφιστάμενης αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εμπειρία του παρελθόντος μάς αποδεικνύει ότι η
διπλωματία δεν κατόρθωσε να αποβεί αποτελεσματική ως προς την επίλυση ορισμένων
υφιστάμενων διαφορών. Επικροτώ, επομένως, τη θέσπιση ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης
διαφορών, ο οποίος θα προσφέρει βελτιωμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής με
αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι αυτές οι βελτιώσεις
στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ-Αιγύπτου μπορούν να συμβάλουν στην
οικονομική και πολιτική σταθερότητα σε αυτήν την θεμελιώδους σημασίας περιοχή, προκειμένου
να παγιωθεί ένας ενιαίος χώρος ειρήνης, ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ισότητας, ελευθερίας,
πλουραλισμού, δημοκρατίας και σεβασμού. Επιπλέον, η σωστή εφαρμογή του μηχανισμού
μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των διμερών εμπορικών μας σχέσεων
και να αποτελέσει ένα περαιτέρω βήμα προς τη δημιουργία και τη σωστή λειτουργία μιας ζώνης
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου.

Paul Murphy (GUE/NGL),    γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι ανησχυχώ
βαθιά για την οικονομική και πολιτική προσέγγιση έναντι των χωρών που καλύπτονται από την
ευρωμεσογειακή συμφωνία. Η θέσπιση ζώνης ελεύθερων συναλλαγών θα είχε δραματικές συνέπειες
για τους εργαζόμενους στην περιοχή. Βάσει των αριθμητικών στοιχείων της ίδιας της ΕΕ, η
Αίγυπτος αναμένεται να παρουσιάσει απώλεια 1,5 εκατομμυρίου θέσεων απασχόλησης. Οι
ζοφερότατες οικονομικές προοπτικές για τους νέους και η οργή τους για τη διαφθορά και τις
υπερβολές της περιορισμένης ελίτ του δικτατορικού καθεστώτος βρίσκονται στο επίκεντρο των
κινητοποιήσεων και των προσδοκιών του αιγυπτιακού λαού. Η συνέχιση του δόγματος των
ελεύθερων συναλλαγών προς το συμφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων της Ευρώπης και της
εύπορης ελίτ συνιστά την ενίσχυση της ίδιας ακριβώς πρακτικής και πρέπει να απορριφθεί. Οι
διαπραγματεύσεις για την εν λόγω συμφωνία πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους του
δικτατορικού καθεστώτος του Mubarak, ο οποίος τέθηκε εκποδών από τις αναταραχές. Ωστόσο,
η ανώτερη βαθμίδα του στρατού συνδέεται βαθύτατα με τα οικονομικά συμφέροντα του πρώην
καθεστώτος και δεν εκπροσωπεί τις εύλογες απαιτήσεις και προσδοκίες των εργαζομένων. Οι
εμπορικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες της πλειονότητας του πληθυσμού, και όχι
στην απληστία της περιορισμένης ελίτ και των εταιρειών.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Με την παρούσα έκθεση, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέσπιση ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ο οποίος θα
προσφέρει βελτιωμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής με αυστηρές χρονικές
προθεσμίες σε διαφορές που προκύπτουν από τις ευρωμεσογειακές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ
και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Η επίλυση των διαφορών διά της διπλωματικής
οδού δεν ήταν αποτελεσματική, και έχει οδηγήσει σε καταστάσεις ανεπίλυτων διαφορών,
δεδομένου ότι το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρεφόταν η καταγγελία μπορούσε
εύκολα να μπλοκάρει τις διαδικασίες. Οι καθυστερήσεις στην επίλυση των διαφορών έχουν
αρνητικές συνέπειες τόσο για την επιχειρηματική κοινότητα όσο και για τους τελικούς
καταναλωτές εκατέρωθεν της Μεσογείου. Αυτές οι βελτιώσεις στις ευρωμεσογειακές συμφωνίες
ελεύθερου εμπορίου μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα σε
αυτήν τη θεμελιώδους σημασίας περιοχή, προκειμένου να παγιωθεί ένας ενιαίος χώρος ειρήνης,
ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ισότητας, ελευθερίας, πλουραλισμού, δημοκρατίας και σεβασμού.
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Πρότυπο του προτεινόμενου μηχανισμού είναι οι μηχανισμοί επίλυσης των διαφορών των πιο
πρόσφατων συμφωνιών που συνήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με το μνημόνιο
συμφωνίας για τους κανόνες και τις διαδικασίες της επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσματική και αποδοτική
εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Για τους ανωτέρω λόγους, υπερψηφίζω το παρόν ψήφισμα,
εγκρίνοντας τη σύναψη της συμφωνίας.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της σύναψης αυτής της συμφωνίας μεταξύ
της ΕΕ και της Αιγύπτου, η οποία αποβλέπει στη θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών
στο πλαίσιο των εμπορικών διατάξεων των ευρωμεσογειακών συμφωνιών. Έως σήμερα, οι
προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών
ακολουθούσαν αποκλειστικά τη διπλωματική οδό. Στην πράξη, η τακτική αυτή δεν είναι
αποτελεσματική και έχει οδηγήσει σε καταστάσεις ανεπίλυτων διαφορών ή μπλοκαρισμένων
διαδικασιών. Ευελπιστώ η εφαρμογή αυτού του κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών να
αυξήσει την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της
Αιγύπτου.

Συστάσεις: Emilio Menéndez del Valle (A7-0067/2011) - George Sabin Cutaş
(A7-0066/2011) - Gianluca Susta (A7-0068/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα σύσταση και επικροτώ
τη θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ο οποίος θα προσφέρει βελτιωμένες και
αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής με αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Συμφωνώ επίσης
με τη θέση του εισηγητή ότι οι βελτιώσεις στις ευρωμεσογειακές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου
μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα σε αυτήν τη θεμελιώδους
σημασίας περιοχή, προκειμένου να παγιωθεί ένας ενιαίος χώρος ειρήνης.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφωνώ με το εν λόγω έγγραφο, διότι, έως σήμερα,
οι προσπάθειες για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών
ακολουθούσαν αποκλειστικά τη διπλωματική οδό. Στην πράξη, η τακτική αυτή δεν είναι
αποτελεσματική και έχει οδηγήσει σε καταστάσεις ανεπίλυτων διαφορών, δεδομένου ότι το
συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρεφόταν η καταγγελία μπορούσε εύκολα να μπλοκάρει
τις διαδικασίες. Οι βελτιώσεις στις ευρωμεσογειακές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μπορούν
να συμβάλουν στην οικονομική και πολιτική σταθερότητα σε αυτήν την θεμελιώδους σημασίας
περιοχή, προκειμένου να παγιωθεί ένας ενιαίος χώρος ειρήνης, ανάπτυξης, δικαιοσύνης, ισότητας,
ελευθερίας, πλουραλισμού, δημοκρατίας και σεβασμού. Επιπλέον, η σωστή εφαρμογή του
μηχανισμού μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των διμερών εμπορικών
μας σχέσεων και να αποτελέσει ένα περαιτέρω βήμα προς τη δημιουργία και τη σωστή λειτουργία
μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Οι καθυστερήσεις στην επίλυση των
διαφορών έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για την επιχειρηματική κοινότητα όσο και για τους
τελικούς καταναλωτές εκατέρωθεν της Μεσογείου. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της
Λισαβόνας, οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτέλούν πλέον τμήμα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ
και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Στη σημερινή εποχή
που οι άμεσες ξένες επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ευημερία των
κρατών και των περιφερειών, ένας λειτουργικός και αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης
διαφορών θα μπορούσε να συμβάλει επίσης στην επίλυση των διαφορών στην περιοχή.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς. – (DE) Δεδομένου ότι οι κανόνες για την επίλυση των
διαφορών ακολουθούν αποκλειστικά τη διπλωματική οδό και έχουν οδηγήσει σε καταστάσεις
ανεπίλυτων διαφορών που μπορούν εύκολα να μπλοκαριστούν, ο νέος μηχανισμός επίλυσης
εμπορικών διαφορών αξίζει την υποστήριξή μας. Ο μηχανισμός αυτός διαμορφώνεται σύμφωνα
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με τους μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών των πιο πρόσφατων συμφωνιών που συνήφθησαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας για την επίλυση διαφορών
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Σχέδια συμφωνίας με την Ιορδανία, το Μαρόκο και
την Αίγυπτο εφαρμόζονται ήδη και καλύπτουν εξίσου το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Επικροτώ
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξει αυτές τις συμφωνίες.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψηφίζω αυτό το ψήφισμα, διότι θεωρώ ότι η ΕΕ
πρέπει να παράσχει έναν κατάλληλο μηχανισμό επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από
την εφαρμογή των ευρωμεσογειακών συμφωνιών. Το 2006, το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή
να αρχίσει συνομιλίες με τους μεσογειακούς εταίρους, και η σχετική συμφωνία υπεγράφη μόλις
το 2009.

Η θέσπιση ενός κανονικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών θα πρέπει εντέλει να εισαγάγει
απλοποιημένες και αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, με αυστηρές χρονικές
προθεσμίες. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή, ο οποίος θεωρεί απαραίτητη την αναθεώρηση
των ευρωμεσογειακών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου ώστε οι τελευταίες να συμβάλουν στην
οικονομική και πολιτική σταθερότητα της περιοχής, καθώς και στην παγίωση ενός χώρου ειρήνης
και ανάπτυξης. Η προτεινόμενη μέθοδος διαμορφώνεται βάσει των πλέον επίκαιρων μηχανισμών
επίλυσης διαφορών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης που συνήφθησαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΠΟΕ. Στη σημερινή εποχή που οι άμεσες ξένες επενδύσεις
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονομική ευημερία των κρατών μελών της Ευρώπης,
ευελπιστώ ότι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών θα συμβάλει επίσης στην
επίλυση διαφορών στην περιοχή.

Σύσταση: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης, και θα ήθελα
να τονίσω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ
της ΕΕ και της Ουκρανίας προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος που μπορεί να διευκολύνει την πλήρη
προσχώρησή της στην ΕΕ στο μέλλον.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Με την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, στις χώρες εταίρους δίνεται σταδιακά η
δυνατότητα να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα της Ένωσης και σε δραστηριότητες
των οργανισμών. Αυτό είναι ένα από τα πολλά μέτρα που έχουν ως στόχο την προώθηση των
μεταρρυθμίσεων, τον εκσυγχρονισμό και τη μετάβαση σε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τον Ιούνιο του 2007, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε για άλλη μια φορά
την τεράστια σημασία της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και, συνεπώς, το εν λόγω πρωτόκολλο
θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε σημαντικά προγράμματα
της ΕΕ και την αποκόμιση οφελών από τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη δημοκρατικών διαδικασιών.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την πρόταση του εισηγητή μας. Πιστεύω
ότι και τα δύο μέρη θα έχουν οφέλη εάν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν,
σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει έναν σωστό, σταθερό,
δημοκρατικό εταίρο στα ανατολικά σύνορά της, ενώ οι πολίτες της Ουκρανίας θα αποκτήσουν
σαφέστερη ευρωπαϊκή προοπτική.

Adam Bielan (ECR),    γραπτώς. – (PL) Από την έναρξη του έργου μου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, υπήρξα θερμός υποστηρικτής των φιλοευρωπαϊκών επιδιώξεων της Ουκρανίας.
Η Ουκρανία είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς εταίρους στην πολιτική της Πολωνίας για
την ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, μαζί με την Ουκρανία, η χώρα μου ετοιμάζεται να φιλοξενήσει
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το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τον επόμενο χρόνο. Προκειμένου να επιτευχθούν οι
στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, καθώς και για λόγους ασφαλείας, είναι εξαιρετικά
σημαντικό για ολόκληρη την ΕΕ να επιταχύνει τη συνεργασία με την Ουκρανία. Θεωρώ μία από
τις σημαντικότερες υποχρεώσεις μας τη στήριξη της νέας δημοκρατίας στην Ουκρανία. Στηρίζω,
συνεπώς, την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών
και τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή της Ουκρανίας στα προγράμματα της Ένωσης. Υπερψήφισα
το ψήφισμα, και με αυτή μου την πράξη εξέφρασα την έγκρισή μου για τη σύναψη του
πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ουκρανίας.

Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Αυτό το πρωτόκολλο περιέχει τη συμφωνία πλαίσιο για
τις γενικές αρχές σχετικά με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε προγράμματα της Ένωσης.
Περιλαμβάνει τυποποιημένες ρήτρες που πρόκειται να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες εταιρικής
σχέσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, με τις οποίες αναμένεται να συναφθούν
παρόμοια πρωτόκολλα. Κατά την άποψή μου, η Ουκρανία καταβάλλει τις αναγκαίες προσπάθειες,
και στηρίζω τη σύναψη αυτής της συμφωνίας.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτό το νομοθετικό ψήφισμα
για την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει
του οποίου θα υπάρξει ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας. Βάσει αυτού του πρωτοκόλλου, θα δοθεί η δυνατότητα στην
Ουκρανία να συμμετάσχει σε προγράμματα της ΕΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις και την
επιχειρηματικότητα, την ενέργεια και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Σύμφωνα
με αυτήν τη συμφωνία, η Ουκρανία θα πρέπει να συνεισφέρει οικονομικά στον γενικό
προϋπολογισμό της ΕΕ ανάλογα με τα προγράμματα στα οποία επιθυμεί να συμμετάσχει και η
ΕΕ, με τη σειρά της, θα διασφαλίσει ότι τα εν λόγω προγράμματα ρυθμίζονται και ελέγχονται
από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας και έχω την πεποίθηση ότι η σύναψη αυτού του πρωτοκόλλου θα
παράσχει στην Ουκρανία περισσότερες ευκαιρίες για τη σύγκλιση των πολιτικών της με τις
πολιτικές, τα πρότυπα και τους κανόνες που ακολουθεί η ΕΕ στους προαναφερθέντες τομείς.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ουκρανίας χαρακτηρίζεται από πρόοδο αλλά και από εμπόδια τα οποία κατά καιρούς προέκυπταν
από την αυξημένη ή μειωμένη στρατηγική εγγύτητα της χώρας με τη γειτονική της Ρωσία. Στις
18 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές στην Επιτροπή για τη
διαπραγμάτευση συμφωνιών πλαισίων με την Αλγερία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την
Αίγυπτο, τη Γεωργία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Μολδαβία, το Μαρόκο, την
Παλαιστινιακή Αρχή, την Τυνησία και την Ουκρανία για τις γενικές γραμμές που διέπουν τη
συμμετοχή αυτών των χωρών σε προγράμματα της ΕΕ. Πιστεύω ότι η σύναψη της
προαναφερθείσας συμφωνίας είναι θετική λόγω της ανάγκης να καθοριστεί ρητά το πλαίσιο
εντός του οποίου η Ουκρανία θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβάλλοντας με
αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ένωση.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ)
προβλέπει το σταδιακό άνοιγμα των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συμμετοχή
γειτονικών χωρών με στόχο την προώθηση μεταρρυθμίσεων, τον εκσυγχρονισμό και συχνά τον
εκδημοκρατισμό τους. Ως εκ τούτου, στις 5 Μαρτίου 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε μια γενική
προσέγγιση που προοριζόταν «να διευκολύνει τους εταίρους της ΕΠΓ να συμμετάσχουν σε
οργανισμούς και προγράμματα της Κοινότητας». Ως αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης, η
Επιτροπή ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση συμφωνιών πλαισίων με γειτονικές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, των οποίων τα έγγραφα είναι πλήρη και έτοιμα να
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υποβληθούν για να λάβουν έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τους όρους
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίζω υπέρ αυτής της συμφωνίας
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, σχετικά με τις
γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Ουκρανίας στα προγράμματα της Ένωσης, και την
επικροτώ, διότι αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση των στόχων που ενέπνευσαν τη
δημιουργία της κοινής αγοράς.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Κατά την άποψή μας, η σύναψη αυτής της
συμφωνίας θέτει έναν αριθμό ερωτημάτων, δεδομένης της εξαιρετικά ασαφούς φύσης της
υποβληθείσας πρότασης. Γίνεται αναφορά σε προγράμματα, όμως δεν γνωρίζουμε σε ποια
προγράμματα θα μπορεί να συμμετάσχει η Ουκρανία, τι μορφή θα πάρει αυτή η συμμετοχή ή
ποιες θα είναι οι οικονομικές προϋποθέσεις και επιπτώσεις. Εξαγγέλλονται οφέλη, χωρίς να
γίνεται σαφές από πού θα προέρχονται.

Θεωρούμε ότι η θέσπιση συμφωνιών με στόχους όπως αυτοί που αναφέρθηκαν θα πρέπει να
βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας των χωρών και των λαών τους, σε αμοιβαία συμφέροντα,
στην αμοιβαιότητα και στη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας· θα
πρέπει να αξιολογείται τι συνεισφέρει κάθε μέρος στη συμφωνία από οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική άποψη. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την παρούσα έκθεση εκτός του
ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι συμφωνεί στη θέσπιση ενός πρωτοκόλλου του οποίου δεν
επιτρέπεται να γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο και τις επιπτώσεις.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η θέσπιση αυτής της συμφωνίας θέτει έναν
αριθμό ερωτημάτων, δεδομένης της εξαιρετικά ασαφούς φύσης της πρότασης που βρίσκεται
ενώπιόν μας. Γίνεται αναφορά σε προγράμματα, όμως δεν γνωρίζουμε σε ποια προγράμματα θα
μπορεί να συμμετάσχει η Ουκρανία, τι μορφή θα πάρει αυτή η συμμετοχή ή ποιες θα είναι οι
οικονομικές επιπτώσεις. Γίνεται αναφορά στις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή, όμως
αυτές δεν προσδιορίζονται. Αναφέρονται οφέλη, χωρίς η έκθεση να καθιστά σαφές από πού θα
προέρχονται.

Πιστεύουμε ότι είναι επίσης σημαντικό να αναφερόμαστε στα παρακάτω κατά τη θέσπιση
συμφωνιών μεταξύ κυρίαρχων χωρών: σεβασμός της κυριαρχίας της χώρας και του λαού της,
αμοιβαία συμφέροντα, αμοιβαιότητα και συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες
κάθε χώρας· αξιολόγηση του τι συνεισφέρει κάθε μέρος στη συμφωνία από οικονομική, κοινωνική
και πολιτιστική άποψη.

Είναι λυπηρό το ότι ψηφίσαμε υπέρ μιας έκθεσης που συμφωνεί επί της θέσπισης ενός
πρωτοκόλλου, διαθέτοντας ελάχιστες πληροφορίες για το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις του.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα για την έγκριση
του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του οποίου θα
υπάρξει ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας
ΕΕ-Ουκρανίας. Στην Ουκρανία θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχει σε προγράμματα της ΕΕ
σχετικά με τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, την ενέργεια και τις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνίας. Η Ουκρανία θα πρέπει να συνεισφέρει οικονομικά στον γενικό
προϋπολογισμό της ΕΕ ανάλογα με τα προγράμματα στα οποία επιθυμεί να συμμετάσχει και η
ΕΕ, με τη σειρά της, θα διασφαλίσει ότι τα εν λόγω προγράμματα ρυθμίζονται και ελέγχονται
από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτή η πολιτική εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα
παράσχει στην Ουκρανία περισσότερες ευκαιρίες για τη σύγκλιση των πολιτικών της με τις
πολιτικές που ακολουθεί η ΕΕ σε αυτούς τους τομείς.
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David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την τεχνική έκθεση που εγκρίνει
τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Iosif Matula (PPE),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα το σχέδιο ψηφίσματος αναφορικά με την
απόφαση του Συμβουλίου για μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ουκρανίας σχετικά τις γενικές γραμμές που αφορούν τη συμμετοχή της χώρας σε προγράμματα
της Ένωσης. Το έγγραφο αυτό αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, αλλά
ικανοποιεί και την επιθυμία της Ουκρανίας να συμμετάσχει σε τρέχοντα και μελλοντικά
προγράμματα της ΕΕ. Επιπλέον, η Ουκρανία θα μπορέσει να ζητήσει βοήθεια από την Ένωση για
να συμμετάσχει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τη
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης ή βάσει οποιουδήποτε άλλου
παρόμοιου κανονισμού που προβλέπει εξωτερική βοήθεια. Αυτό μπορεί επίσης να δώσει νέα
πνοή στις σχέσεις της Ρουμανίας με την Ουκρανία. Πρέπει να αναπτύξουμε αυτούς τους δεσμούς
με πραγματιστικό τρόπο ώστε οι πολίτες να ωφεληθούν άμεσα από τις πολιτικές μας αποφάσεις.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Επί μακρόν, οι σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας χαρακτηρίζονταν
από καλές και κακές στιγμές. Τον περισσότερο καιρό, το κλίμα αυτό υπαγόρευε η αυξημένη ή
μειωμένη εγγύτητα της Ουκρανίας με τη γειτονική της Ρωσία. Το πρωτόκολλο αυτό θα συμβάλλει
στη δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου για τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε διάφορα ευρωπαϊκά
προγράμματα ώστε στο μέλλον, οι σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας να μην έχουν τις διακυμάνσεις τις
οποίες διήλθαν μέχρι τώρα.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η συμμετοχή της Ουκρανίας σε προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά σημαντικό βήμα τόσο για την Ουκρανία όσο και για την ΕΕ. Αυτό
θα βοηθήσει στην προώθηση της ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης και έρευνας. Τα φοιτητικά
προγράμματα θα επεκταθούν και θα υπάρξουν χρηματοπιστωτικά, οικονομικά και κοινωνικά
οφέλη και για τις δύο πλευρές. Η γεωγραφική θέση της Ουκρανίας είναι σημαντικός παράγοντας
και αποτελεί επίσης μεγάλο πλεονέκτημα για την ΕΕ, διότι θα διευκολύνει την ΕΕ να βελτιώσει
τις επαφές της με τα άλλα κράτη της ανατολικής Ευρώπης. Για τον λόγο αυτόν, τάσσομαι υπέρ
του παρόντος σχεδίου.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα τη σύσταση να επιτραπεί στην
Ουκρανία να συμμετάσχει σε τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ και σε όσα θα υλοποιηθούν στο
μέλλον σε τομείς όπως είναι οι επιχειρήσεις, η ενέργεια, οι τεχνολογίες και οι επικοινωνίες. Αυτή
η συμφωνία θα επιταχύνει τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης στην Ουκρανία και τη
σύγκλιση των διαφόρων τομέων της οικονομίας της χώρας με τη νομοθεσία, τα πρότυπα και τα
παραδείγματα καλών πρακτικών της ΕΕ. Σε αντάλλαγμα της οικονομικής συμβολής της στα
προγράμματα, η Ουκρανία θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει ως παρατηρητής στις επιτροπές
που συντονίζουν τα προγράμματα της ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες για τα προγράμματα που προτείνονται
από την Ουκρανία θα ληφθούν υπόψη όπως και αυτές που προτείνονται από τα κράτη μέλη της
ΕΕ. Αυτό θα διευκολύνει την Ουκρανία να προσεγγίσει σταδιακά την ΕΕ.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ουκρανίας είχαν τις διακυμάνσεις τους. Στις 18 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο
έδωσε εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί συμφωνίες πλαίσια με την Αλγερία, την Αρμενία,
το Αζερμπαϊτζάν, την Αίγυπτο, τη Γεωργία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Μολδαβία,
το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Τυνησία και την Ουκρανία για τις γενικές γραμμές
που διέπουν τη συμμετοχή αυτών των χωρών σε προγράμματα της ΕΕ. Είναι σημαντικό να θεσπιστεί
ένα σαφές και ακριβές νομικό πλαίσιο για τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε ευρωπαϊκά
προγράμματα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ένωση.
Συνεπώς, υπερψήφισα το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου
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της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου,
για συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας σχετικά με τις γενικές
αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Ουκρανίας στα προγράμματα της Ένωσης.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης
του Συμβουλίου (13604/2010), έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για τη συμφωνία
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, η οποία συνήφθη
στις 14 Ιουνίου 1994, σχετικά με συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ουκρανίας όσον αφορά τις γενικές γραμμές για τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε προγράμματα
της Ένωσης (13962/2010), έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο
σύμφωνα με τα άρθρα 114, 168, 169, 172, 173, παράγραφος 3, 188 και 192, και το άρθρο
218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (C7-0401/2010), έχοντας υπόψη τα άρθρα 81, 90, παράγραφος 8, και 46, παράγραφος
1, του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, και έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων (A7-0063/2011), εγκρίνουμε τη σύναψη του πρωτοκόλλου.

Rafał Trzaskowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και
οργανισμούς χωρών που περιλαμβάνονται στην πολιτική γειτονίας είναι μία από τις πλέον απτές
μορφές συνεργασίας αυτών των χωρών με την Ένωση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να
διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα που προσφέρονται παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη
στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται σε αυτές τις χώρες προκειμένου να προσεγγίσουν
την Ένωση.

Viktor Uspaskich (ALDE),    γραπτώς. – (LT) Ο 18ος γύρος των διαπραγματεύσεων
Ουκρανίας-ΕΕ για την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης διεξάξεται αυτήν την εβδομάδα στις
Βρυξέλλες. Η διαδικασία διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι καιρός να υπογραφεί η
συμφωνία, διότι είναι προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και της Ουκρανίας. Με πληθυσμό 46
εκατομμύρια κατοίκους, η Ουκρανία χρειάζεται σταθερότητα στην περιοχή. Τα τελευταία χρόνια,
η Ουκρανία έχει μετατραπεί σε πολιτική αρένα: δεν πρέπει να αναγκαστεί να επιλέξει μεταξύ της
Ρωσίας και της Δύσης. Είναι σημαντικό για τα κράτη της ΕΕ, ιδίως για τη Λιθουανία, να επιδιώξει
ενεργά στενότερη συνεργασία με τους γείτονές της στην ανατολική Ευρώπη, παρά το γεγονός
ότι εξακολουθούν να υφίστανται κάποιες διαφορές. Η σύναψη επιτυχούς συμφωνίας σύνδεσης
θα ενθάρρυνε τον εκσυγχρονισμό και τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία και θα την βοηθούσε
να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, πρέπει να επιδιώξουμε
συμφωνίες σχετικά με προτάσεις για τους δασμούς, τις διαδικασίες για τη φορολόγηση της
ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η απελευθέρωση της κυκλοφορίας των προσώπων είναι
επίσης ουσιαστικής σημασίας. Οι Λιθουανοί θυμούνται ακόμα τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς
που βίωσαν. Γνωρίζουμε τι σημαίνει να ζει κανείς στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Είναι
σημαντικό να καταστεί βασική προτεραιότητα το ζήτημα των ταξιδιών χωρίς θεώρηση.

Έκθεση: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι είναι προς
το συμφέρον των ενδιαφερόμενων περιοχών να θεσπιστεί μια νομική βάση για τις εμπορικές
συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας, σε αυτήν την περίπτωση, που θα τεθούν υπό
την αιγίδα των κανόνων της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.
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Vito Bonsignore (PPE),    γραπτώς. – (IT) Το 2010, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο
πρόταση για ευρωπαϊκούς κανόνες όσον αφορά τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων,
χρησιμοποιώντας ως βάση το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Συμφωνώ με την ερμηνεία ότι αυτή η δραστηριότητα πρέπει να ρυθμίζεται επί της
νομοθετικής βάσης του άρθρου 43, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 204, επιτρέποντας,
συνεπώς, να γίνουν αναθεωρήσεις διά της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Το 2007 μόνο, σχεδόν το 87% των αλιευτικών προϊόντων που εξήγαγε η Γροιλανδία κατέληξαν
στην ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, η θέσπιση γενικών κανόνων για τις εμπορικές συναλλαγές και τις
εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από τη Γροιλανδία δεν μπορεί να αφεθεί
πλήρως στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, διότι αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με τις διατάξεις
της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εισακουσθεί
σε έναν τόσο σημαντικό τομέα.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την έκθεση για τις εισαγωγές αλιευτικών
προϊόντων από τη Γροιλανδία, η οποία έχει ως στόχο να εφαρμόσει κανόνες εσωτερικής αγοράς
στις εν λόγω εισαγωγές μόλις η Γροιλανδία αναλάβει να μεταφέρει την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
κυρίως τη νομοθεσία για την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. Ωστόσο, πιστεύω
ότι η νομική βάση της πρότασης θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε το κείμενο να πάρει τη μορφή
κανονισμού παρά απόφασης του Συμβουλίου.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Αυτή η πρόταση προβλέπει γενικούς κανόνες για τις
εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-Γροιλανδίας σε αλιευτικά προϊόντα, μεταξύ άλλων, ζώντα δίθυρα
μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα, θαλάσσια γαστερόποδα και τα υποπροϊόντα τους. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από τη Γροιλανδία,
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για το εσωτερικό εμπόριο. Η εισαγωγή προϊόντων στην
Ένωση θα υπόκειται σε έναν αριθμό προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής
μεταφοράς και εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων που καθορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης
όσον αφορά την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. Όπως και ο εισηγητής, πιστεύω
ότι το προτεινόμενο κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί χρησιμοποιώντας τη συνήθη νομοθετική
διαδικασία και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει τα νομοθετικά του δικαιώματα σε
παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων από τη
Γροιλανδία αποτελούν το 82% του συνόλου των εξαγωγών της, συνολικού ύψους 255 εκατ.
ευρώ το 2007. Η πλειοψηφία –87% – κατευθύνθηκε προς την ΕΕ, ιδίως τη Δανία, σε ποσοστό
97%. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε ομόφωνα μια γνωμοδότηση που στήριζε το αίτημα
ότι το άρθρο 43, παράγραφος 2, και το άρθρο 204 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο μόνο του πρωτοκόλλου (αριθ. 34) σχετικά με το
ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία πρέπει να αποτελέσουν τη νομική βάση
για το προτεινόμενο νομοθετικό κείμενο αντί για τη νομική βάση που επέλεξε η Επιτροπή: δηλαδή
το άρθρο 203 της ΣΛΕΕ. Συνεπώς, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα νομικό ζήτημα και όχι για
το περιεχόμενο της πρότασης ψηφίσματος και δεδομένης της συναίνεσης που επετεύχθη, συμφωνώ
με την έγκρισή της.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η μεγάλη αντιπαράθεση σχετικά με την παρούσα
έκθεση αποτελεί δευτερεύον ζήτημα όσον αφορά τα κίνητρά της. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή
Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε τη διαφωνία της με τη νομική βάση που επέλεξε
η Επιτροπή για την υποβολή αυτής της πρότασης: το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο προβλέπει την εξέταση από το Συμβούλιο «των
διατάξεων όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες και τη διαδικασία για τη σύνδεση των χωρών
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και επικρατειών με την Ένωση» μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή
Αλιείας θεώρησε ότι πρέπει να εγκριθούν ως νομική βάση τα άρθρα 43, παράγραφος 2 –που
αναφέρεται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία ή συν-νομοθεσία–, και 204 της ΣΛΕΕ, καθώς
και το άρθρο μόνο του πρωτοκόλλου (αριθ. 34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που
εφαρμόζεται στη Γροιλανδία.

Η θέση αυτή στηρίχθηκε από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Το σημαντικό
ζήτημα που θα έπρεπε, στη βάση του, να αποτελεί την ουσία της έκθεσης παραμένει στο περιθώριο
αυτής: ο καθορισμός των κανόνων που θα ισχύουν για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων από
τη Γροιλανδία στην ΕΕ. Οι κύριες αλιευτικές εξαγωγές από τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν γαρίδες
(59%), ιππόγλωσσα Γροιλανδίας (23%), μπακαλιάρο (9,5%), καβούρια (1,9%), χτένια (1,4%)
και αυγά ψαριών (1,3%).

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Fraga που
επιτρέπει στη Γροιλανδία να εξάγει αλιευτικά προϊόντα στην ΕΕ παρά το ότι δεν είναι μέλος της.
Όταν η Γροιλανδία απέκτησε σημαντική τοπική κυβέρνηση και αποφάσισε να αποχωρήσει από
την ΕΚ, έπρεπε να διαπραγματευτεί την έξοδό της. Αυτό το προηγούμενο διαψεύδει τους
αναληθείς ισχυρισμούς ότι η εσωτερική διεύρυνση της ΕΕ θα απαιτούσε από τα πρόσφατα
ανεξάρτητα κράτη της ΕΕ να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ένταξης.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση σχετικά με την
πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου που θα καθορίζει τους κανόνες για τις εισαγωγές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων,
εχινόδερμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και των σχετικών υποπροϊόντων τους. Οι
εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων της Γροιλανδίας, περίπου το 82% του συνόλου των εξαγωγών
της, ανήλθαν σε συνολικό ύψος 255 εκατ. ευρώ το 2007, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων
κατευθύνθηκε στην ΕΕ, ιδίως τη Δανία. Οι κύριες αλιευτικές εξαγωγές από τη Γροιλανδία
περιλαμβάνουν γαρίδες (59%), ιππόγλωσσα Γροιλανδίας (23%), μπακαλιάρο (9,5%), καβούρια
(1,9%), χτένια (1,4%) και αυγά ψαριών (1,3%). Αυτή η απόφαση περιλαμβάνει μια τροπολογία
στο νομικό πλαίσιο, από μια απόφαση του Συμβουλίου σε έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς. – (DE) Το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων, ζώντων
δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και των υποπροϊόντων
τους μεταξύ της Γροιλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους κανόνες που
καθορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης και με άλλες προϋποθέσεις, είναι απολύτως αποδεκτό.
Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος αντίθεσης στο περιεχόμενο της συμφωνίας. Η εισαγωγή αυτών των
προϊόντων συνιστά ευπρόσδεκτη συμβολή στο εμπόριο εντός της Ένωσης.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η φύση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και
της Γροιλανδίας είναι σημαντική εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, από το 2007, η Γροιλανδία
εξάγει το 82% των αλιευτικών προϊόντων της, εκ των οποίων το 87% καταλήγει στην ευρωπαϊκή
αγορά. Μπορούμε, συνεπώς, να πούμε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό πόρο για τη Γροιλανδία,
επιπροσθέτως του τι προσφέρει η Ευρώπη με τη μορφή οικονομικής υποστήριξης ως αντάλλαγμα
για τη διατήρηση των αλιευτικών δικαιωμάτων της στα ύδατα της Γροιλανδίας. Στις 26 Απριλίου
2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να γνωμοδοτήσει
ώστε να καθοριστεί μια νομική βάση επί της οποίας θα θεσπιστούν οι συμφωνίες με τη Γροιλανδία.
Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πρόσφατα στήριξε το Κοινοβούλιο και επιβεβαίωσε ότι η νομική
βάση των συμφωνιών μπορεί να βρεθεί, όπως υποστηρίχθηκε, στο άρθρο 43, παράγραφος 2,
και στο άρθρο 204 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση, η οποία καθορίζει
κανόνες αναφορικά με τις εισαγωγές στην ΕΕ από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων και άλλων
θαλάσσιων προϊόντων. Η Γροιλανδία και η ΕΕ σκοπεύουν να συνάψουν συμφωνία υγειονομικού
περιεχομένου για τα εν λόγω προϊόντα, με στόχο να μπορεί η Γροιλανδία να εμπορεύεται αυτά
τα προϊόντα με την ΕΕ βάσει των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η
Γροιλανδία θα μεταφέρει τους υγειονομικούς κανόνες και τους κανόνες για την υγεία των ζώων
της ΕΕ στα αλιευτικά προϊόντα.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Με τον καθορισμό κανόνων για το εμπόριο μεταξύ
ΕΕ-Γροιλανδίας αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, εχινόδερμων, χιτωνόζωων,
θαλάσσιων γαστερόποδων και των υποπροϊόντων τους, οι εισαγωγές από τη Γροιλανδία
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι εισαγωγές προϊόντων στην Ένωση πρέπει να
υπόκεινται σε ισχύοντες κανόνες που καθορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης όσον αφορά τα
ζητήματα της υγείας των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων. Αυτός είναι και ο λόγος για
τον οποίο θεωρείται σημαντική η έγκριση της παρούσας έκθεσης.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (EN) Είναι γνωστό ότι η Γροιλανδία και η Ευρωπαϊκή
Ένωση σκοπεύουν να υπογράψουν συμφωνία υγειονομικού περιεχομένου όσον αφορά τα ψάρια
και τα αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο στόχος μιας τέτοιας
συμφωνίας θα ήταν να μπορεί η Γροιλανδία να εμπορεύεται αυτά τα προϊόντα με την Ένωση
βάσει των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η Γροιλανδία θα μεταφέρει
τους υγειονομικούς κανόνες και όπου χρειάζεται, τους κανόνες για την υγεία των ζώων της ΕΕ
στα αλιευτικά της προϊόντα. Στηρίζω αυτήν τη συμφωνία και ψήφισα «υπέρ».

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Στις 26 Απριλίου 2010, ζητήθηκε η
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εν λόγω πρόταση από το Συμβούλιο σύμφωνα
με τη διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή Αλιείας και η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου
εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή από την Επιτροπή του άρθρου 203 της
ΣΛΕΕ ως νομική βάση, προτείνοντας ως ορθή νομική βάση τα άρθρα 43, παράγραφος 2, και
204 της ΣΛΕΕ και το άρθρο μόνο του πρωτοκόλλου (αριθ. 34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς
που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία.

Το σχέδιο της Επιτροπής τροποποιήθηκε σύμφωνα με την έκθεση που έχει τεθεί επί του παρόντος
σε ψηφοφορία, σε συνέχεια των συστάσεων της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Αυτή η έκθεση αξίζει την ψήφο μου, καθώς είναι απολύτως επιθυμητό να εγκριθεί τώρα, σε
πρώτη ανάγνωση.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπέρ. Οι εξαγωγές αλιευτικών
προϊόντων της Γροιλανδίας, περίπου το 82% του συνόλου των εξαγωγών της, ανήλθαν σε
συνολικό ύψος 1,9 δισ. δανικές κορόνες (255 εκατ. ευρώ) το 2007, το μεγαλύτερο μέρος (87%)
των οποίων κατευθύνθηκε στην ΕΕ, ιδίως τη Δανία (97%). Οι κύριες αλιευτικές εξαγωγές από τη
Γροιλανδία περιλαμβάνουν γαρίδες (59%), ιππόγλωσσα Γροιλανδίας (23%), μπακαλιάρο (9,5%),
καβούρια (1,9%), χτένια (1,4%) και αυγά ψαριών (1,3%).

Στις 26 Απριλίου 2010, ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εν λόγω
πρόταση από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο
άρθρο 203 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή Αλιείας και η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή της νομικής βάσης από την Επιτροπή,
δηλαδή του άρθρου 203 της ΣΛΕΕ, προτείνοντας, αντ’ αυτού, ως ορθή νομική βάση τα άρθρα
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43, παράγραφος 2, και 204 της ΣΛΕΕ, καθώς και το άρθρο μόνο του πρωτοκόλλου (αριθ. 34)
σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία.

Αντιστοίχως, η Επιτροπή Αλιείας ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων γνωμοδότηση
για την προτεινόμενη νομική βάση. Κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή
Νομικών Θεμάτων ενέκρινε ομόφωνα μια γνωμοδότηση που στήριζε πλήρως το αίτημα να
αποτελέσουν τα άρθρα 43, παράγραφος 2, και 204 της ΣΛΕΕ, καθώς και το άρθρο μόνο του
πρωτοκόλλου (αριθ. 34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία. τη
νομική βάση για την προτεινόμενη νομοθετική πράξη.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Επί του παρόντος, υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ
της ΕΕ και της Γροιλανδίας, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τα αλιευτικά
της δικαιώματα στα ύδατα της Γροιλανδίας με αντάλλαγμα την οικονομική βοήθεια.

Η Γροιλανδία, πρώην αποικία της Δανίας, απέκτησε πλήρη ανεξαρτησία το 1985, ενώ διατήρησε
δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα υπερπόντια εδάφη της. Το 2007 μόνο, το 82%
των εξαγωγών της Γροιλανδίας ήταν αλιευτικά προϊόντα και από αυτά, το 87% κατέληξε στην
ΕΕ.

Στις 26 Απριλίου 2010, η Επιτροπή Αλιείας και η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες για τη νομική βάση που επέλεξε η Επιτροπή για
τη σύνταξη της συμφωνίας. Ευελπιστώ ότι η συμφωνία που ψηφίστηκε θα οδηγήσει σε παράταση
της εφαρμογής των εσωτερικών κανόνων της ΕΕ αναφορικά με τα αλιευτικά προϊόντα,
συμπεριλαμβανομένων αυτών από τη Γροιλανδία. Παράλληλα, πρέπει να γίνονται πάντοτε
σεβαστοί οι ισχύοντες κανόνες για την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Έκθεση: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ με τη θέση που καθορίζεται στην
παρούσα έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των
νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και
διότι πρόκειται, συνεπώς, για μια απλή και μόνο κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων, χωρίς
τροποποίηση της ουσίας τους.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα σχετικά
με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και
ανακαλούν τη διεθνή προστασία. Η εργασία για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) ξεκίνησε αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ
τον Μάιο του 1999, όμως παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια
για την επίτευξη εναρμόνισης στον τομέα του ασύλου, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες
αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών διατάξεων και του τρόπου που εφαρμόζονται. Συμφωνώ με τη
γνώμη ότι σε οποιοδήποτε κράτος μέλος υποβάλλουν αίτημα ασύλου οι αιτούντες, πρέπει να
απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο μεταχείρισης που θα είναι ισότιμο σε ολόκληρη την Ένωση. Μόνο
η νομοθετική εναρμόνιση σε αυτόν τον τομέα είναι, συνεπώς, ανεπαρκής και πρέπει να στηριχθεί
με ενισχυμένη συνεργασία στην πράξη μεταξύ των κρατών μελών. Είναι σαφές ότι προκειμένου
να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι απαραίτητη η έγκριση μεταρρυθμίσεων χωρίς καθυστέρηση,
ώστε στους ανθρώπους που ζητούν άσυλο στα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχεται αποτελεσματική
προστασία. Υπερψηφίζοντας αυτό το ψήφισμα, εμείς, οι βουλευτές του ΕΚ, συμβάλλουμε στη
δημιουργία μιας δίκαιης και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου.

Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Θεωρώ ότι οι προτάσεις είναι αντιφατικές. Από τη μία
πλευρά, στόχος τους είναι να επιτύχουν μεγαλύτερη εναρμόνιση, να βελτιώσουν τα πρότυπα
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διεθνούς προστασίας και να ενισχύσουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών
χορήγησης ασύλου. Από την άλλη πλευρά, θα οδηγήσουν σε αδικαιολόγητο διοικητικό φόρτο,
οι απλοποιημένες δικαστικές διαδικασίες θα καταστήσουν πιθανή τη λήψη βιαστικών αποφάσεων,
διάφορες ομάδες ανθρώπων μπορεί να αντιμετωπίζονται διαφορετικά χωρίς να υπάρχει λόγος
και η κυριαρχία των κρατών μελών μπορεί να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Σταθμίζοντας τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προτάσεων, καθώς καμία πρόταση δεν στηρίζεται σαφώς
από πειστικότερα επιχειρήματα, απείχα από την ψηφοφορία.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τομέα του ασύλου περιλαμβάνει τη θέσπιση ενός κοινού χώρου προστασίας και αλληλεγγύης
έως το 2012 βάσει μιας κοινής διαδικασίας ασύλου. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν
τα τελευταία δέκα χρόνια για την επίτευξη εναρμόνισης στον τομέα του ασύλου, εξακολουθούν
να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών διατάξεων και του τρόπου που
εφαρμόζονται. Σε οποιοδήποτε κράτος μέλος υποβάλλουν αίτημα ασύλου οι αιτούντες, πρέπει
να απολαμβάνουν την ίδια μεταχείριση, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πρότυπα που ισχύουν σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έγκριση ενός σταθερού ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου είναι
εκ των ων ουκ άνευ εάν η Ένωση επιθυμεί να εισάγει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με
επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο. Συνεπώς, μόνο βελτιώνοντας και εναρμονίζοντας τις
διαδικασίες και τις σχετικές εγγυήσεις θα καταστεί δυνατή η επίτευξη ενός κοινού συστήματος
ασύλου. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας η θεμελιώδης αναθεώρηση της οδηγίας που αφορά
τις διαδικασίες ασύλου προκειμένου να παρασχεθεί μια προσιτή, δίκαιη και αποτελεσματική
διαδικασία προς όφελος τόσο των αιτούντων άσυλο όσο και των κρατών μελών. Θα ήθελα να
τονίσω ότι η νέα αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής για την εν λόγω οδηγία μπορεί
πραγματικά να βοηθήσει στην επίτευξη μεγαλύτερης εναρμόνισης, στη βελτίωση των προτύπων
διεθνούς προστασίας και στην ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
χορήγησης ασύλου.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Παρά τις προσπάθειες που έχουν
καταβληθεί τα τελευταία δέκα χρόνια για την επίτευξη εναρμόνισης στον τομέα του ασύλου,
εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών διατάξεων και του τρόπου
που εφαρμόζονται. Τέτοιου είδους αποκλίσεις δεν είναι συμβατές με ένα κοινό ευρωπαϊκό
σύστημα ασύλου και αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξή του. Έρχονται σε σύγκρουση με έναν
από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος του Δουβλίνου, το οποίο βασίζεται στην
υπόθεση ότι τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών είναι συγκρίσιμα. Σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος υποβάλλουν αίτημα ασύλου οι αιτούντες, πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο υψηλό επίπεδο
προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Αν και η νομοθετική εναρμόνιση δεν αρκεί για να μειωθούν αυτές οι διαφορές, και θα πρέπει να
συμπληρωθεί με την έμπρκτη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, η έγκριση ενός σταθερού
ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την Ένωση, προκειμένου
να εφαρμοστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό
τρόπο, όπως έχει δεσμευτεί επανειλημμένως να πράξει. Η πρόταση της Επιτροπής θα διορθώσει
τα λάθη του παρελθόντος, κατά το οποίο η προηγούμενη προσέγγιση για το άσυλο ενθάρρυνε
μια σειρά από ελλείψεις όσον αφορά τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο.

John Bufton, David Campbell Bannerman και Nigel Farage (EFD),    γραπτώς. – (EN)
Οι βουλευτές του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) απείχαν από την
ψηφοφορία των τροπολογιών της παρούσας έκθεσης. Αυτό δεν οφειλόταν σε αδιαφορία εκ
μέρους μας· συνέβη επειδή η παρούσα έκθεση αναπτύχθηκε από την κοινή πολιτική μετανάστευσης
και ασύλου βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Οι λαοί της Ευρώπης δεν επιθυμούν τη Συνθήκη
της Λισαβόνας ή μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, και αυτός είναι ο λόγος για τον
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οποίο δεν επετράπη η διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η
συμμετοχή μας στην ψηφοφορία επί των τροπολογιών θα σήμαινε ότι εγκρίνουμε την ισχύουσα
κοινοτική νομοθεσία (την οποία δεν εγκρίνουμε), αλλά και μια επουσιώδη πρακτική προκειμένου
να αποφασίσουμε ποια «στοιχήματα» ήταν χειρότερα από κάποια άλλα. Συνεπώς, οι βουλευτές
του UKIP απείχαν από την ψηφοφορία για τις τροπολογίες, αλλά ψήφισαν ένα ηχηρό «Όχι» στην
έκθεση συνολικά.

Françoise Castex (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα για την εναρμόνιση
των διαφόρων εθνικών συστημάτων, σε συνδυασμό με την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων
των αιτούντων άσυλο και τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών. Το εν λόγω ψήφισμα
παρέχει νομική βοήθεια από την αρχή της διαδικασίας, ενώ λαμβάνει περισσότερο υπόψη την
ιδιαιτερότητα των ευάλωτων αιτούντων, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ωστόσο, λυπάμαι που
για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, η ευρωπαϊκή Δεξιά στοχοποίησε την ενίσχυση των
συνοπτικών διαδικασιών βάσει της έννοιας ότι οι αιτούντες άσυλο είναι όλοι πιθανοί απατεώνες.
Εκφράζω τη λύπη μου για την έγκριση αυτών των τροπολογιών, διότι η συγκεκριμένη προοπτική
για το άσυλο είναι εντελώς δυσανάλογη.

Derek Roland Clark (EFD),    γραπτώς. – (EN) Ως βουλευτής του Κόμματος Ανεξαρτησίας
του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP), τάσσομαι κατά οιουδήποτε είδους παρέμβασης της ΕΕ στο
σύστημα ασύλου του Ηνωμένου Βασιλείου και οιασδήποτε σχετικής οδηγίας, η οποία θα επέβαλε
κοινοτικούς κανόνες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, απείχα από την ψηφοφορία για όλες τις
τροπολογίες, διότι δεν θα δεχθώ ούτε και αυτές που μπορεί να φαίνονται ωφέλιμες· πρόκειται
αποκλειστικά για αρμοδιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεπώς, καταψήφισα την
τροποποιημένη πρόταση και το νομοθετικό ψήφισμα.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος προς τη δημιουργία
ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου την προηγούμενη δεκαετία. Ωστόσο, εξακολουθούν
να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών διατάξεων και του τρόπου που
εφαρμόζονται, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν εάν επιθυμούμε να δημιουργηθεί ένας κοινός
χώρος προστασίας και αλληλεγγύης έως το 2012 βάσει μεταξύ άλλων μιας κοινής διαδικασίας
ασύλου.

Ο βασικός στόχος είναι ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλουν αίτημα ασύλου
οι αιτούντες να απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο μεταχείρισης που θα είναι ισότιμο σε ολόκληρη
την Ένωση. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντική η θεμελιώδης αναθεώρηση της οδηγίας που
αφορά τις διαδικασίες ασύλου προκειμένου να παρασχεθεί μια προσιτή, δίκαιη και αποτελεσματική
διαδικασία. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι γενικά θετική, επιτρέποντας μεγαλύτερη συνέπεια
και εναρμόνιση, βελτιώνοντας τα πρότυπα προστασίας και ενισχύοντας την ποιότητα και
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εργασία και τη δέσμευσή της, λυπάμαι όμως που
ορισμένες από τις προτάσεις της προχώρησαν υπερβολικά, γεγονός το οποίο κατέληξε στο να
καταστεί αδύνατη η συμφωνία με το Συμβούλιο για την εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία φαίνεται
να χρειάζεται επειγόντως προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ασύλου
και να αποφευχθούν οι καταχρήσεις.

Harlem Désir (S&D),    γραπτώς. – (FR) Η έκθεση της κ. Guillaume αποτελεί σημαντικό βήμα
προς την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο και την προστασία των αιτούντων για
το 2012. Ενόψει των φοβερών τραγωδιών που έχουν συμβεί, όπως το πρόσφατο ναυάγιο ενός
λιβυκού πλοίου κοντά στη Lampedusa, η εν λόγω αναθεώρηση είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευκαιρίες ενός αιτούντος να λάβει άσυλο μπορεί να διαφέρουν
σημαντικά ανάλογα με το κράτος μέλος. Με το παρόν κείμενο, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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να συμπεριλάβει στην προτεινόμενη αναθεώρηση το δικαίωμα δωρεάν νομικών συμβουλών από
την αρχή της διαδικασίας· καλύτερη εξέταση των ευάλωτων αιτούντων, όπως είναι οι ασυνόδευτοι
ανήλικοι· και ένα πλαίσιο για το χρονικό όριο για τις προσφυγές. Λυπάμαι, ωστόσο, που η
ευρωπαϊκή δεξιά ενέκρινε πιο αυστηρές συνοπτικές διαδικασίες βάσει της έννοιας ότι οι αιτούντες
άσυλο είναι πρωτίστως πιθανοί απατεώνες, περιορίζοντας τα δικαιώματά τους. Ωστόσο, η έγκριση
της έκθεσης της κ. Guillaume αποστέλλει σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι
πρέπει να εργαστούν για να διασφαλίσουν σε όλους τους αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη
αξιοπρεπείς, δίκαιες συνθήκες και διαδικασίες.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι υποστηρίζω ότι
τα εν λόγω μέτρα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
που είναι δίκαιο και αποτελεσματικό. Τα μέτρα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όσους αναζητούν
προστασία καθώς και στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει και να δημιουργήσει
έναν αυθεντικό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη εργάζονται προς
την εφαρμογή ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι
εύκολο να κατανοήσουμε την ευαισθησία και πολυπλοκότητα των προσπαθειών προς αυτήν την
κατεύθυνση, καθώς το ζήτημα εστιάζει απευθείας στις εξουσίες των κρατών όσον αφορά τους
αλλοδαπούς. Η Επιτροπή έχει, ωστόσο, υποβάλει προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
με στόχο την παροχή κατάλληλων λύσεων στα προβλήματα που έχουν ανιχνευτεί. Η αναθεώρηση
της οδηγίας που αφορά τις διαδικασίες ασύλου, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή στις 21
Οκτωβρίου 2009, είναι μέρος αυτής της διαδικασίας βελτίωσης. Παρά την απόσταση που έχει
ήδη διανυθεί, εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από την εναρμόνιση που πολλοί από εμάς
επιθυμούμε. Η αύξηση της εναρμόνισης των διαδικασιών και των εγγυήσεων θα συμβάλλουν
θετικά στη διασαφήνιση της διαδικασίας, επομένως η προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας
φαίνεται κατάλληλη.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η εργασία για τη δημιουργία ενός κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου ξεκίνησε αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του
Άμστερνταμ το 1999. Τον Δεκέμβριο του 2005, με στόχο την εναρμόνιση των νομικών
διαδικασιών των κρατών μελών, εγκρίθηκε η οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου για τις
διαδιακσίες ασύλου, καθορίζοντας τους κανόνες για τη χορήγηση και ανάκληση του «καθεστώτος
του πρόσφυγα». Οι πρόσφατες κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές σε έναν αριθμό χωρών, ιδίως
στη βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή, έφεραν στην ημερήσια διάταξη ζητήματα που
σχετίζονται με αιτήσεις ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πραγματικότητα, όταν οι πρόσφυγες
διασχίζουν τα σύνορα, δεν θα πρέπει να διώκονται ή να αντιμετωπίζονται με δυσπιστία. Επικροτώ,
συνεπώς, την έγκριση αυτής της πρότασης, η οποία κατέληξε με μια μανιχαϊκή ερμηνεία αυτού
του προβλήματος, αναγνωρίζοντας ότι το δικαίωμα στο άσυλο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα
και πρέπει να αντιμετωπίζεται δίκαια και ισότιμα από τα κράτη μέλη. Επικροτώ τις προτάσεις της
εισηγήτριας που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός συστήματος νομικής αρωγής, δεδομένου ότι
πρόκειται για ευάλωτους ανθρώπους που δεν έχουν αποτελεσματικές εγγύησεις· στοχεύουν
επίσης στη βελτίωση των διαδικασιών· και στην παροχή περισσότερων δικαιωμάτων στους
αιτούντες, ιδίως στους ανήλικους.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η πρόταση οδηγίας για τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν τη διεθνή
προστασία κινείται στο ίδιο πλαίσιο με τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος
ασύλου. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρόοδος αυτής της νομικής «εναρμόνισης»
συμβαδίζει με τη γενική εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
υποκριτικές της θέσεις για τη μετανάστευση και τη βοήθεια για τους πρόσφυγες. Η κατάσταση
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στη Lampedusa, όπου υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες χωρίς επαρκή προστασία, αποτελεί σαφή
απόδειξη αυτού, για να μην αναφέρουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες που πεθαίνουν σε πλοία
διασχίζοντας τη Μεσόγειο, όπως μόλις συνέβη ξανά, γεγονός επονείδιστο.

Ανησυχούμε εξαιρετικά με την έκταση του τρέχοντος προβλήματος, ιδίως δεδομένου του τι
συμβαίνει σε σοβαρές ένοπλες συρράξεις, κυρίως στη Λιβύη. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε
το γεγονός ότι αυτή η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει πτυχές που θα καταλήξουν στον περιορισμό
του δικαιώματος του ασύλου και των προϋποθέσεων αίτησης, κυρίως, περιορίζοντας το
κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να κάνει τις δικές του επιλογές και να αποφασίζει
το ίδιο για τις δικές του διαδικασίες ασύλου.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η πρόταση οδηγίας που ψηφίζεται σήμερα
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες
τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν τη διεθνή προστασία κινείται στο ίδιο πλαίσιο με τη
δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι η πρόοδος αυτής της νομικής «εναρμόνισης» συμβαδίζει με τη γενική εξωτερική πολιτική
που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποκριτικές της θέσεις για τη μετανάστευση και τη
βοήθεια για τους πρόσφυγες, όπως η κατάσταση στη Lampedusa, όπου υπάρχουν χιλιάδες
πρόσφυγες χωρίς επαρκή προστασία, για να μην αναφέρουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες που
πεθαίνουν σε πλοία διασχίζοντας τη Μεσόγειο.

Ανησυχούμε εξαιρετικά με την έκταση του τρέχοντος προβλήματος, ιδίως δεδομένου του τι
συμβαίνει σε σοβαρές ένοπλες συρράξεις, κυρίως στη Λιβύη.

Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε το γεγονός ότι αυτή η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει πτυχές
που θα καταλήξουν στον περιορισμό του δικαιώματος του ασύλου και των προϋποθέσεων
αίτησης, κυρίως, όσον αφορά το κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να κάνει τις δικές
του επιλογές και να αποφασίζει το ίδιο για τις δικές του διαδικασίες ασύλου. Αυτός είναι και ο
λόγος που εξηγεί την κριτική θέση μας όσον αφορά την παρούσα έκθεση.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Η διεθνής προστασία υποτίθεται ότι διευκολύνει
ανθρώπους που διώκονται πραγματικά στη χώρα τους να αναζητήσουν καταφύγιο υπό καλύτερες
συνθήκες. Ωστόσο, ως έχει, και παρά το ότι ορισμένες τροπολογίες βοήθησαν στη βελτίωσή της,
η έκθεση της κ. Guillaume αποτελεί πραγματικό κίνητρο για τους ανθρώπους να καταχραστούν
αυτή τη διαδικασία, παρεμποδίζοντας τις σχετικές υπηρεσίες και στερώντας τη δυνατότητα από
εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη να επανεξετασθεί η υπόθεσή τους γρήγορα.

Οι ανήλικοι, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους ή της πραγματικής τους κατάστασης, επωφελούνται
από απόλυτη καλή θέληση, η οποία είναι εντελώς αδικαιολόγητη· υπάρχουν περιορισμένες
ευκαιρίες χρήσης των συνοπτικών διαδικασιών προκειμένου να απορριφθούν ξεκάθαρα αβάσιμες
αιτήσεις· οι προσφυγές είναι συστηματικά ανασταλτικής φύσεως· το αίτημα για την επανεξέταση
αρνητικών αποφάσεων έχει γίνει δικαίωμα· και σπανίως απαιτείται η αναγκαία συνεργασία του
αιτούντος προστασία, ακόμα και αν είναι ζήτημα απόδειξης της ταυτότητας ή της καταγωγής
του, το οποίο είναι, ωστόσο, η ελάχιστη προϋπόθεση για την επανεξέταση της υπόθεσης.

Οι αιτήσεις για διεθνή προστασία δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποτελούν μέσο
καταστρατήγησης περιοριστικών μέσων κατά της ανεπιθύμητης οικονομικής μετανάστευσης.
Είναι ντροπή το Κοινοβούλιο να συμβάλλει σε αυτό το είδος καταστρατήγησης, χορηγώντας
υπερβολικά δικαιώματα σε δήθεν αιτούντες άσυλο.

Louis Grech (S&D),    γραπτώς. – (EN) Όσον αφορά την έκθεση Guillaume, αν και κατά βάση
συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση ενός κοινού συστήματος πολιτικής ασύλου
στην Ευρώπη, ψήφισα κατά της δέσμης διαφόρων ρητρών, διότι είχα την αίσθηση ότι δεν
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αντανακλούσαν με ρεαλιστικό τρόπο τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γενέτειρά
μου, η Μάλτα, η οποία είναι τακτικός αποδέκτης προσφύγων. Τούτου λεχθέντος, ωστόσο, όταν
ήρθε η ώρα της τελικής ψηφοφορίας, υπερψήφισα ολόκληρη την έκθεση που τελικά περιελάμβανε
μια σειρά από πολύ θετικές ρήτρες που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες και ανησυχίες των κρατών
μελών. Ένα παράδειγμα είναι το ότι ζητείται άμεση διάθεση οικονομικής, διοικητικής και τεχνικής
στήριξης για τα κράτη μέλη που δέχονται δυσανάλογα μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Μια
τέτοια πρωτοβουλία είναι αναγκαία για όλα τα κράτη μέλη, πολύ περισσότερο όμως για χώρες
όπως η Μάλτα – που συχνά επιβαρύνονται με ευθύνες και πολύπλοκα ζητήματα λόγω της μεγάλης
εισροής προσφύγων, τα οποία δεν μπορούν να επωμιστεί μόνες τους.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2011, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση για την αποκαλούμενη οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου.
Αυτή η ψηφοφορία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής
πολιτικής για το άσυλο, την οποία ζητούμε εδώ και καιρό. Επιπλέον, αυτή η έγκριση είναι ένα
σαφές σημάδι ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ) έως το 2012,
ιδίως καθώς τα πρόσφατα γεγονότα στη νότιο Μεσόγειο και οι πρόσφατες μεταναστευτικές ροές
από τη βόρειο Αφρική απέδειξαν σαφώς τους περιορισμούς του ισχύοντος ευρωπαϊκού
συστήματος. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης των κοινοτικών οδηγιών για ένα αξιόπιστο
και αποτελεσματικό σύστημα. Συγκεκριμένα, έχω την ακράδαντη πεποίθηση ότι οι διατάξεις που
σχετίζονται με τις συνοπτικές διαδικασίες και την απόρριψη των ξεκάθαρα αβάσιμων αιτήσεων
δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε ασυνόδευτους ανήλικους ή αιτούντες άσυλο με ειδικές ανάγκες,
επομένως ψήφισα υπέρ των τροπολογιών που όριζαν διαφορετικά. Δεύτερον, η Ομάδα της
Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ήταν πλήρως αντίθετη με την
προσθήκη περαιτέρω λόγων για να επιτραπεί η συνοπτική επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου,
δεδομένων των κινδύνων που εγκυμονούν αυτές οι διατάξεις για τους αιτούντες άσυλο και
λυπάμαι ιδιαίτερα που οι αντίστοιχες διατάξεις εγκρίθηκαν με τόσο μικρή πλειοψηφία. Τέλος,
όσον αφορά την έννοια της «ασφαλούς τρίτης χώρας», επέλεξα να απόσχω.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Πρέπει να εργαστούμε περισσότερο από ποτέ
για να δημιουργήσουμε ένα αυθεντικό κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ) για το 2012,
προστατεύοντας καλύτερα τα δικαιώματα των αιτούντων και βελτιώνοντας την ποιότητα των
διαδικασιών. Η έκθεσή μου κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, κυρίως περιλαμβάνοντας το
δικαίωμα δωρεάν νομικών συμβουλών από την αρχή της διαδικασίας· την καλύτερη εξέταση των
ευάλωτων αιτούντων, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι· και ένα πλαίσιο για το χρονικό όριο
για τις προσφυγές. Λυπάμαι που η ευρωπαϊκή δεξιά στοχοποίησε την ενίσχυση των συνοπτικών
διαδικασιών βάσει της έννοιας ότι οι αιτούντες άσυλο είναι όλοι πιθανοί απατεώνες, διότι αυτή
η προοπτική για το άσυλο είναι εντελώς εκτός ισορροπίας. Κατά τη γνώμη μου, οι πιο αξιόπιστες
διαδικασίες και αποφάσεις και η ταχύτερη εξέταση των υποθέσεων θα σημάνει ότι θα υπάρχουν
λιγότερες προσφυγές και ότι οι αβάσιμες αιτήσεις θα αναγνωρίζονται πιο εύκολα.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η έκθεση Guillaume καλύπτει σημαντικούς
τομείς της νομοθεσίας, και τονίζει την ανάγκη πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε σχέση με τους αιτούντες άσυλο. Η γενέτειρά μου, η Σκωτία, εξακολουθεί να μην ασκεί κανέναν
απολύτως έλεγχο επί της μετανάστευσης. Ωστόσο, οι πολιτικές που εφάρμοσαν διαδοχικές
κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου υπήρξαν απάνθρωπες. Είμαι υπερήφανος που ανήκω σε
μια ομάδα που εργάστηκε ενεργά κατά της βάρβαρης φυλάκισης νέων παιδιών που αιτούνταν
άσυλο.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτό το κείμενο, διότι πιστεύω ότι
πρέπει να αδράξουμε αυτήν την ευκαιρία για να δημιουργήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα
ασύλου που είναι δίκαιο και αποτελεσματικό. Οι πολιτικές για το άσυλο έχουν άμεσο αντίκτυπο
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σε όσους αναζητούν προστασία καθώς και στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει
και να δημιουργήσει έναν αυθεντικό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Είναι αναγκαίο
να διασφαλίσουμε εναρμονισμένες, δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει του κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η πρόταση που παραπέμφθηκε στο Κοινοβούλιο
για οδηγία αναφορικά με την πιθανή θέσπιση ενιαίας διαδικασία χορήγησης δικαιώματος ασύλου
για τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης είναι ένα σημαντικό βήμα, όμως η ευαισθησία του ζητήματος
απαιτεί προσεκτικό και βαθύ στοχασμό. Ο απώτατος στόχος είναι να διασφαλιστεί η σύγκλιση
των νομοθεσιών των κρατών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει της Συνθήκης της
Στοκχόλμης, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τις διαδικασίες. Ένας άλλος στόχος είναι να
παράσχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας για τους αιτούντες άσυλο, διασφαλίζοντας καταρχήν
μια γρήγορη ετυμηγορία, δωρεάν νομική αρωγή και άδεια να μείνουν στη χώρα μέχρι την τελική
απόφαση. Παρά τις καλές προθέσεις, καταψήφισα αυτό το σχέδιο οδηγίας, καθώς είναι ασαφές
σε ορισμένες τεχνικές και διαδικαστικές πτυχές και ορισμένοι από τους ορισμούς είναι
διφορούμενοι. Στην πραγματικότητα, είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο που η οδηγία θα
προσφερόταν για εύκολη κατάχρηση από την πλευρά των αιτούντων. Για τους λόγους αυτούς,
αποφάσισα να μην στηρίξω την παρούσα εκδοχή του κειμένου, διότι δεν συμφωνώ πλήρως με
αυτήν.

Agnès Le Brun (PPE),    γραπτώς. – (FR) Ως μέρος του σχεδίου πολιτικής της για το άσυλο,
η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να δημιουργήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Μάλιστα,
η ελεύθερη κυκλοφορία εντός των κρατών μελών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Σένγκεν
απαιτεί τώρα από εμάς να καταβάλουμε συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να
κατανοήσουμε τα ζητήματα μετανάστευσης. Η έκθεση για τη χορήγηση και ανάκληση διεθνούς
προστασίας θα μεταρρυθμίσει το σύστημα που υφίσταται με την οδηγία 2005/85/ΕΚ. Οι
δημογραφικές πιέσεις στην Ευρώπη σήμερα απαιτούν από εμάς να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα
με αυξημένη επαγρύπνηση. Δυστυχώς, η έκθεση της κ. Guillaume δεν αντανακλά αυτούς τους
συλλογισμούς, το οποίο με οδήγησε, με την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες), να αντιταχθώ σε αυτήν. Μάλιστα, επιτρέπει υπερβολική αοριστία και
χαλαρότητα στις διαδικασίες, το οποίο δημιουργεί κίνδυνο κατάχρησης αυτού του ιστορικού
δικαιώματος. Για παράδειγμα, η έννοια των «μελών της οικογένειας» είναι υπερβολικά ευρεία και
υπάρχει κίνδυνος κατάχρησής της. Μετά από έξι μήνες διαδικασιών, θα εναπόκειται στο εν λόγω
κράτος μέλος να αποδείξει ότι ο αιτών δεν διώκεται, καθιστώντας το καθήκον αυτό πολύ πιο
περίπλοκο για τις αρμόδιες αρχές. Οι περιορισμοί στη χρήση των συνοπτικών διαδικασιών θα
αυξήσουν περαιτέρω όλες αυτές τις δυσκολίες.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Οι πρώτες ημέρες
μετά την άφιξη των προσφύγων στην Ευρώπη είναι κρίσιμες για τον καθορισμό του καθεστώτος
τους και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει έως το 2012 να βελτιώσουν τις διαδικασίες χορήγησης
ασύλου τους σε αυτό το πρώτο στάδιο, σύμφωνα με την έκθεση. Ειδικότερα, η έκθεση που
εγκρίθηκε καλεί τις χώρες της ΕΕ να ενισχύσουν τις ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις, ιδίως
όσον αφορά το δικαίωμα στη δωρεάν νομική αρωγή, το δικαίωμα στην ενημέρωση και το δικαίωμα
στην προσωπική συνέντευξη· να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους αιτούντες, όπως
είναι τα παιδιά, και η έγκριση, σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενός κοινού
καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών.

Véronique Mathieu (PPE),    γραπτώς. – (FR) Καταψήφισα την έκθεση της κ. Guillaume,
διότι ορίζει κριτήρια για την εναρμόνιση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου τα οποία δεν είναι
ρεαλιστικά σε σχέση με τις διαδικασίες εκείνες που ισχύουν επί του παρόντος στα κράτη μέλη
μας. Επιθυμούμε ασφαλώς ένα κοινό σύστημα ασύλου, όχι όμως σε βάρος μιας ουτοπικής
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εναρμόνισης. Η ψήφος του Κοινοβουλίου σήμερα καταδεικνύει σαφώς την ανησυχία των
βουλευτών του, εκ των οποίων οι μισοί απέρριψαν αυτήν τη δημαγωγική προσέγγιση, προτιμώντας
μια πιο υπεύθυνη προσέγγιση υποστηρίζοντας την έγκριση συστημάτων ασύλου πιο
αποτελεσματικών και λειτουργικών στην πράξη.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν
την υποχρέωση να προστατεύουν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. Η ΕΕ κατορθώνει
να αγνοεί αυτόν τον νόμο, απαιτώντας από τα κράτη μέλη με σύνορα στην ΕΕ να κρατούν τους
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο σε στρατόπεδα αναμένοντας μια απόφαση που είναι ακόμα
πιο αβέβαιη, δεδομένου ότι η συνηθισμένη αντιμετώπιση είναι η καχυποψία, έχουν διατηρηθεί
οι συνοπτικές διαδικασίες και ο αριθμός των αξιωματούχων που είναι αρμόδιοι για αυτές τις
υποθέσεις έχει μειωθεί.

Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι το παρόν κείμενο προχωρά σε ορισμένες
σημαντικές βελτιώσεις, όπως είναι το τέλος της παράλογης έννοιας της «ασφαλούς χώρας
καταγωγής», η απαγόρευση της κράτησης ανηλίκων και η συμπερίληψη της δίωξης λόγω
γενετήσιου προσανατολισμού.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Περισσότερα από δέκα χρόνια έχουν ήδη περάσει από
την έναρξη των εργασιών για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ)
αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ τον Μάιο του 1999 βάσει των
αρχών που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε. Κατά την πρώτη φάση του
ΚΕΣΑ (1999-2005), ο στόχος ήταν η εναρμόνιση των νομικών πλαισίων των κρατών μελών
βάσει ελάχιστων προδιαγραφών. Εξακολουθούμε να έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο να διανύσουμε
πριν από την επίτευξη πραγματικής εναρμόνισης, όμως πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος
ότι μόνο με τη βελτίωση και εναρμόνιση των διαδικασιών και των σχετικών εγγυήσεων θα καταστεί
δυνατή η επίτευξη ενός κοινού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ζωτικής σημασίας η
θεμελιώδης αναθεώρηση της οδηγίας που αφορά τις διαδικασίες ασύλου προκειμένου να
παρασχεθεί μια προσιτή, δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία προς όφελος τόσο των αιτούντων
άσυλο όσο και των κρατών μελών.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (EN) Εάν ο στόχος του ψηφίσματος είναι να
δημιουργήσει μια προσιτή, ειλικρινή και αποτελεσματική διαδικασία χορήγησης ασύλου στην
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτήν την περίπτωση, στα άτομα που αναζητούν
προστασία θα χορηγηθούν οι συνήθεις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη
θα είναι σε θέση να διακρίνουν τους αιτούντες άσυλο από άλλους πρόσφυγες. Ψήφισα «υπέρ».

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Στις προσπάθειες δημιουργίας ενός κοινού
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, το επίκεντρο είναι στα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.
Ωστόσο, αυτό αγνοεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία αυτών των ατόμων δεν είναι αυθεντικοί
αιτούντες άσυλο, αλλά οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα σε άσυλο βάσει
της Συνθήκης της Γενεύης και καταχρώνται τον χρόνο των αρχών παρέχοντας λανθασμένες
πληροφορίες και χρησιμοποιώντας μια σειρά από παρελκυστικές τακτικές, προκαλώντας δαπάνες
δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά
τον επαναπατρισμό.

Ενόψει των ορδών των προσφύγων από τις υπερκατοικημένες περιοχές του πλανήτη, οι
περισσότεροι από τους οποίους κινούνται από οικονομικά κίνητρα, οι οποίοι εισάγουν τα
προβλήματα και τις συγκρούσεις από περιοχές όλου του κόσμου στην Ευρώπη και οι οποίοι δεν
απαιτείται να συνεργαστούν κατά τη διαδικασία, πρέπει να αντιταχθούμε απερίφραστα στη
θέσπιση αυστηρότερων μονομερών προτύπων προστασίας που θα προσελκύσουν σαν μαγνήτης
αιτούντες άσυλο και οικονομικούς μετανάστες και θα οξύνουν το πρόβλημα.
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Rolandas Paksas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση, διότι πρέπει να
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος
ασύλου που θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό και θα έχει θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους.
Οι πολιτικές για το άσυλο είναι πολύ σημαντικές, καθώς έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ικανότητα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει και να δημιουργήσει έναν αυθεντικό χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να επιτύχουμε μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ
των μέσων παροχής ασύλου. Οι διαδικασίες πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να μπορέσουν να
προχωρήσουν με έναν δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, πρέπει να ενισχύσουμε τις
ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αιτούντες άσυλο
απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα να ακουστούν και το δικαίωμα στη
δωρεάν νομική αρωγή καθώς και ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί σε αυτά τα δικαιώματα. Όλα
τα διαδικαστικά μέσα δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις και να εφαρμόζονται ομοιόμορφα
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ελάχιστες εγγυήσεις δικαιωμάτων και αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στους ευάλωτους αιτούντες άσυλο. Τα συμφέροντα των παιδιών πρέπει να
διασφαλίζονται επαρκώς και να εκπροσωπούνται εφαρμόζοντας τις απαραίτητες διαδικασίες.
Συμφωνώ με την πρόταση που προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης απέλασης για άτομα που μπορεί
να αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια του κράτους μέλους ή που απελάθηκαν δια της
βίας από μια χώρα για λόγους δημόσιας ασφάλειας βάσει του εθνικού δικαίου. Μια τέτοια
δυνατότητα είναι πολύ σημαντική και αναγκαία, διότι παρέχει στα κράτη μέλη αυξημένες
πιθανότητες να σταματήσουν τη λειτουργία τρομοκρατικών δικτύων και να λάβουν κατάλληλα
προληπτικά μέτρα.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ήταν τον Μάιο του 1999, μετά την
έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία
ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) βάσει των αρχών που εγκρίθηκαν από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε. Υπήρξε σημαντική πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η πρόταση που υποβάλλεται τώρα για τη θεμελιώδη αναθεώρηση και αναδιατύπωση της οδηγίας
για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προόδου. Στην
πραγματικότητα, οι αποκλίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των εθνικών διατάξεων
και του τρόπου που εφαρμόζονται είναι πλήρως ασυμβίβαστες με το ΚΕΣΑ και είναι ο λόγος
για αυτές τις τροπολογίες. Ο στόχος του ΚΕΣΑ είναι ο αιτών να απολαμβάνει υψηλό επίπεδο
αντιμετώπισης που θα είναι ισότιμο σε ολόκληρη την Ένωση, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους
όπου υποβάλλει αίτημα ασύλου. Για τον σκοπό αυτό, συμφωνώ ότι υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας
ενός ισχυρού ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου που διευκολύνει τη δημιουργία ενός επαρκούς και
αποτελεσματικού ΚΕΣΑ. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι πιστεύω ότι μόνο η βελτίωση και
η εναρμόνιση των διαδικασιών και των σχετικών εγγυήσεων θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός
κοινού συστήματος.

Vincent Peillon (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα αυτήν την εξαιρετική έκθεση της
συναδέλφου βουλευτού και φίλης κ. Guillaume, για τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης
ασύλου στην Ευρώπη. Το κείμενο αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη
δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) έως το 2012, θέτοντας τέλος
κατ’ αυτόν τον τρόπο στην απαράδεκτη κατάσταση, όπου ένας αιτών άσυλο ανάλογα με το
κράτος μέλος στο οποίο αιτείται προστασία, έχει πιθανότητες που κυμαίνονται από 1% έως 65%
να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας. Το Κοινοβούλιο, συνεπώς, εκφράστηκε υπέρ της μεγαλύτερης
δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας κατά την επεξεργασία των διαδιακασιών για το άσυλο.
Προτείνει κάθε χώρα να ακολουθεί τους ίδιους ενισχυμένους κανόνες για την προστασία των
δικαιωμάτων και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών: δωρεάν νομική αρωγή από την πρώτη
μέρα, πλαίσιο για το χρονικό όριο για τις προσφυγές, ειδική βοήθεια για τους ασυνόδευτους
ανήλικους και ταχύτερη εξέταση των υποθέσεων. Επίσης, αν και λυπάμαι που η ευρωπαϊκή δεξιά,
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που έχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, κατάφερε να εγκρίνει τροπολογίες στο κείμενο που
εγείρουν ευρείες, υπερβολικές υποψίες για την ειλικρίνεια των αιτούντων άσυλο, επικροτώ θερμά
την έγκριση αυτής της έκθεσης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των κρατών μελών που
θα αποφασίσουν αναφορικά με τις προτάσεις μας.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπέρ. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που
οι συνάδελφοι βουλευτές της Κεντροδεξιάς συμφώνησαν για την ανάγκη ειδικής προστασίας,
ανεξαρτήτως της γενικής θέσης τους για το άσυλο. Λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και
διεμφυλικά άτομα που διαφεύγουν από χώρες όπως το Ιράκ, η Ουγκάντα, η Ονδούρα ή η
Ινδονησία, πρέπει να λάβουν ειδική προστασία, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική ευαισθησία.
Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προς την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας βάσει της
διεθνούς νομοθεσίας για το άσυλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει ότι οι κανόνες για
το άσυλο πρέπει να επικαιροποιηθούν για να αντανακλούν την πραγματικότητα: 76 χώρες
ποινικοποιούν τις ομοφυλοφυλικές πράξεις και 7 προβλέπουν τη θανατική ποινή (ίσως 8 σύντομα
με την Ουγκάντα). Λυπάμαι που δεν εγκρίθηκαν άλλες προοδευτικές διατάξεις, όμως το σημερινό
κείμενο θα φέρει τελικά περισσότερη δικαιοσύνη για τα άτομα ΛΟΑΔ που αιτούνται άσυλο. Το
κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα είναι η επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση. Οι κανόνες για το άσυλο θα τροποποιηθούν αποτελεσματικά όταν οι κυβερνήσεις
της ΕΕ εξετάσουν το κείμενο και συνάψουν συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Μετά από χρόνια συζητήσεων και αφού υπεγράφη η
Συνθήκη της Λισαβόνας, η επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο το πρώτο σχέδιο για μια κοινή
διαδικασία ασύλου μεταξύ των κρατών μελών.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί έως το 2012 ένας κοινός χώρος ασφάλειας και αλληλεγγύης
βάσει εναρμονισμένων πολιτικών για το άσυλο μεταξύ των κρατών μελών, παρά τις επίμονες
διαφορές μεταξύ των εθνικών κανονισμών. Στην πραγματικότητα, αυτές οι εθνικές διαφορές
αντιβαίνουν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και αποτελούν εμπόδιο για την υλοποίησή
του.

Συγκεκριμένα, η νέα νομοθεσία ορίζει ότι στους αιτούντες άσυλο πρέπει να χορηγείται ισότιμο
επίπεδο αντιμετώπισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους όπου
υποβάλλεται η αίτηση. Είναι σημαντικό να εργαστούμε προς τη σταδιακή βελτίωση και εναρμόνιση
των διαδικασιών και αποτελεσματικών εγγυήσεων ασύλου προκειμένου να εφαρμοστεί ένα κοινό
ευρωπαϊκό σύστημα. Ευελπιστώ ότι στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης θα διασφαλίσουμε μια
προσιτή, δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία προς όφελος τόσο των αιτούντων άσυλο όσο
και για την ανάγκη προστασίας για τα κράτη μέλη.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς. – (IT) Εκφράσαμε την πειστική μας αντίθεση στην οδηγία του
Κοινοβουλίου για την ενιαία διαδικασία ασύλου, διότι, εάν εφαρμοστεί, θα υπερσκελίσει την
κυριαρχία των κρατών μελών. Θεωρούμε απαράδεκτο να αποτρέπουμε τα κράτη μέλη από το
να αρνούνται άσυλο και ευνοϊκή μεταχείριση σε ανεπιθύμητα άτομα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση όταν υπάρχουν ευρωπαϊκές οικογένειες που δεν απολαμβάνουν καν το δικαίωμα στη
στέγαση. Στους αιτούντες άσυλο παρέχεται επίσης το δικαίωμα νομικών συμβουλών, βοήθειας
και εκπροσώπησης εντελώς δωρεάν. Ορίζεται ακόμα ότι οι ΜΚΟ μπορούν να διαδραματίσουν
ενεργό ρόλο παρέχοντας υπηρεσίες, δίνοντας πληροφόρηση για τις διαδικασίες χορήγησης
προστασίας και προσφέροντας καθοδήγηση και συμβουλές στους αιτούντες άσυλο που θα
πρέπει να παρέχονται στις συνοριακές διαβάσεις ή στα κέντρα φιλοξενίας. Πρέπει να έχουμε
υπόψη ότι όλα αυτά τα οφέλη θα τα πληρώσουν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι και θα χορηγηθούν
όχι μόνο στους πρόσφυγες αλλά σε όλους τους αιτούντες άσυλο και κατά συνέπεια, σε
οποιονδήποτε παράνομο μετανάστη ή λαθρομετανάστη το ζητήσει.
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Thomas Ulmer (PPE),    γραπτώς. – (DE) Ψήφισα κατά της παρούσας έκθεσης. Αφορά την
εφαρμογή μιας άρτια οργανωμένης, κοινής και ταχείας διαδικασίας ασύλου στην Ευρώπη, βάσει
ενιαίων νομικών προτύπων. Ωστόσο, οι τροπολογίες που υποβάλλονται από τους Πράσινους
και τους Σοσιαλιστές θα διασφαλίσουν ότι οι αλλοδαποί θα μπορούν να διαμένουν στην ΕΕ,
χωρίς να υπάρχει σχεδόν κανένα μέσο για την άσκηση ελέγχου όσον αφορά την κατάστασή τους.
Συνεπεία τούτου, θα αδικήσουμε τους πραγματικούς αιτούντες άσυλο που το πράττουν επειδή
κινδυνεύει η ζωή τους ή λόγω πολιτικών, θρησκευτικών ή ηθικών λόγων, διότι θα τους εντάσσουμε
σε μία ενιαία ομάδα με όλους τους άλλους μετανάστες. Δεν είναι αυτή η δική μου αντίληψη για
την πολιτική ασύλου. Η πολιτική ασύλου θα πρέπει να είναι μια πράξη ανθρωπισμού και
αλληλεγγύης. Εάν παράσχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους μια υπηρεσία, τότε θα πρέπει να
προσφέρουν κάτι σε αντάλλαγμα, για παράδειγμα, να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις δομές
της χώρας υποδοχής τους.

Έκθεση: Brian Simpson (A7-0329/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας του τουρισμού
αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους
πολίτες. Ωε εκ τούτου, είναι σημαντικό οι στατιστικές για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων
τουριστικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να είναι όσο το
δυνατόν περισσότερο αξιόπιστες, δεδομένου ότι αποτελούν εργαλεία για την στήριξη της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει επίσης να
υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να επικροτήσει αυτές τις προτάσεις με τους όρους
με τους οποίους αυτές προτείνονται.

Elena Oana Antonescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Οι στατιστικές στον τομέα του τουρισμού
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων τουριστικών πολιτικών
σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, οι στατιστικές που
χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα για την παρακολούθηση των ειδικών πολιτικών για τον
τουρισμό διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο εντός του ευρύτερου πλαισίου της
περιφερειακής πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Πιστεύω ότι ο τομέας του τουρισμού στην
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχυθεί μέσω συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ, η οποία
συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Επικροτώ τον στόχο της επικαιροποίησης
και βελτιστοποίησης του νομικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του
τουρισμού, το οποίο θα αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις που εγείρονται στον εν λόγω
τομέα, όπως η κλιματική αλλαγή, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός,
οι δημογραφικές προκλήσεις και η εποχική κατανομή των τουριστικών ρευμάτων. Αυτό το νέο
κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τον τουρισμό
πρέπει να καθιερωθεί μέσω της συλλογής στοιχείων, της κατάρτισης στατιστικών, της επεξεργασίας
και της διαβίβασης, από τα κράτη μέλη, εναρμονισμένων ευρωπαϊκών στατιστικών για την παροχή
και τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι ο τουρισμός
συνιστά σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στην
αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης.

Liam Aylward (ALDE),    γραπτώς. – (GA) Το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών
παγκοσμίως επισκέπτονται την Ευρώπη: περίπου 370 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες την
επισκέπτονται ετησίως. Ετησίως την Ιρλανδία επισκέπτονται περίπου 7 εκατομμύρια αλλοδαποί
τουρίστες. Ο τομέας του τουρισμού έχει μεγάλη σημασία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και
τις οικονομίες των κρατών μελών. Επί του παρόντος, 1,8 εκατομμύριο επιχειρήσεις και 9,7
εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Στον ίδιο τομέα
παρέχονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, όσον αφορά τον οικολογικό τουρισμό, την
πολιτισμική κληρονομιά, τις αθλητικές δραστηριότητες και τη γαστρονομία. Προκειμένου για
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την καλύτερη αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών, ο τομέας του τουρισμού πρέπει να κατανοηθεί
στις σωστές του διαστάσεις. Για τον σκοπό αυτόν, στηρίζω την παρούσα έκθεση σχετικά με τα
στατιστικά στοιχεία και τον τουρισμό. Ακριβή στοιχεία για τον τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
τουρισμό θα βοηθήσουν την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικές πολιτικές και να ενθαρρύνει τον
τουρισμό στην Ευρώπη.

Δεδομένου ότι ο τομέας του τουρισμού είναι ζωτικής σημασίας για την Ιρλανδία και στο πλαίσιο
της γεωγραφικής θέσης της χώρας, επικροτώ θερμά το στοιχείο της έκθεσης σχετικά με την ειδική
κατάσταση των νήσων και απόκεντρων περιοχών, και σχετικά με τη συζήτηση αυτών των ειδικών
περιπτώσεων στο πλαίσιο της ενωσιακής δράσης για τον ευρωπαϊκό τουρισμό.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Ο τουρισμός
συνιστά σημαντική οικονομική δραστηριότητα της ΕΕ με υψηλό δυναμικό. Μπορεί δε να συμβάλει
στην αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης, και διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση σε αγροτικές και λιγότερο
ανεπτυγμένες περιοχές. Απαριθμώντας περίπου 1,8 εκατομμύριο επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, η
ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία απασχολεί περίπου το 5,2% του συνολικού εργατικού
δυναμικού (περίπου 9,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας). Στηρίζω τον στόχο της Επιτροπής να
καθορίσει νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη, βασιζόμενη στις νέες
αρμοδιότητες που θεσπίστηκαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο τομέας του τουρισμού
αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις, όπως η αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι
δημογραφικές προκλήσεις, η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, η εποχική
κατανομή των τουριστικών ρευμάτων και η αυξημένη χρήση από τους πελάτες νέων τεχνολογιών
των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο τουριστικός
τομέας της ΕΕ με συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ, η οποία συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες
των κρατών μελών. Αυτός ο κανονισμός, στόχος του οποίου είναι η θέσπιση κοινού πλαισίου
για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τον τουρισμό μέσω της
συλλογής, κατάρτισης, επεξεργασίας και διαβίβασης, από τα κράτη μέλη, εναρμονισμένων
ευρωπαϊκών στατιστικών για την παροχή και τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών, είναι πολύ
σημαντικός, διότι, εάν εφαρμοστεί σωστά, θα είναι δυνατόν να επαληθεύεται η ακριβής κατάσταση
όσον αφορά τον τουρισμό στα κράτη μέλη, και θα είναι ευχερέστερη η προσαρμογή του στις
μεταβαλλόμενες ανάγκες των τουριστών.

Regina Bastos (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής
οικονομίας, με περίπου 1,8 εκατομμύριο εταιρείες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
απασχολούν περίπου 9,7 εκατομμύρια εργαζόμενους. Εκτιμάται ότι η τουριστική βιομηχανία
παράγει ποσοστό άνω του 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ.

Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης COM(2010)352, η Επιτροπή στοχεύει στον καθορισμό
νέου πλαισίου πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη, επιδιώκοντας την ενίσχυση του τομέα
μέσω συντονισμένης δράσης σε ενωσιακό επίπεδο, το οποίο θα συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες
των κρατών μελών. Συνεπώς, για να είναι επιτυχές το νέο πολιτικό πλαίσιο, πρέπει να ληφθούν
αποφάσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε αξιόπιστα συγκριτικά στατιστικά δεδομένα.

Η παρούσα έκθεση, η οποία αξίζει τη στήριξή μου, αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των
στατιστικών για την ανάπτυξη καλύτερων τουριστικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την υποστήριξη
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Στηρίζει επίσης τη θέσπιση κοινού νομοθετικού πλαισίου
για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τον τουρισμό, μέσω της
συλλογής, κατάρτισης, επεξεργασίας και διαβίβασης, από τα κράτη μέλη, εναρμονισμένων
ευρωπαϊκών στατιστικών για την παροχή και τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών.
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Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Οι στατιστικές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη αποτελεσματικότερων τουριστικών πολιτικών και στη λήψη επιχειρηματικών
αποφάσεων. Στηρίζω το κείμενο, διότι, μεταξύ άλλων, οι αλλαγές οι οποίες έχουν λάβει χώρα
στην τουριστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει αναγκαία την επικαιροποίηση
του νομικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τον τουρισμό. Μόλις εγκριθεί,
η πρόταση θα βελτιώσει την επικαιρότητα, συγκρισιμότητα και πληρότητα των διαβιβαζόμενων
στατιστικών, καθιστώντας ταυτόχρονα αποτελεσματικότερη την επεξεργασία δεδομένων.

Mara Bizzotto (EFD),    γραπτώς. – (IT) Η έκθεση Simpson, καθώς και ο κανονισμός στον
οποίο αναφέρεται, προτείνει τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τη συλλογή και κατανομή των
ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τον τουρισμό, μέσω της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων
που θα πραγματοποιούνται από τα επιμέρους κράτη μέλη με εναρμονισμένες στατιστικές σχετικά
με τη ζήτηση και την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικούς
πίνακες, οι οποίοι στη συνέχεια θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Eurostat). Παρά το αξιέπαινο έργο του εισηγητή, αδυνατώ να υπερψηφίσω την έκθεση, διότι
δεν αλλάζει την ποσότητα του έργου και της συλλογής δεδομένων που καθορίζονται στον
κανονισμό. Η κατάρτιση των πινάκων που προτείνονται από τον κανονισμό είναι μάλλον σύνθετη
και η συλλογή τόσο μεγάλου αριθμού στοιχείων συνιστά, κατά την άποψή μου, παράλογο φόρτο.
Συνεπώς, δεν μπορώ να εγκρίνω τον γραφειοκρατικό φόρτο και την παρεμβατική πρακτική που
αναμένεται να επιφέρει αυτός ο κανονισμός.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι είναι
απαραίτητη η βελτίωση των πολιτικών στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα δε λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας κλήθηκε προσφάτως να αντιμετωπίσει
μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Με την αλλαγή του νομικού πλαισίου μετά την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε περισσότερες αρμοδιότητες,
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση σχετικά με το νέο πλαίσιο πολιτικής για τον
τουρισμό. Στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι η επικαιροποίηση και η βελτιστοποίηση
του νομικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, αλλά εκφράζεται
η ανησυχία ότι η πρόταση δεν προβλέπει τη θέσπιση των δορυφορικών λογαριασμών για τον
τουρισμό (ΔΛΤ). Αυτοί οι ΔΛΤ είναι κρίσιμης σημασίας για την προοδευτική ανάπτυξη
ολοκληρωμένων συστημάτων στατιστικών για τον τουρισμό και για την καλύτερη κατανόηση
της πραγματικής αξίας του τουρισμού, καθώς και για τα αποτελέσματά του όσον αφορά τις
θέσεις εργασίας και την οικονομία. Επιπλέον, υπό το πρίσμα της βελτίωσης της βάσης γνώσεων
για την ανάπτυξη και την επέκταση του τουρισμού, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει πιλοτικό
πρόγραμμα μελετών για τον τουρισμό. Αυτές οι μελέτες θα διεξαχθούν από τα κράτη μέλη σε
προαιρετική βάση, με σκοπό την ανάπτυξη συστήματος για την κατάρτιση δεδομένων,
απεικονίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν τα αποτελέσματα του τουρισμού στο περιβάλλον.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Σε αρκετά κράτη μέλη, όπως στην περίπτωση της
γενέτειράς μου, της Πορτογαλίας, ο τουρισμός καταλαμβάνει σημαντική θέση στην οικονομία,
η οποία διαθέτει εγγενές δυναμικό για τη δημιουργία νέων πηγών εισοδήματος και οικονομικής
ανάπτυξης. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική
δραστηριότητα, παράγοντας ποσοστό άνω του 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της
ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως,
συγκεντρώνοντας το 2008 το 40% των αφίξεων παγκοσμίως.

Η ΕΕ στοχεύει στον καθορισμό νέου πλαισίου πολιτικής για τον τουρισμό, με σκοπό την ενίσχυση
του τομέα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μείζονες προκλήσεις, όπως η κλιματική
αλλαγή, οι δημογραφικές τάσεις και η παγκοσμιοποίηση, μέσω συντονισμένης δράσης σε ενωσιακό
επίπεδο, η οποία θα συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Η κατάρτιση δεδομένων
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για τον τουρισμό καθιστά δυνατή την καλύτερη γνώση του όγκου που αντιπροσωπεύει αυτός
ο τομέας, των χαρακτηριστικών του, του προφίλ των τουριστών και των διαφόρων δυνατοτήτων
στις επιμέρους τάσεις, η οποία δεν θα συμβάλει μόνο στη χάραξη ορθών πολιτικών για τον τομέα,
αλλά και στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών συνεπαγωγών του.

Κατά συνέπεια, στηρίζω την επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση του ισχύοντος συστήματος
στατιστικών, ούτως ώστε να μπορούμε να διαθέτουμε αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι, κατά την τελευταία
δεκαετία, ο τουρισμός έχει αλλάξει ριζικά, χάρη, μεταξύ άλλων, στην τεχνολογική πρόοδο. Κατά
συνέπεια, είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη συλλογή δεδομένων
και στατιστικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση νέου κανονισμού,
ο οποίος θα καταργεί ορισμένα αναχρονιστικά στοιχεία. Ταυτόχρονα, όμως, τάσσομαι υπέρ των
τροπολογιών επί του κανονισμού του Κοινοβουλίου, ειδικά όσον αφορά, αφενός, την ανάγκη
θέσπισης εναρμονισμένων στατιστικών οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν τις αμιγώς κοινωνικές
πτυχές του τουρισμού και, αφετέρου, τη θέση η οποία αντιτίθεται στην έγκριση κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή σε καίρια ζητήματα και για αόριστη χρονική περίοδο.

Επίσης, θεωρώ σοβαρή παράλειψη εκ μέρους της Επιτροπής το γεγονός ότι δεν έλαβε υπόψη τη
θέσπιση δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό (ΔΛΤ), διότι τα δεδομένα αυτού του τύπου
θα μπορούσαν να παράσχουν πληρέστερη εικόνα του αντίκτυπου που έχει ο τουρισμός στην
αγορά εργασίας και την οικονομία.

Τέλος, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πρόταση για τη θέσπιση της προαιρετικής συλλογής στατιστικών
για τον τουριστικό τομέα σχετικά με τις συνήθειες των ατόμων με αναπηρία ή περιορισμένης
κινητικότητας, και την επακόλουθη κατάρτιση πιλοτικών προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση
της συμμετοχής αυτών των ατόμων στον τουρισμό.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η Ευρώπη καταλαμβάνει την έβδομη
θέση μεταξύ των 10 δημοφιλέστερων προορισμών σε στατιστική έρευνα, η οποία κάλυπτε τις
50 δημοφιλέστερες χώρες του κόσμου. Αυτό καταδεικνύει σαφέστατα ότι η Ευρώπη έχει τεράστιο
τουριστικό και πολιτισμικό δυναμικό, προσφέροντας ακόμη ευκαιρίες προς αξιοποίηση, τις
οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν και οι ευρωπαίοι πολίτες. Πιστεύω ότι μια τέτοια
ευκαιρία δεν ενθαρρύνει μόνο τη συμμετοχή των ηλικιωμένων, αλλά και των νέων, των οικογενειών
που διαβιούν υπό δύσκολες συνθήκες και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στα προγράμματα
κοινωνικού τουρισμού που αναπτύσσει η Ένωση. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, απαιτούνται επαρκείς
στατιστικές, οι οποίες καταρτίζονται με τη χρήση κοινών μεθόδων συλλογής και αποσκοπούν
στην ανάπτυξη προγραμμάτων που απευθύνονται ειδικώς σε αυτές τις ομάδες τουριστών σε
έκαστο κράτος μέλος.

Ioan Enciu (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα σήμερα την έκθεση σχετικά με τις
ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού. Η θέσπιση του κανονισμού αποτελεί
σημαντικό βήμα, δεδομένου ότι θα λαμβάνει υπόψη τις στατιστικές όλων των κρατών μελών
στον τουριστικό τομέα. Ο τουρισμός απέκτησε μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
δικαίου όταν κατέστη αρμοδιότητα βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο 2009.
Προβαίνοντας σε βήματα προόδου, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την ακρίβεια των
στατιστικών δεδομένων που διαβιβάζονται με σκοπό την επίτευξη ποιοτικών αποτελεσμάτων.

Παρότι ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον ευρωπαϊκό
τομέα του τουρισμού, οιεσδήποτε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πρέπει να επιδιώκουν τη
συμπλήρωση των πρωτοβουλιών και των τουριστικών στρατηγικών που θέτουν σε εφαρμογή τα

119Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



επιμέρους κράτη μέλη. Παρέχοντας στατιστικά δεδομένα, η ΕΕ θα είναι σε καλύτερη θέση να
συνδράμει την τουριστική βιομηχανία, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, και να βελτιώσει τη συνολική
εμπορική προβολή της Ευρώπης ως ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού.

Στην έκθεση γίνεται διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εθνικού τουρισμού. Ο εσωτερικός τουρισμός
καλύπτει τη χωρητικότητα των τουριστικών καταλυμάτων, ενώ ο εθνικός τουρισμός καλύπτει
τη συμμετοχή στον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων των εκδρομών.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι πιστεύω ότι οι
στατιστικές για τον τομέα του τουρισμού συμβάλλουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερης
πολιτικής και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων
στις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός ο νέος κανονισμός
θα βελτιώσει την επικαιρότητα, συγκρισιμότητα και πληρότητα των στατιστικών που
διαβιβάζονται, καθώς και την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας δεδομένων.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η Ευρώπη παραμένει
ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, και ο τουρισμός αποτελεί την τρίτη
κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ, απαριθμώντας περίπου 1,8 εκατομμύριο
επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 9,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και παραγωγή
που αντιστοιχεί στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, ο
τουρισμός συνιστά μια δραστηριότητα που πρέπει να υπόκειται σε παρακολούθηση, ρύθμιση
και κατάλληλη στήριξη, ιδιαίτερα δε στο ειδικό πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης και της
ανάγκης αύξησης της παραγωγής αγαθών προς πώληση.

Ενώ αυτή είναι η πραγματικότητα για ολόκληρη την ΕΕ, στην Πορτογαλία αποκτά ακόμα
μεγαλύτερη σημασία, διότι πρόκειται για μια χώρα που επενδύει από μακρού στον τουρισμό,
ως ιδιαίτερα δυναμική οικονομική δραστηριότητα, με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Σε
αυτό το πλαίσιο, και δεδομένης της σημασίας που έχει η βαθειά και ρεαλιστική γνώση της
πραγματικότητας του τουρισμού για την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών, κρίνεται σημαντική
η πρόταση της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση του
νομικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, επί της οποίας
ψηφίσαμε σήμερα.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση αφορά έναν τομέα, ο
οποίος είναι θεμελιώδης για το μέλλον της ΕΕ: τον τουρισμό. Παρά την κρίση που έχει πλήξει
τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ),
το 2010, ο εν λόγω τομέας παρουσίασε ανάπτυξη κατά 2%, παρά την πληθώρα των πολιτικών
αναταραχών σε αρκετές περιοχές του πλανήτη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέραν του γεγονότος ότι
παρουσιάζει σταθερή άνοδο, ο τουρισμός περιλαμβάνει 1,8 εκατομμύριο επιχειρήσεις, η ευρεία
πλειονότητα των οποίων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εξασφαλίζοντας 9,7 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας, αποτελώντας την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην
ΕΕ και δημιουργώντας ποσοστό άνω του 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ).
Επιπλέον, η Ευρώπη αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, υποδεχόμενη το
40% των αφίξεων παγκοσμίως. Αυτή η δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση
των στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ο νέος κανονισμός επικαιροποιεί
τον ισχύοντα κανονισμό, ιδιαίτερα δε όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και την προσβασιμότητα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα,
στοιχεία τα οποία είναι ουσιώδη για την εκπόνηση της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τον τουρισμό.
Επικροτώ την έγκριση αυτής της πρότασης, η οποία θα περιλαμβάνει, επιπλέον της δημιουργίας
προγράμματος πιλοτικών μελετών που θα διενεργούνται από τα κράτη μέλη, δεδομένα σχετικά
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με τον αγροτικό και τον οικολογικό τουρισμό, καλύπτοντας 50.000 και πλέον καταλύματα, εκ
των οποίων τα περισσότερα τελούν υπό τη διαχείριση ΜΜΕ.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η χρησιμότητα των στατιστικών στοιχείων
εξαρτάται από τη συγκρισιμότητά τους στον χρόνο και τον χώρο, η οποία συνεπάγεται την
έγκριση κοινού συνόλου ορισμών και ταξινομήσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του τουρισμού,
ο τομέας περιλαμβάνει έννοιες και ορισμούς που παρουσίαζαν από μακρού ασάφειες, γεγονός
το οποίο έχει καταστήσει δυσχερή τη λήψη αξιόπιστων στοιχείων. Κατά συνέπεια, κρίνεται
απαραίτητη η αποσαφήνιση και η εναρμόνιση των κριτηρίων και των ορισμών που επιτρέπουν
τη λήψη συγκρίσιμων δεδομένων. Η ύπαρξη αυτών των στατιστικών έχει μεγάλη σημασία για
τον προσδιορισμό του άμεσου και έμμεσου αντικτύπου του τουρισμού στην οικονομία,
στηρίζοντας τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων επιλογών στον τομέα του τουρισμού ή
προσαρμόζοντας καταλλήλως τις ήδη υπάρχουσες.

Η πρόταση που περιλαμβάνεται στην έκθεση αποσκοπεί στη βελτίωση της επικαιρότητας, της
συγκρισιμότητας και της πληρότητας των διαβιβαζόμενων στατιστικών, καθώς και της
αποτελεσματικότητας τόσο των τελευταίων όσο της επεξεργασίας δεδομένων, περιλαμβανομένης
της βελτιωμένης αξιολόγησης δεδομένων. Αποσκοπεί επίσης στην προσαρμογή του νομικού
πλαισίου ώστε να αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας με την
εισαγωγή νέων μεταβλητών, για παράδειγμα όσον αφορά τα μονοήμερα ταξίδια. Ως εκ τούτου,
υπερψηφίσαμε την έκθεση.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε
στη διάθεσή μας στατιστικά στοιχεία, παρότι η χρησιμότητά τους εξαρτάται από τη
συγκρισιμότητά τους στον χρόνο και τον χώρο, γεγονός που συνεπάγεται την έγκριση κοινού
συνόλου ορισμών και ταξινομήσεων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση του τουρισμού, ο τομέας περιλαμβάνει έννοιες και ορισμούς που
παρουσίαζαν από μακρού ασάφειες, γεγονός το οποίο έχει καταστήσει δυσχερή τη λήψη
αξιόπιστων στοιχείων. Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση και η εναρμόνιση
των κριτηρίων και των ορισμών που επιτρέπουν τη λήψη συγκρίσιμων δεδομένων.

Η ύπαρξη αυτών των στατιστικών έχει μεγάλη σημασία για τον προσδιορισμό του άμεσου και
έμμεσου αντικτύπου του τουρισμού στην οικονομία, στηρίζοντας τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
νέων επιλογών στον τομέα του τουρισμού ή προσαρμόζοντας καταλλήλως τις ήδη υπάρχουσες.

Η πρόταση που περιλαμβάνεται στην έκθεση αποσκοπεί στη βελτίωση της επικαιρότητας, της
συγκρισιμότητας και της πληρότητας των διαβιβαζόμενων στατιστικών, καθώς και της
αποτελεσματικότητας τόσο των τελευταίων όσο της επεξεργασίας δεδομένων, περιλαμβανομένης
της βελτιωμένης αξιολόγησης δεδομένων. Αποσκοπεί επίσης στην προσαρμογή του νομικού
πλαισίου ώστε να αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας με την
εισαγωγή νέων μεταβλητών, για παράδειγμα όσον αφορά τα μονοήμερα ταξίδια. .

Ως εκ τούτου, υπερψηφίσαμε την παρούσα έκθεση.

Jacqueline Foster (ECR),    γραπτώς. – (EN) Η πολιτική Ομάδα μου τάχθηκε υπέρ της έκθεσης
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, η οποία επικαιροποιεί και
εκσυγχρονίζει τη μέθοδο για τη συλλογή ευρωπαϊκών στατιστικών στον τομέα του τουρισμού,
ιδιαίτερα δε υπό το φως των σύγχρονων τάσεων όπως οι πτήσεις χαμηλού κόστους και οι διακοπές
βραχείας διάρκειας.

Οι πολιτικοί πρέπει να αναγνωρίσουν τη μείζονα σημασία του τουριστικού τομέα για την Ευρώπη.
Τα επιμέρους κράτη μέλη αντιλαμβάνονται ότι απαιτείται η καταβολή περαιτέρω προσπαθειών
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για τη στήριξη αυτού του τομέα, η συμβολή του οποίου στην οικονομική ανάπτυξη είναι
σημαντικότατη.

Επί παραδείγματι, ο τουρισμός είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς της οικονομίας του
Ηνωμένου Βασιλείου. Στηρίζει άμεσα 1,36 εκατομμύριο θέσεις εργασίας –αριθμός ο οποίος
αναμένεται να ανέλθει σε 1,5 εκατομμύριο έως το έτος 2020– και σχεδόν 3 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας, εάν συνυπολογιστεί και η έμμεση απασχόληση. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους!

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να συμμετάσχει ενεργά και θετικά στις συζητήσεις
για τον τουρισμό σε ενωσιακό επίπεδο, υποστηρίζοντας πλήρως την ανάγκη βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας και της ικανότητάς της όσον
αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η δράση σε ενωσιακό επίπεδο
δεν προσκρούει στην αρχή της επικουρικότητας.

Τα κράτη μέλη ανταγωνίζονται μεταξύ τους, παρότι έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τις
πρακτικές τους και να συνεργάζονται σε ορισμένα ζητήματα, όπως στη βελτίωση των
συγκοινωνιακών συνδέσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην εφαρμογή άλλων μέτρων για τη
διευκόλυνση των μετακινήσεων των καταναλωτών.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με ένα απλό μήνυμα: επισκεφθείτε τη Βρετανία!

Mathieu Grosch (PPE),    γραπτώς. – (DE) Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αυξήσει την ευθύνη
της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού. Είναι αυτονόητο ότι οι στατιστικές παρέχουν θεμελιώδη
στοιχεία και επιτρέπουν την εξαγωγή ενδιαφερόντων συμπερασμάτων, όχι μόνο σε ενωσιακό
επίπεδο, αλλά και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στην περιφέρειά μου, η οποία ανήκει στη γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, ο τουρισμός
δεν αποτελεί μόνο σημαντικό τομέα αρμοδιότητας, αλλά και κρίσιμο οικονομικό παράγοντα.
Για αυτόν τον λόγο, οι εν λόγω στατιστικές συνιστούν σημαντικό στοιχείο λήψης αποφάσεων.
Ωστόσο, είναι εξίσου σαφές ότι τα διαφορετικά επίπεδα αρμοδιότητας –περιφερειακό, εθνικό
και διασυνοριακό– πρέπει να συνεργάζονται για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των περιφερειών
της Ευρώπης ως τουριστικού τόπου, ιδιαίτερα δε στις μεθόριες περιοχές.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο, διότι πρέπει να
καθοριστεί ένα νέο βελτιωμένο πλαίσιο πολιτικής για τον τομέα του τουρισμού στην Ευρώπη.
Ο τουρισμός συνιστά σημαντική οικονομική δραστηριότητα της ΕΕ με υψηλό δυναμικό. Μπορεί
δε να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης, και διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση σε αγροτικές,
περιφερειακές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, όπως είναι οι περιοχές με πλούσια βιομηχανική
κληρονομιά. Οι στατιστικές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα για την παρακολούθηση
των ειδικών πολιτικών για τον τουρισμό διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο εντός του
ευρύτερου πλαισίου της περιφερειακής πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να
εξετάσουμε τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, όπως η αύξηση του παγκόσμιου
ανταγωνισμού, οι δημογραφικές προκλήσεις, η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικοί
περιορισμοί, η εποχική κατανομή των τουριστικών ρευμάτων και η αυξημένη χρήση από τους
πελάτες νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Είναι αναγκαία η ενίσχυση
του τουριστικού τομέα της ΕΕ με συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ, η οποία συμπληρώνει τις
πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Προκειμένου να εφαρμοσθεί επιτυχώς το νέο πλαίσιο πολιτικής,
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης πρέπει να λάβουν ενημερωμένες
αποφάσεις, βάσει αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων. Ο τουρισμός συνιστά
σημαντική οικονομική δραστηριότητα, η οποία έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη
και την απασχόληση στην Ευρώπη, και πρέπει, συνεπώς, να επικαιροποιήσουμε και να

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL122



βελτιστοποιήσουμε το νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τουρισμό, ενισχύοντας
έτσι τον τομέα του τουρισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Επομένως, η εφαρμογή των αναφερόμενων
μέτρων θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού και θα ενθαρρύνει την
αρμονική του ανάπτυξη.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Πιστεύω ότι η πρόταση κανονισμού σχετικά με τις
ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, επί της οποίας διεξάγεται ψηφοφορία στην
παρούσα Αίθουσα, πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά και εξαιρετικά χρήσιμη.
Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί για την Ευρώπη ηγετικό τομέα μέγιστης σημασίας σε επίπεδο
κοινοτήτων, διότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις επιμέρους οικονομίες των κρατών μελών.
Η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά την
απασχόληση, και θα ήταν, επομένως, χρήσιμο να εγκριθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της
καλύτερης οργάνωσής της, η οποία θα επέτρεπε την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού του
συγκεκριμένου τομέα. Η δημιουργία κοινού πλαισίου για τη συλλογή και κατάρτιση συγκρίσιμων
και ολοκληρωμένων στατιστικών για τον ευρωπαϊκό τουρισμό μόνον επωφελής μπορεί να αποβεί
για τη βελτίωση της κατάστασης. Η κατανόηση της ζήτησης των καταναλωτών θα παράσχει τη
δυνατότητα στις ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες να παρέμβουν για την κάλυψη των αναγκών
του τομέα, βελτιώνοντας την απόδοση και την ανταγωνιστικότητά του. Στηρίζω τον προτεινόμενο
κανονισμό, διότι εκτιμώ ότι οι ενοποιημένες ευρωπαϊκές στατιστικές, οι οποίες χαρακτηρίζονται
από διαφάνεια, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα, συνιστούν αποτελεσματικό μέσο στήριξης
αυτής της μεγάλης βιομηχανίας που είναι μείζονος σημασίας για τη γενέτειρά μου.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι
πιστεύω ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραμείνουμε ο υπ’ αριθμόν
1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως
κάθε δυνατή χρηματοδοτική επιλογή. Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου, υπεύθυνου και υψηλής
ποιότητας τουριστικού τομέα απαιτεί την επικαιροποίηση και τη βελτίωση του νομικού πλαισίου
για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον εν λόγω τομέα. Εάν βελτιώσουμε την ποιότητα των
υποβαλλόμενων τουριστικών στοιχείων, βάσει αξιόπιστων, συγκριτικών δεδομένων, θα είμαστε
σε θέση να επωφεληθούμε από μια σταθερή βάση όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με
την κατάρτιση ευρωπαϊκών πολιτικών και μέσων χρηματοδότησης.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, η οποία αναγνωρίζει
τον μείζονα ρόλο των στατιστικών στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών τουρισμού
σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι στατιστικές για τον τουρισμό
συνιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις και
στον ιδιωτικό τομέα. Για αυτόν τον λόγο, ο εισηγητής υποστηρίζει το στόχο του προτεινόμενου
κανονισμού για θέσπιση κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών
σχετικά με τον τουρισμό, μέσω της συλλογής στοιχείων, της κατάρτισης στατιστικών, της
επεξεργασίας και της διαβίβασης, από τα κράτη μέλη, εναρμονισμένων ευρωπαϊκών στατιστικών
για την παροχή και τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Μετά την έγκρισή της, η πρόταση ενδέχεται
να βελτιώσει την επικαιρότητα, τη συγκρισιμότητα και την πληρότητα των διαβιβαζόμενων
στατιστικών, όπως και την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης επαλήθευσης των στοιχείων. Εκτός αυτού, είναι απαραίτητο
το νομικό πλαίσιο να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες τάσεις της τουριστικής
βιομηχανίας με την εισαγωγή νέων μεταβλητών, για παράδειγμα όσον αφορά τα μονοήμερα
ταξίδια.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο τουρισμός αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους
οικονομικούς τομείς με το υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης. Τις τελευταίες δεκαετίες, η σημασία
του τουρισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους πολίτες έχει αρχίσει να
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σημειώνει σταθερή αύξηση. Η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία, με 1,8 εκατομμύριο επιχειρήσεις,
κυρίως ΜΜΕ, στην οποία απασχολείται περίπου το 5,2% του συνολικού εργατικού δυναμικού,
ήτοι περίπου 9,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, υπολογίζεται ότι παράγει πάνω από το 5% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) της ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο, ο τουρισμός
αντιπροσωπεύει την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ. Εκτός
αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως με 370
εκατομμύρια αφίξεις διεθνών τουριστών το 2008, με άλλα λόγια, με το 40% των αφίξεων
παγκοσμίως. Ωστόσο, εξακολουθεί να παρουσιάζει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (EN) Είναι αυτονόητο ότι ο τουρισμός διαθέτει
υψηλό δυναμικό, το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για την αύξηση της απασχόλησης και της
οικονομικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κοινωνική
και οικονομική ενσωμάτωση σε αγροτικές, περιφερειακές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές
με πλούσια βιομηχανική κληρονομιά. Οι στατιστικές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα
για την παρακολούθηση των ειδικών πολιτικών για τον τουρισμό διαδραματίζουν επίσης
σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Οι ουσιαστικές στατιστικές που παρέχουν απαντήσεις
σε ερωτήματα σχετικά με τους λόγους που οδηγούν στα επιτεύγματα και τις τάσεις της
τουριστικής βιομηχανίας θα μπορούσαν να συνδράμουν στην αποφυγή πολλών εσφαλμένων
επενδύσεων. Πολλές πόλεις αναζητούν επί σειρά ετών τον λόγο για τον οποίο παρέμειναν
ανεκπλήρωτες οι προσδοκίες τους στον τομέα του τουρισμού, μετά την επιλογή τους να
ανακηρυχθούν πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ωστόσο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα
και συγκρισιμότητα των δεδομένων στον τουριστικό τομέα αποτελεί εξίσου πρόβλημα από
πλευράς χωροταξικού σχεδιασμού. Σε τελική ανάλυση, εφόσον υπάρχουν δυνατότητες αύξησης
του αριθμού των επισκεπτών, είναι σημαντικό να οργανώνονται τα πράγματα κατά τέτοιον τρόπο
ώστε αυτή η αύξηση να μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τοπικό πληθυσμό.

Πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, διαφορετικές προσδοκίες και ασαφείς πόλοι έλξης, όπως
οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, έχουν μετατρέψει τις τουριστικές προβλέψεις σε τυχερό παιχνίδι.
Οι ευέλικτες ώρες εργασίας και η ασφάλεια επηρεάζουν τον τουρισμό, το ίδιο και οι κοινωνικές
αλλαγές. Αποφασιστικοί παράγοντες θα αποβούν τελικά η παγκόσμια οικονομία και η τιμή του
πετρελαίου. Ακόμα και οι καλύτερες ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού δεν
μπορούν να μεταβάλουν αυτούς τους παράγοντες, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απείχα
από την ψηφοφορία.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε σήμερα ένα σημαντικό κείμενο σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές
στατιστικές στον τομέα του τουρισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν τακτικά ένα σύνολο
στοιχείων σχετικά με την δυναμικότητα και τη ροή επισκεπτών των τουριστικών καταλυμάτων
και σχετικά με την τουριστική ζήτηση. Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές ταξιδιωτικές συνήθειες
αλλάζουν (π.χ. αύξηση των πτήσεων μικρών αποστάσεων) και ότι ο τομέας του τουρισμού
στρέφεται προς ορισμένες καινοτομίες (π.χ. επιγραμμικές κρατήσεις), είναι απαραίτητο να
επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο, μέσω της ρύθμισης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για
τον τουρισμό. Ωστόσο, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη διάταξη που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και αφορά τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα άτομα μειωμένης κινητικότητας,
καθώς και τον αντίκτυπό της στη δυνατότητα αυτών των ατόμων να λαμβάνουν πλήρεις
τουριστικές υπηρεσίες. Συζητούμε διαρκώς για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με
αναπηρία, και οφείλουμε να συμπεριλάβουμε τον τουρισμό σε αυτόν τον τομέα. Μόνον τότε θα
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είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά μια πολιτική για τον τουρισμό και να
προστατεύουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η έκθεση του κ. Simpson, η οποία αφορά τις
ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, είναι ένα κείμενο το οποίο θα αντικαταστήσει
τη συναφή οδηγία, η οποία βρίσκεται πλέον σε ισχύ επί δεκαπέντε έτη. Η δυνατότητα του
ευρωπαϊκού συστήματος να ακολουθεί το πνεύμα των καιρών και να συντάσσει εκ νέου τους
κανονισμούς του συνιστά προνόμιο, ιδιαίτερα δε υπό το πρίσμα της σημασίας και της συνεχούς
ανάπτυξης του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την έκθεση. Νέες απαιτήσεις στον τομέα, ο οποίος χρήζει
ολοένα αναλυτικότερων, επικαιροποιημένων και συγκρίσιμων δεδομένων, καθιστούν ουσιώδη
την επικαιροποίηση των στατιστικών για τον τουρισμό. Η πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες
για άτομα με αναπηρία και το κόστος των βασικών αγαθών αποτελούν καίριας σημασίας δεδομένα,
τα οποία προϋποθέτουν ενημερωμένη βάση δεδομένων που θα μπορούν να συμβουλεύονται οι
χρήστες.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο τουρισμός έχει τεράστια οικονομική
σημασία για την ΕΕ, και οι μηχανισμοί οι οποίοι συμβάλλουν στην προαγωγή του είναι επιθυμητοί
και πρέπει να ενθαρρύνονται. Οι στατιστικές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
αποτελεσματικότερης τουριστικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Πράγματι, οι στατιστικές αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτός ο κανονισμός αποσκοπεί στη
θέσπιση κοινού νομικού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών στον
τομέα του τουρισμού, μέσω της συλλογής, κατάρτισης, επεξεργασίας και διαβίβασης, από τα
κράτη μέλη, εναρμονισμένων ευρωπαϊκών στατιστικών για την παροχή και τη ζήτηση τουριστικών
υπηρεσιών. Η τελευταία πρέπει να βελτιώνει την επικαιρότητα, συγκρισιμότητα και πληρότητα
των διαβιβαζόμενων στατιστικών, καθώς και την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης επαλήθευσης των στοιχείων. Ο εν λόγω
κανονισμός προσαρμόζει επίσης κατάλληλα το νομικό πλαίσιο ώστε να αντικατοπτρίζει τις
πρόσφατες τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας με την εισαγωγή νέων μεταβλητών, για παράδειγμα
όσον αφορά τα μονοήμερα ταξίδια. Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα την έκθεση.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ο τουρισμός συνιστά σημαντική οικονομική
δραστηριότητα στην ΕΕ. Οι στατιστικές είναι χρήσιμες τόσο για την παρακολούθηση των ειδικών
πολιτικών για τον τουρισμό όσο και στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών και της βιώσιμης
ανάπτυξης. Στην ΕΕ, το σύστημα στατιστικών τουρισμού διέπεται από την οδηγία 95/57/ΕΚ.
Ωστόσο, μετά την έναρξη ισχύος αυτής της οδηγίας, η τουριστική βιομηχανία και η αντίστοιχη
ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών έχουν αλλάξει σημαντικά. Η Επιτροπή κατάρτισε, συνεπώς, νέα
πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου πολιτικής για τον τουρισμό, αξιοποιώντας
τις αρμοδιότητες που θεσπίστηκαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο στόχος του είναι να
επικαιροποιήσει και να εξορθολογήσει το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές
στατιστικές στον τομέα του τουρισμού, ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες τάσεις
σε αυτόν τον τομέα. Προς τον σκοπό αυτόν, δεν πρέπει μόνο να ενισχυθεί ο τουριστικός τομέας
μέσω συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο για τη
συστηματική παραγωγή στατιστικών, μέσω της συλλογής, της κατάρτισης στατιστικών, της
επεξεργασίας και της διαβίβασης, από τα κράτη μέλη, εναρμονισμένων ευρωπαϊκών στατιστικών
για την παροχή και τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών.

Βάσει των προαναφερθέντων, επιβεβαιώνω τη θετική ψήφο μου επί του προτεινόμενου κανονισμού.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Ο τουρισμός συνιστά σημαντική
οικονομική δραστηριότητα της ΕΕ με υψηλό δυναμικό. Μπορεί δε να συμβάλει στην αύξηση της
απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά
την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση σε αγροτικές, περιφερειακές και λιγότερο ανεπτυγμένες
περιοχές, όπως είναι οι περιοχές με πλούσια βιομηχανική κληρονομιά. Οι στατιστικές που
χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα για την παρακολούθηση των ειδικών πολιτικών για τον
τουρισμό διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο πλαίσιο της περιφερειακής
πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην ΕΕ, η οδηγία 95/57/ΕΚ σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του
τουρισμού ταξινομεί το σύστημα των στατιστικών που αφορούν τον τουρισμό. Η Eurostat
δημοσιεύει αυτές τις στατιστικές, οι οποίες συλλέγονται και καταρτίζονται από τις εθνικές
στατιστικές υπηρεσίες. Προκειμένου να εφαρμοσθεί επιτυχώς το νέο πλαίσιο πολιτικής, οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης πρέπει να λάβουν ενημερωμένες
αποφάσεις, βάσει αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι ο τουρισμός
συνιστά σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ, με υψηλές δυνατότητες συμβολής στη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες είναι
συχνά περιθωριοποιημένες και λιγότερο ανεπτυγμένες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι στατιστικές δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση των
ειδικών πολιτικών για τον τουρισμό, αλλά είναι εξίσου χρήσιμες και στο ευρύτερο πλαίσιο των
περιφερειακών πολιτικών και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το παρόν έγγραφο άπτεται επίσης των
κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας, όπως η αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού,
οι δημογραφικές προκλήσεις, η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, η εποχική
κατανομή των τουριστικών ρευμάτων και η αυξημένη χρήση από τους πελάτες νέων τεχνολογιών
των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς. – (IT) Καταψήφισα την έκθεση, διότι οι προτεινόμενοι κανόνες
θα απαιτούσαν τη μηνιαία συλλογή δεδομένων για τη μέτρηση των εποχικών επιδράσεων και
των οικονομικών και κοινωνικών πτυχών του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιούνται κυρίως
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να επιτευχθεί εις βάθος κατανόηση
της δυναμικής, των χαρακτηριστικών και του όγκου του τουρισμού, αλλά εκτιμώ ότι είναι
εξαιρετικά βραδυκίνητη, γραφειοκρατική και δαπανηρή. Επιπλέον, η Επιτροπή ζητεί κατ’
εξουσιοδότηση αρμοδιότητες, άρα και τη δυνατότητα να τροποποιεί στοιχεία της πρότασης. Οι
πίνακες που θα πρέπει να καταρτίζονται σε μηνιαία βάση, κατ’ εφαρμογή του προτεινόμενου
κανονισμού, είναι σύνθετοι και απαιτούν τη συλλογή υπερβολικά μεγάλου όγκου δεδομένων.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    γραπτώς. – (ET) Υπερψήφισα σήμερα την υπό συζήτηση
έκθεση σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού. Πιστεύω ότι η έκθεση
αυτή είναι σημαντική, δεδομένου ότι ο τουριστικός τομέας έχει αντίκτυπο στην οικονομία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό θέσεων εργασίας. 1,8 εκατομμύριο
επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 10 εκατομμύρια άτομα, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί περίπου
στο 5,2% του συνολικού αριθμού των θέσεων εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σημαντική στήριξη στην ανάπτυξη του τουρισμού σε διάφορες
περιφέρειες, στοχεύοντας στην αύξηση της διαθεσιμότητας των διαφόρων τύπων τουρισμού.
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διαθέτουμε ακριβείς και συναφείς στατιστικές για αμφότερους
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχεται ετησίως πάνω από 370
εκατομμύρια αλλοδαπούς τουρίστες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού αριθμού
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των τουριστών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, αυτά τα στοιχεία καθιστούν ακόμα
σημαντικότερη τη συλλογή έγκαιρων και αμερόληπτων στατιστικών στοιχείων. Ευχαριστώ.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει την τρίτη σημαντικότερη
κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η οικονομική του
διάσταση, ως δημιουργός θέσεων εργασίας, είναι ζωτικής σημασίας για τα κράτη μέλη. Επιπλέον,
η ιδιωτική πτυχή του δεν ενισχύει μόνο την εικόνα που παρουσιάζει η Ευρώπη στον κόσμο, αλλά
προάγει και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η
ΕΕ απέκτησε νέες αρμοδιότητες στον τομέα του τουρισμού, όπως επιβεβαιώνεται από το άρθρο
195 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Αυτό το νέο νομικό
πλαίσιο επιτρέπει στην ΕΕ να στηρίζει, να συντονίζει και να συμπληρώνει τη δράση των κρατών
μελών, καθώς και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο. Για τους λόγους αυτούς, υπερψηφίζω την
παρούσα έκθεση, διότι πιστεύω ότι είναι καίριας σημασίας να εφοδιαστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
φορείς στον τομέα του τουρισμού με αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα, ούτως ώστε να μπορούν
να προσαρμόζονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός τουρισμός.

Με την αποτελεσματική συμμετοχή των κρατών μελών, ο ευρωπαϊκός συντονισμός αποβαίνει
κρίσιμης σημασίας για την εφαρμογή αυτού του συστήματος και για την ειδική αξιολόγηση της
ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας. Η γνώση του όγκου και των χαρακτηριστικών
του τουριστικού τομέα, καθώς και του προφίλ των τουριστών, των δαπανών του τομέα και των
οφελών ή/και των προβλημάτων που συνεπάγεται για τις εθνικές οικονομίες πρέπει να αποτελούν
τμήμα αυτής της εκτεταμένης μελέτης.

Έκθεση: João Ferreira (A7-0017/011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίζω το παρόν ψήφισμα, διότι εξετάζει
σημαντικά μέτρα σχετικά με την αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης για δράσεις στους
τομείς των διεθνών σχέσεων, της διαχείρισης, της συλλογής δεδομένων, των επιστημονικών
συμβουλών, καθώς και του ελέγχου και επιβολής της εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
Δεδομένου ότι η επιστημονική γνώση εξαρτάται από τη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων,
η αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης για τη συγκέντρωση, διαχείριση και χρήση
συναφούς βάσης δεδομένων αποτελεί πλέον πλεονέκτημα. Αξίζει επίσης να τονισθεί η εστίαση
στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με τη λήψη μέτρων για την αντίστοιχη οικονομική
μεγέθυνση, και σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και τον έλεγχό της από πλευράς
περιβάλλοντος και υγείας, που θα καταστήσουν δυνατή τη βιωσιμότητά της. Όσον αφορά τα
μέτρα για τον έλεγχο των υδάτων, ο οποίος διενεργείται από τις εποπτικές αρχές των κρατών
μελών, τα μέτρα αυτά θα στεφθούν με επιτυχία μόνον εάν υπάρξουν επενδύσεις στην τεχνολογία
και σε αποτελεσματικότερα και οικονομικότερα συστήματα ελέγχου. Πρέπει επίσης να εξεταστεί
το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού χρηματοδότησης για τη δράση που αφορά τα μέτρα
ελέγχου στα ύδατα, ούτως ώστε να επιτρέψει και να συνδράμει στην ευρύτερη συμμόρφωση
προς τους κανόνες.

Regina Bastos (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2006 προβλέπει
κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και του
δικαίου της θάλασσας, το οποίο συνιστά σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ στον τομέα της
αλιείας. Πλην όμως, μετά την έγκριση αυτού του κανονισμού, έχουν λάβει χώρα εξελίξεις σε
αρκετά στοιχεία της νομοθεσίας.

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίησή του, με στόχο τη διασφάλιση της συνάφειας μεταξύ όλων
των στοιχείων του νομοθετικού πλαισίου, καθώς και την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής
ορισμένων χρηματοδοτούμενων μέτρων. Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι προτείνει την
έγκριση κάποιων τροπολογιών επί της πρότασης της Επιτροπής;, οι οποίες θα συμβάλουν στην
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αποσαφήνιση της νομοθεσίας. Αυτές οι τροπολογίες βασίζονται σε πρόσφατες εξελίξεις στον
τομέα της αλιείας και σε μελλοντικές προοπτικές, κυρίως δε στη δυνατότητα αύξησης της
συγχρηματοδότησης της Ένωσης από 50% σε 60%, πράγμα που αποτελεί πλεονέκτημα για την
ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα στην Πορτογαλία, ενώ μεγαλύτερη σημασία δίδεται στην
υδατοκαλλιέργεια, η οποία αιτιολογεί τη δημιουργία της δυνατότητας συλλογής, διαχείρισης
και χρήσης περιβαλλοντικών δεδομένων στον εν λόγω κλάδο, επιπλέον των κοινωνικοοικονομικών
στοιχείων.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Στήριξα την παρούσα έκθεση, διότι ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών
χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον
τομέα του δικαίου της θάλασσας αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ στον τομέα
της αλιείας. Πρόκειται για ένα από τα δύο βασικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή
της ΚΑΠ· το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Όπως και ο εισηγητής, πιστεύω ότι ολοένα
και γενικεύεται η διαπίστωση ότι η διαχείριση της αλιείας πρέπει να βασίζεται στην
επικαιροποιημένη επιστημονική γνώση της κατάστασης των αποθεμάτων. Τούτο αποτελεί
απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιείας. Όσον αφορά τον έλεγχο,
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα γίνεται περισσότερο αντιληπτή η σημασία που έχει για την
αειφορία και το μέλλον του τομέα της αλιείας, καθώς και ως μέσο ενίσχυσης ενός κλίματος
συμμόρφωσης προς τους κανόνες. Τα κράτη μέλη και οι ελεγκτικές αρχές τους διαδραματίζουν,
και πρέπει να συνεχίσουν να το πράττουν, κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση και την επιβολή
των μέτρων ελέγχου στα ύδατά τους – προϋπόθεση απαραίτητη για μια αλιεία η οποία
συμμορφώνεται με τους κανόνες και σέβεται τα αποθέματα.

Vito Bonsignore (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006. Τον Μάιο του 2006, το Συμβούλιο ενέκρινε αυτό το
σημαντικό μέσο για τη χρηματοδότηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Τώρα, ωστόσο, πρέπει
να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό ώστε να διασφαλισθεί συνάφεια μεταξύ όλων των στοιχείων
του νομοθετικού πλαισίου. Η προσαρμογή στο πνεύμα των καιρών συνεπάγεται τη χρήση νέων
τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να διασφαλίζουν την παροχή καλύτερων υπηρεσιών με λιγότερη
σπατάλη των οικονομικών πόρων.

Για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες, πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να
διευκρινιστούν ορισμένα άρθρα του κανονισμού και να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής
ορισμένων χρηματοδοτούμενων μέτρων. Τέλος, συμφωνώ με τον εισηγητή επί της ανάγκης
διαχείρισης της αλιείας βάσει της αυστηρής και επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης των
πόρων και της άσκησης μεγαλύτερου ελέγχου, προκειμένου να ενισχυθεί η αειφορία της αλιείας.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Πιστεύω ότι η υδατοκαλλιέργεια είναι
ένας κλάδος αυξανόμενης σημασίας. Τούτο αποδεικνύεται και από την παρούσα έκθεση, στην
οποία επισημαίνεται «Μια νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
υδατοκαλλιέργειας» και προσφέρονται ρεαλιστικές προοπτικές ανάπτυξης του εν λόγω κλάδου.
Συνεπώς, η παρακολούθηση και εποπτεία όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία, θα μπορούσε
να συντείνει στην αειφορία του κλάδου.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την έκθεση για «τη θέσπιση κοινοτικών
χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον
τομέα του δικαίου της θάλασσας». Θα ήθελα, ωστόσο, να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός
ότι δεν εγκρίθηκε η πρόταση να αυξηθούν τα ποσοστά χρηματοδότησης στον τομέα της συλλογής,
διαχείρισης και χρήσης πρόσθετων δεδομένων στο 60% των επιλέξιμων δαπανών.
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Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2006 της 22ας Μαΐου
2006, την τροποποίηση του οποίου προτείνει η Επιτροπή, είναι ο κανονισμός που θεσπίζει
κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και
στον τομέα του δικαίου της θάλασσας, και προβλέπει χρηματοδότηση στους εξής τομείς: διεθνείς
σχέσεις, διαχείριση, συλλογή δεδομένων και επιστημονικές συμβουλές, έλεγχος και επιβολή της
ΚΑΠ. Η εν λόγω αναθεώρηση δεν μεταβάλλει κατ’ ουσίαν τους στόχους, τον τύπο της
χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας ή τη χρηματοδοτική δομή και τον προϋπολογισμό. Ο
εισηγητής φρονεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να κατατεθούν ορισμένες πρόσθετες τροπολογίες οι
οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με ορισμένες
τρέχουσες τάσεις του τομέα και με τις μελλοντικές του προοπτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
διαχείριση της αλιείας βάσει της επιστημονικής γνώσης για την κατάσταση των αποθεμάτων,
καθώς και τις επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατατίθεται πρόταση αύξησης των προβλεπόμενων ποσοστών
συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης βασικών δεδομένων.
Υπερψηφίζω την έκθεση από καθαρά εθνική οπτική γωνία, στηρίζοντας την αλιευτική βιομηχανία
στη γενέτειρά μου.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση άπτεται της πρότασης
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 της 22ας Μαΐου 2006 για τη θέσπιση κοινοτικών
χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον
τομέα του δικαίου της θάλασσας. Από το 2006 και εξής, έχουν αλλάξει και θεωρούνται πλέον
αναχρονιστικές αρκετές πτυχές του εν λόγω κανονισμού, γεγονός το οποίο αιτιολογεί την
τροποποίησή τους. Αυτή η πρόταση βασίζεται στον ισχύοντα κανονισμό και αποσκοπεί στη
διατήρηση των παράκτιων δραστηριοτήτων, μέσω της χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού
του τομέα, κυρίως, του εξοπλισμού και της μηχανογράφησής του. Υπερψηφίζω την παρούσα
πρόταση κανονισμού, επειδή έχουν ληφθεί υπόψη οι προτεινόμενες τροπολογίες που κατέθεσε
η Επιτροπή, καθώς και άλλες εισηγήσεις που βελτιώνουν σημαντικά τον προηγούμενο κανονισμό,
ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τις επενδύσεις –οι οποίες είναι κρίσιμης σημασίας
για τη δυνατότητά μας να διαθέτουμε ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα, τα οποία μας
επιτρέπουν, ουσιαστικά, να λάβουμε τα μέτρα που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση– και την
αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Εκτιμούμε το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο
ενέκρινε τις τροπολογίες επί της πρότασης κανονισμού που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Αυτές
οι τροπολογίες θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση των κρατών μελών για την ανάπτυξη
διαφοροποιημένων τεχνολογιών προς χρήση στην αλιευτική βιομηχανία, σε συνδυασμό με τη
χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού ή δικτύων τεχνολογίας των πληροφοριών, που
θα τους επιτρέψουν, με τη σειρά τους, την κατάρτιση, διαχείριση, επαλήθευση, ανάλυση και
ανάπτυξη μεθόδων δειγματοληψίας, καθώς και τον προσανατολισμό τους προς την ανταλλαγή
αλιευτικών δεδομένων. Μια νέα δυνατότητα χρηματοδότησης αφορά μελέτες σχετικά με την
εξάρτηση από τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων. Στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, θα είναι
επίσης δυνατή η χρηματοδότηση στον τομέα της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης
περιβαλλοντικών δεδομένων, προάγοντας την παρακολούθηση και εποπτεία όσον αφορά το
περιβάλλον και την υγεία σε αυτόν τον κλάδο, συντείνοντας, κατά τον τρόπο αυτόν, στην αειφορία
του.

Είμαστε, ωστόσο, υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τη λύπη μας για την απόρριψη των τροπολογιών
που αποσκοπούσαν στην αύξηση, αν και συντηρητικά, του μέγιστου ποσοστού της κοινοτικής
συγχρηματοδότησης για τα κράτη μέλη στον τομέα της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης των
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επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων, καθώς και στον τομέα
της παρακολούθησης. Αυτό καταδεικνύει, επομένως, την αντίφαση μιας ΕΕ η οποία καταχράται,
από τη μία πλευρά, των εξουσιών των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα, αλλά αρνείται, από
την άλλη, να ενισχύσει τους οικονομικούς πόρους που διατίθενται για τις αντίστοιχες
δραστηριότητες.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση τροποποιεί τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τη θέσπιση κοινών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της
κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) καθώς και στον τομέα του δικαίου της θάλασσας. Αποτελεί
σημαντικό κοινό χρηματοδοτικό μέσο στον τομέα της αλιείας. Σε συνδυασμό δε με το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), συνιστούν τα δύο βασικά μέσα εφαρμογής της ΚΑΠ.

Η Επιτροπή εκτιμά επίσης ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εμπειρία έχει αποδείξει την ανάγκη
να διασφαλισθεί η εισαγωγή προσαρμογών ήσσονος σημασίας, ούτως ώστε να ανταποκρινόμαστε
καλύτερα στις ανάγκες.

Κατά συνέπεια, μας παρέχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής το πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης,
χωρίς να μεταβάλλονται κατ’ ουσίαν οι στόχοι και η δομή του αρχικού κανονισμού. Ωστόσο, ο
εισηγητής και βουλευτής του ΕΚ από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας, κ. Ferreira,
θεώρησε σκόπιμο να προτείνει ορισμένες πρόσθετες τροπολογίες, οι οποίες, μολονότι αφορούν
συγκεκριμένα σημεία, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας
με ορισμένες τρέχουσες τάσεις του τομέα και με τις μελλοντικές προoπτικές.

Θα ήθελα, ωστόσο, να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκαν όλες οι προτάσεις
που είχαν κατατεθεί, ειδικότερα δε η επιβεβαίωση της δυνατότητας αύξησης των προβλεπόμενων
ποσοστών κοινοτικής συγχρηματοδότησης στον τομέα της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης
αμφότερων των βασικών και των πρόσθετων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση
των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για την αύξηση του μέγιστου ορίου από
το 50% στο 60%, καθώς και στον τομέα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Είχα τη δυνατότητα να ταχθώ υπέρ της έκθεσης
του κ. Ferreira. Είναι ουσιώδους σημασίας να διατίθενται επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για
την επιβολή του δικαίου της θάλασσας, και πρόκειται για έναν από τους λίγους τομείς που
συνδέονται με την αλιεία, στους οποίους η ΕΕ παρέχει κάποια προστιθέμενη αξία.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο, διότι ολοένα και
γενικεύεται η διαπίστωση ότι η διαχείριση της αλιείας πρέπει να βασίζεται στην αυστηρή και
επικαιροποιημένη επιστημονική γνώση της κατάστασης των αποθεμάτων. Τούτο αποτελεί
απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιείας. Εκτιμώ, ως εκ τούτου, ότι
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των προβλεπόμενων ποσοστών στον τομέα της
συλλογής, διαχείρισης και χρήσης βασικών δεδομένων, προτείνοντας ως ανώτατο ποσοστό το
75%. Δεδομένου ότι η υδατοκαλλιέργεια θεωρείται τομέας αυξανόμενης σημασίας –γεγονός
που μαρτυρεί η έκθεση που εκπονήθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε πρόσφατα με θέμα «Μια νέα
ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας»– με
ρεαλιστικές προοπτικές ανάπτυξης, οι συμφωνίες για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων
πρέπει να αφορούν τόσο τα περιβαλλοντικά όσο και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Θα
μπορούσε επίσης να υπάρχει παρακολούθηση και εποπτεία όσον αφορά το περιβάλλον και την
υγεία, πράγμα που θα συνέτεινε στην αειφορία του τομέα. Επί του παρόντος, η αειφορία του
αλιευτικού τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα κράτη μέλη και οι ελεγκτικές αρχές τους
διαδραματίζουν, και πρέπει να συνεχίσουν να το πράττουν, κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση
και την επιβολή των μέτρων ελέγχου στα ύδατά τους – προϋπόθεση απαραίτητη για μια αλιεία
η οποία συμμορφώνεται με τους κανόνες και σέβεται τα αποθέματα. Για να γίνεται το έργο αυτό
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αποτελεσματικά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποκτήσουν, ή να μπορέσουν να αναπτύξουν και
να εκσυγχρονίσουν, τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Η επένδυση αυτή θα μπορούσε να εξασφαλίσει
την αποτελεσματικότερη και φθηνότερη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς. – (DE) Ο εν λόγω κανονισμός αποτελεί σημαντικό
μέσο για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Οι δραστηριότητες ελέγχου
διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην ενίσχυση της αειφορίας και της διατήρησης
του αλιευτικού τομέα. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη και οι εποπτικές αρχές τους να επιβάλουν
μέτρα ελέγχου στα ύδατά τους ώστε να διασφαλισθεί μια αλιεία η οποία συμμορφώνεται με τους
κανόνες και σέβεται τα αποθέματα. Επιπλέον, η υδατοκαλλιέργεια αποκτά αυξανόμενη σημασία,
γεγονός το οποίο δικαιολογεί την καθιέρωση εναλλακτικών επιλογών στον τομέα της συλλογής,
διαχείρισης και χρήσης περιβαλλοντικών, αλλά και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων. Επικροτώ
την αναθεώρηση του κανονισμού, διότι θα διασφαλίσει την πρακτική εφαρμογή των μέτρων στα
οποία αναφέρεται.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την
εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του δικαίου της θάλασσας
συνιστά σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία της αλιείας.
Υπερψήφισα την πρόταση, διότι εκτιμώ ότι πρέπει να αλλάξουμε το ισχύον κείμενο του
κανονισμού υπό το πρίσμα της εναρμόνισης των διατάξεών του με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.
Η αναθεώρηση μάς επέτρεψε να επιφέρουμε βελτιώσεις στο κείμενο, παρέχοντάς μας τη
δυνατότητα να ανταποκριθούμε κατάλληλα και αποτελεσματικά στις ανάγκες του τομέα. Η
αυξανόμενη σημασία της υδατοκαλλιέργειας δικαιολογεί τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη
συλλογή, διαχείριση και χρήση περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και σχετικών με την
υγεία δεδομένων, προκειμένου να συμβάλουμε στην αειφορία της. Θεμελιώδης ρόλος ανατίθεται
στα επιμέρους κράτη μέλη, τα οποία επιφορτίζονται πλέον με το καθήκον να διασφαλίζουν τη
συμμόρφωση με τους κανόνες, καθώς και τον έλεγχο της χρήσης των υδάτων τους, αξιοποιώντας
τις νέες τεχνολογίες, υπό το φως των επιστημονικών εξελίξεων.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN)Υπερψήφισα την έκθεση. Οι τροποποιήσεις που επί
της εν λόγω νομοθεσίας αναμένεται να διευκολύνουν τη μεταστροφή προς μια πολιτική
περιφερειοποίησης για την ΚΑΠ, την οποία θεωρώ ευπρόσδεκτη.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο ισχύων κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2006 θεσπίζει
κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) καθώς
και στον τομέα του δικαίου της θάλασσας, και αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ
στον τομέα της αλιείας. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), αποτελούν τα δύο βασικά
μέσα εφαρμογής της ΚΑΠ. Αυτός ο κανονισμός προβλέπει τη χρηματοδότηση στους εξής τομείς:
διεθνείς σχέσεις, διαχείριση, συλλογή δεδομένων και επιστημονικές συμβουλές, έλεγχος και
επιβολή της εφαρμογής της ΚΑΠ. Θα ήθελα, ωστόσο, να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός
ότι δεν εγκρίθηκε η πρόταση αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο 60% των
επιλέξιμων δαπανών, ειδικότερα δε για τη λήψη μέτρων σχετικά με την παρακολούθηση των
αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων, δεδομένου ότι η
έγκριση της εν λόγω αύξησης θα ήταν επωφελής για τον αλιευτικό τομέα στη χώρα μου.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
861/2006 θεσπίζει το δεύτερο βασικό μέσο χρηματοδότησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής
μετά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Το αποκαλούμενο «δεύτερο μέσο» προβλέπει τη
χρηματοδότηση στους εξής τομείς: συλλογή δεδομένων και μέτρα ελέγχου, επιστημονικές
συμβουλές, συστήματα ελέγχου και επιβολής της εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής.
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Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής ορισμένων χρηματοδοτούμενων μέτρων
και να βελτιωθεί η διατύπωση κάποιων άρθρων. Επιπλέον, με βάση την εμπειρία, εκτιμάται ότι
θα πρέπει να εισαχθούν ορισμένες προσαρμογές ήσσονος σημασίας προκειμένου οι διατάξεις
του κανονισμού να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες. Οι τροπολογίες που
κατατίθενται επί του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 αναμένεται ότι θα επιτρέψουν να αυξηθούν
τα προκαθορισμένα ποσοστά συγχρηματοδότησης της σαφώς προσδιορισθείσας κοινής
χρηματοδότησης και στον τομέα του δικαίου της θάλασσας.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η χρηματοδοτική δράση της Ένωσης επί της
εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ και του δικαίου της θάλασσας μάς παρέχει
τα χρηματοδοτικά μέσα για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, μέσω της
στοχοθετημένης χρηματοδότησης των κλάδων που χρήζουν ανάπτυξης και συντονισμού όσον
αφορά το δίκαιο της θάλασσας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την έκθεση του
κ. Ferreira. Η τροποποίηση αυτού του κανονισμού θα συμβάλει στην επιβολή της εφαρμογής
της κοινής πολιτικής και στη χρήση χρηματοδοτικών πόρων για τη συλλογή δεδομένων, τις
διεθνείς σχέσεις, καθώς και για επιστημονικούς και τεχνικούς τομείς που συνδέονται με την
αλιεία.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (ΕΝ) Ψήφισα υπέρ. Ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 861/2006 για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της
κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του δικαίου της θάλασσας είναι ένα σημαντικό
χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ στον τομέα της αλιείας, και, μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
(ΕΤΑ), αποτελούν τα δύο βασικά εργαλεία εφαρμογής της ΚΑΠ στην πράξη. Παρέχει δε
χρηματοδότηση στους ακόλουθους τομείς: διεθνείς σχέσεις, διαχείριση, συλλογή δεδομένων,
επιστημονικές συμβουλές, έλεγχος και επιβολή της εφαρμογής της ΚΑΠ. Σε κάθε τομέα δράσης,
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2006 εφαρμόζεται από κοινού με άλλους κανονισμούς ή αποφάσεις.
Πολλά στοιχεία της συναφούς νομοθεσίας έχουν μεταβληθεί από την έγκριση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 861/2006 και μετά, με αποτέλεσμα ο κανονισμός να χρήζει τροποποίησης,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ όλων των στοιχείων του νομοθετικού πλαισίου.
Η Επιτροπή επιδιώκει επίσης να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής των χρηματοδοτούμενων μέτρων
και να βελτιώσει τη διατύπωση ορισμένων άρθρων. Επιπλέον, με βάση την εμπειρία, εκτιμά ότι
θα πρέπει να εισαχθούν ορισμένες προσαρμογές ήσσονος σημασίας ώστε οι διατάξεις του
κανονισμού να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2006 για τη θέσπιση
κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς
και στον τομέα του δικαίου της θάλασσας αποτελεί σημαντικό μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση
της αλιείας.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσης ένα από τα δύο βασικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την
εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Παρέχει χρηματοδότηση στους ακόλουθους τομείς:
διεθνείς σχέσεις, διαχείριση, συλλογή δεδομένων, επιστημονικές συμβουλές, έλεγχος και επιβολή
της εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Το ψήφισμα που εγκρίνεται σήμερα αναγνωρίζει τη σημασία της διαχείρισης της αλιείας βάσει
της αυστηρής και επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης των πόρων. Το έγγραφο αναγνωρίζει
επίσης την αυξανόμενη σημασία της υδατοκαλλιέργειας, μιας δραστηριότητας που δημιουργεί
ρεαλιστικές προοπτικές για την ανάπτυξη τόσο της ίδιας όσο και άλλων συναφών δραστηριοτήτων,
αιτιολογώντας, συνεπώς, την καθιέρωση της δυνατότητας εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών
σχετικά με τη συλλογή, διαχείριση και χρήση περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών
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δεδομένων. Ως εκ τούτου, επιτρέπει τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά το περιβάλλον και την
υγεία στον εν λόγω τομέα και συντείνει, επομένως, στην αειφορία του.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το έγγραφο επί του οποίου ψηφίζουμε σήμερα
αποσκοπεί στην προσαρμογή των χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της αλιευτικής
πολιτικής στις εξελίξεις του νομοθετικού πλαισίου, στις αλλαγές των υφιστάμενων αναγκών και
στη νομική αποσαφήνιση των δράσεων που πρόκειται να αναληφθούν, ιδιαίτερα εκείνων που
περιέχονται στην απόφαση 2000/439/ΕΚ και δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμα στο κείμενο του
κανονισμού αριθ. 861/2006. Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων, η πρόταση του Κοινοβουλίου
θεωρεί ουσιώδους σημασίας για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, ούτως ώστε να διέπει
επίσης τη διαχείριση και τους όρους χρήσης των δεδομένων. Εξίσου καίριας σημασίας θεωρείται
η διευκόλυνση της σύναψης δημόσιων συμβάσεων με διεθνή όργανα, καθώς και η πρόβλεψη
της υποχρέωσης να διατίθενται αναλυτικά στοιχεία υπό το πρίσμα της υλοποίησης κοινών έργων.

Θα ήταν επιθυμητό να αυξηθεί το δυνητικό ποσοστό συγχρηματοδότησης, ιδιαίτερα δε όσον
αφορά τα μέτρα για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και τη συλλογή,
διαχείριση και χρήση δεδομένων, στο 60% των επιλέξιμων δαπανών. Το ίδιο σημαντικός είναι
και ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας, και τα συναφή δεδομένα πρέπει να υπογραμμίζουν τόσο
τον κοινωνικοοικονομικό όσο και τον περιβαλλοντικό τομέα. Επιπλέον, εντείνεται η ανάγκη για
τη χρήση νέων τεχνικών εν προκειμένω, πράγμα που προϋποθέτει συνεχή προσαρμογή και
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τεχνικών.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Θα ήθελα να συγχαρώ τον
συνάδελφο βουλευτή από τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, κ. Ferreira (Κομμουνιστικό Κόμμα
Πορτογαλίας), για την έκθεσή του, η οποία εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
με ευρύτατη πλειοψηφία.

Η εν λόγω έκθεση επιβεβαιώνει τη σημασία της διαχείρισης της αλιείας βάσει της αυστηρής και
επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης της κατάστασης των αποθεμάτων. Τούτο αποτελεί
απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιείας. Δυστυχώς, όμως, δεν
εγκρίθηκαν ορισμένες τροπολογίες του κ. Ferreira, επί παραδείγματι, οι τροπολογίες που
επιτρέπουν τη δυνατότητα αύξησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης (από 50% σε 60%)
στον τομέα της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τα
αλιευτικά αποθέματα.

Η παρούσα έκθεση καταδεικνύει ότι η Ομάδα GUE/NGL μπορεί, παρ’ όλα αυτά, να συμβάλει
σημαντικά στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ξέρω ότι μπορούμε να
υπολογίζουμε στον κ. Ferreira για τη συνέχιση αυτού του αγώνα υπέρ της αειφόρου αλιείας,
δίδοντας προτεραιότητα στους αλιείς μικρής κλίμακας έναντι των βιομηχανικών ομίλων του
τομέα.

Iva Zanicchi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Ferreira για τη βελτίωση
της διαχείρισης των χρηματοδοτικών μέσων στον αλιευτικό τομέα που διέπουν τη χρηματοδότηση
ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ειδικότερα, οι αλιευτικοί
έλεγχοι. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η γενική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Συμβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί ικανοποιητικό συμβιβασμό επί της κοινής αλιευτικής
πολιτικής και του δικαίου της θάλασσας.
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Έκθεση: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση. Θεωρώ
σημαντικό τον σκοπό αυτής της έκθεσης, διότι επιδιώκει την παράταση των μεταβατικών διατάξεων
για πρόσθετο διάστημα 18 μηνών, δηλαδή έως την 1η Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να
καθοριστεί νέα σειρά τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της κοινής
αλιευτικής πολιτικής.

Regina Bastos (PPE),    γραπτώς. – (PT) Δεδομένου ότι το 2008 δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη
συμφωνίας όσον αφορά σχέδιο κανονισμού για την απλούστευση και τη διασαφήνιση της
κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων,
εκδόθηκε κανονισμός που θεσπίζει ένα σύνολο μεταβατικών μέτρων, τα οποία προβλέπονταν
αρχικά για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως τις 30 Ιουνίου 2011.

Η παρούσα έκθεση, η οποία άξιζε την υποστήριξή μου, επιδιώκει την παράταση του μεταβατικού
αυτού καθεστώτος για πρόσθετο διάστημα 18 μηνών, δηλαδή έως την 1η Ιανουαρίου 2013,
προκειμένου να καθοριστεί νέα σειρά τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης
της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Καλεί επίσης την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία, κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου παράτασης ισχύος του υφιστάμενου κανονισμού, και να
προχωρήσει, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των
ισχυόντων μέτρων στα πλοία που τα εφαρμόζουν και στα σχετικά οικοσυστήματα. Τα
αποτελέσματα αυτής αξιολόγησης πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της νέας
πρότασης κανονισμού. Είναι εξίσου σημαντικό η μελλοντική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με
τα τεχνικά μέτρα να καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και του
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Υπερψήφισα την πρόταση, επειδή η απουσία συμφωνίας
επί της διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων ενδέχεται να δημιουργήσει ανεπιθύμητες
συνέπειες. Η πρόταση παράτασης ισχύος του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση
τεχνικών μέτρων κατά 18 μήνες, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, θα επιτρέψει στην Επιτροπή
να εκπονήσει νέα δέσμη τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής
πολιτικής. Πιστεύω ότι οι τροποποιήσεις είναι αποδεκτές, διότι η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει,
αφενός, να διατηρεί και να διαχειρίζεται τους θαλάσσιους πόρους και, αφετέρου, να είναι
επωφελής για τους μέσους πολίτες, στην προκειμένη περίπτωση, για τους αλιείς μικρής κλίμακας
της Ιρλανδίας. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο φρονώ ότι πρέπει να επιτευχθεί
ισορροπία μεταξύ των ορίων αλιευμάτων, των τεχνικών μέτρων και των αναγκών των αλιέων.

Françoise Castex (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι τα τεχνικά
μέτρα είναι πολύ σημαντικά, στον βαθμό που καθορίζουν τις δραστηριότητες των αλιέων και
έχουν επιπτώσεις στο μέλλον της αλιείας. Έχουμε όλοι συμφέρον από την επίτευξη συμβιβασμού
μεταξύ της οικονομικής ισορροπίας στον τομέα, άρα και από την εξασφάλιση αξιοπρεπούς
εισοδήματος για τους αλιείς, και των ανανεώσιμων και βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων.

Nessa Childers (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση υπό το πρίσμα
της στήριξης της αλιευτικής βιομηχανίας της Ιρλανδίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Κατευθυντήρια αρχή μας πρέπει να είναι η βιώσιμη αλιεία. Βρίσκω πολλά και ιδιαίτερα ισχυρά
επιχειρήματα υπέρ των τροπολογιών Gallagher, αλλά, τελικά, ψήφισα συντασσόμενη με το
πνεύμα της πολιτική Ομάδας μου, ούτως ώστε να διατηρηθεί η πολιτική συνοχή της Ομάδας.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την αλιεία και τη
θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων. Θα ήθελα, ωστόσο, να εκφράσω τη λύπη μου για το
γεγονός ότι απορρίφθηκε η προτεινόμενη ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής περί της
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απαγόρευσης της αλιείας μπακαλιάρου ή πεσκαντρίτσας με τη χρήση μανωμένων διχτυών κατά
μήκος των πορτογαλικών ακτών, χωρίς καμία επιστημονική μελέτη για την τεκμηρίωσή της.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το 2008, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο κανονισμού του
Συμβουλίου για τη διατήρηση και διαχείριση των θαλάσσιων πόρων μέσω τεχνικών μέτρων, ο
οποίος αποσκοπούσε στην αντικατάσταση του προηγούμενου κανονισμού. Δεδομένου ότι η εν
λόγω πρόταση δεν εγκρίθηκε για λόγους ασφάλειας του δικαίου, και προκειμένου να διασφαλισθεί
η ενδεδειγμένη διατήρηση και διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, εγκρίθηκε ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1288/2009 σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων από 1ης Ιανουαρίου έως 30
Ιουνίου 2011.

Υπό το φως των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή
απέσυρε το 2010 την πρότασή της για τη θέσπιση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη
διατήρηση και διαχείριση των θαλάσσιων πόρων μέσω τεχνικών μέτρων. Οι εν λόγω βασικές
αρχές που διέπουν αυτά τα τεχνικά μέτρα πρέπει πλέον να ενσωματωθούν σε νέο βασικό κανονισμό
σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ενώ το 2011 αναμένεται η υποβολή
άλλης πρότασης προς τον σκοπό αυτόν. Επειδή δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος άλλη συναφής
νομοθεσία, προτείνεται η παράταση της ισχύος αυτού του κανονισμού για πρόσθετο διάστημα
18 μηνών, ήτοι έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Δεδομένων των επιχειρημάτων περί της ασφάλειας
του δικαίου και της προστασίας που έχουν διατυπωθεί, πιστεύω ότι η παράταση αυτή αξίζει την
υποστήριξή μας. Ευελπιστώ το συγκεκριμένο πρόσθετο χρονικό διάστημα να επιτρέψει την
αξιολόγηση των επιπτώσεων των ισχυόντων μέτρων.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο τομέας της αλιείας είναι κρίσιμης σημασίας
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για διατροφικούς, αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους,
διότι τα υδάτινα οικοσυστήματα κινδυνεύουν. Δεδομένου δε ότι το Κοινοβούλιο έχει επίγνωση
της σημασίας αυτού του τομέα, έχει πραγματοποιήσει κατ’ επανάληψη σχετικές συζητήσεις. Το
2009, ενέκρινε το ψήφισμα A6-0206/2009 σχετικά με την ανάγκη διατήρησης των αλιευτικών
αποθεμάτων στον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Βόρειο Θάλασσα. Ο ισχύων κανονισμός, ο οποίος
εγκρίθηκε το 2008, θέσπισε μια δέσμη μεταβατικών μέτρων, η διάρκεια ισχύος των οποίων
προβλεπόταν έως τον Ιούνιο του 2011, προσωρινή ημερομηνία έως την εφαρμογή νέου νομικού
πλαισίου βάσει της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να υποβάλει
σχέδιο κανονισμού. Συνεπεία τούτου, η Επιτροπή επιδιώκει την παράταση του υφιστάμενου
κανονισμού έως τον Ιανουάριο του 2013, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται η ΕΕ να
υποβάλει νομοθεσία προς έγκριση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή η νομοθεσία θα
ερείδεται σε επικαιροποιημένες μελέτες ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι θαλάσσιοι πόροι του
πλανήτη. Ενόψει αυτής της προοπτικής, συμφωνώ ότι η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να παραμείνει
σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2013.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η ύπαρξη κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου
σχετικά με τα τεχνικά μέτρα αποτελεί απαραίτητο μέσο για τη βιώσιμη χρήση και την ορθή
διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Ο παρών κανονισμός περί των μεταβατικών
τεχνικών μέτρων προέκυψε από την έλλειψη συμφωνίας το 2008 όσον αφορά τη θέσπιση
κανονισμού για την απλούστευση και τη διασαφήνιση των κοινοτικών κανόνων σχετικά με τη
διατήρηση και διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Προβλεπόταν δε αρχικά για την περίοδο από
1ης Ιανουαρίου 2010 έως τις 30 Ιουνίου 2011. Τώρα προτείνεται η παράτασή του για πρόσθετο
διάστημα 18 μηνών, ήτοι έως την 1η Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να καθοριστεί νέα σειρά
τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
για την οποία πρέπει να υποβληθεί πρόταση από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους 2011.
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Πιστεύουμε ότι η παράταση αυτή δεν πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς να επιλυθούν προηγουμένως
οι ελλείψεις και τα προβλήματα που παρουσιάζει η ισχύουσα νομοθεσία. Δυστυχώς, σε συνέχεια
της πρότασης της Επιτροπής, η εισηγήτρια και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου απέτρεψαν να
συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για περίπτωση εισαγωγής διακρίσεων, χωρίς καμία επιστημονική
αιτιολόγηση, εις βάρος ενός τμήματος του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας,
διακρίσεων που έχουν ως στόχο την αλιεία γλώσσας και μπακαλιάρου με τη χρήση μανωμένων
διχτυών, τα οποία απαγορεύονται βάσει των ισχυόντων κανόνων. Τούτο θα επισύρει αρνητικές
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να αποφευχθούν.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Ο παρών κανονισμός περί των μεταβατικών
τεχνικών μέτρων προέκυψε από την έλλειψη συμφωνίας το 2008 όσον αφορά τη θέσπιση
κανονισμού για την απλούστευση και τη διασαφήνιση των κοινοτικών κανόνων σχετικά με τη
διατήρηση και διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Προβλεπόταν δε αρχικά για την περίοδο από
1ης Ιανουαρίου 2010 έως τις 30 Ιουνίου 2011. Τώρα προτείνεται η παράτασή του για πρόσθετο
διάστημα 18 μηνών, ήτοι έως την 1η Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να καθοριστεί νέα σειρά
τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
για την οποία πρέπει να υποβληθεί πρόταση από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους 2011.

Πιστεύουμε ότι η παράταση αυτή δεν πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς να επιλυθούν προηγουμένως
οι ελλείψεις και τα προβλήματα που παρουσιάζει η ισχύουσα νομοθεσία. Δυστυχώς, σε συνέχεια
της πρότασης της Επιτροπής, η εισηγήτρια και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου απέτρεψαν να
συμβεί κάτι τέτοιο.

Πρόκειται για περίπτωση εισαγωγής διακρίσεων, χωρίς καμία επιστημονική αιτιολόγηση, εις
βάρος ενός τμήματος του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας, διακρίσεων που
έχουν ως στόχο την αλιεία γλώσσας και μπακαλιάρου με τη χρήση μανωμένων διχτυών, τα οποία
απαγορεύονται βάσει των ισχυόντων κανόνων. Τούτο θα επισύρει αρνητικές οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να αποφευχθούν.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) «Όχι άλλα απορριπτόμενα αλιεύματα!»,
φωνάζει η Επιτροπή. «Ακούστε τον κλάδο!», είναι το φαρισαϊκό της σύνθημα. Στη συνέχεια,
επιδιώκει να επιβάλει εκ νέου θεμελιωδώς ελαττωματικούς κανονισμούς για πρόσθετο διάστημα
18 μηνών. Τουλάχιστον το 42% των αλιευμάτων μελανόγραμμου γάδου της δυτικής Σκωτίας
απορρίπτονται στη θάλασσα εξαιτίας των εν λόγω κανόνων. Η σημερινή ψηφοφορία σημαίνει
ότι αυτό το σκάνδαλο θα συνεχιστεί για άλλους 18 μήνες. Το Εργατικό Κόμμα του Λονδίνου
στήριξε την Επιτροπή: μια ακόμα επαίσχυντη προδοσία εις βάρος των παράκτιων κοινοτήτων
μας!

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, διότι, το 2008,
λόγω μη επίτευξης συμφωνίας όσον αφορά σχέδιο κανονισμού για την απλούστευση και τη
διασαφήνιση της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των
θαλάσσιων πόρων, εκδόθηκε κανονισμός που θεσπίζει ένα σύνολο μεταβατικών μέτρων τα οποία
προβλέπονταν αρχικά για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως τις 30 Ιουνίου 2011. Η
παρούσα πρόταση επιδιώκει την παράταση του μεταβατικού αυτού καθεστώτος για πρόσθετο
διάστημα 18 μηνών, δηλαδή έως την 1η Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να καθοριστεί νέα σειρά
τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
για την οποία πρέπει να υποβληθεί πρόταση από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους 2011.
Η νέα περίοδος παράτασης της ισχύος του σημερινού κανονισμού πρέπει να αξιοποιηθεί από
την Επιτροπή για να προχωρήσει, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, στην αξιολόγηση των
επιπτώσεων των ισχυόντων μέτρων στα πλοία που τα εφαρμόζουν και στα σχετικά οικοσυστήματα.
Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης κατά την
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εκπόνηση της νέας πρότασης κανονισμού για το διάστημα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, η
έγκριση του οποίου θα γίνει στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, μετά την εφαρμογή της
Συνθήκης της Λισαβόνας.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς. – (DE) Η παράταση ισχύος του κανονισμού σχετικά
με τη διατήρηση και διαχείριση των θαλάσσιων πόρων μέσω τεχνικών μέτρων για πρόσθετο
διάστημα 18 μηνών παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και αξιολόγησης των υφιστάμενων
επιπτώσεων στα πλοία και τα οικοσυστήματα που διέπονται από τον κανονισμό. Συνεπώς, η
πρόταση είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη, διότι θα επιτρέψει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των
ευκαιριών βελτίωσης που έχουν προσδιοριστεί. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν
στη συνέχεια να ενσωματωθούν από την Επιτροπή στη διαδικασία κατάρτισης νέας πρότασης
κανονισμού για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, αλλά θα ήθελα να
εξαιρεθεί από τον κανονισμό ο μελανόγραμμος γάδος, υπό το πρίσμα της στήριξης της
σκωτσέζικης αλιευτικής βιομηχανίας.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το 2008, λόγω μη επίτευξης συμφωνίας όσον αφορά
σχέδιο κανονισμού για την απλούστευση και τη διασαφήνιση της κοινοτικής νομοθεσίας στον
τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, εκδόθηκε κανονισμός που θεσπίζει
ένα σύνολο μεταβατικών μέτρων τα οποία προβλέπονταν αρχικά για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου 2010 έως τις 30 Ιουνίου 2011. Με την παρούσα νομοθετική πρόταση επιδιώκουμε
την παράταση του μεταβατικού αυτού καθεστώτος για πρόσθετο διάστημα 18 μηνών, δηλαδή
έως την 1η Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να καθοριστεί νέα σειρά τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο
της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, για την οποία πρέπει να υποβληθεί
πρόταση από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους 2011. Επομένως, η νέα περίοδος
παράτασης της ισχύος του σημερινού κανονισμού πρέπει να αξιοποιηθεί από την Επιτροπή για
να προχωρήσει, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των
ισχυόντων μέτρων στα πλοία που τα εφαρμόζουν και στα σχετικά οικοσυστήματα.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ. Το 2008, λόγω μη
επίτευξης συμφωνίας όσον αφορά σχέδιο κανονισμού για την απλούστευση και τη διασαφήνιση
της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων,
εκδόθηκε κανονισμός που θεσπίζει ένα σύνολο μεταβατικών μέτρων τα οποία προβλέπονταν
αρχικά για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως τις 30 Ιουνίου 2011. Η παρούσα πρόταση
επιδιώκει την παράταση του μεταβατικού αυτού καθεστώτος για πρόσθετο διάστημα 18 μηνών,
δηλαδή έως την 1η Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να καθοριστεί νέα σειρά τεχνικών μέτρων
στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, για την οποία πρέπει
να υποβληθεί πρόταση από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους 2011.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η έλλειψη συμφωνίας το 2008 όσον αφορά σχέδιο
κανονισμού για την απλούστευση και τη διασαφήνιση της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα
της διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων οδήγησε στην έγκριση κανονισμού σχετικά
με τη θέσπιση συνόλου προσωρινών μέτρων, τα οποία προβλέπονταν αρχικά για την περίοδο
από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011.

Η νομοθετική πρόταση επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα επιδιώκει την παράταση του μεταβατικού
αυτού καθεστώτος για πρόσθετο διάστημα 18 μηνών, δηλαδή έως την 1η Ιανουαρίου 2013,
προκειμένου να καθοριστεί νέα σειρά τεχνικών μέτρων στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης
της κοινής αλιευτικής πολιτικής, για την οποία πρέπει να υποβληθεί πρόταση από την Επιτροπή
κατά τη διάρκεια του έτους 2011.
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Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης το ψήφισμα A6-0206/2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού
του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στον Ατλαντικό
Ωκεανό και τη Βόρεια Θάλασσα. Στο ψήφισμα αυτό τονιζόταν η σημασία της ορθής κατανομής
των αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής.

Με τη σημερινή ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο ζητεί επίσης η μελλοντική πρόταση της Επιτροπής
σχετικά με τα τεχνικά μέτρα να θεσπίζει ότι τα ουσιώδη στοιχεία της νομοθεσίας εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη διαδικασία της
συναπόφασης.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η πρόταση που υποβλήθηκε ενώπιον της σημερινής
συνεδρίασης Ολομέλειας του Κοινοβουλίου επιδιώκει την παράταση της μεταβατικής περιόδου,
η οποία είχε καθοριστεί το 2008, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων. Δεδομένου ότι η
ισχύς της εν λόγω νομοθεσίας λήγει στις 30 Ιουνίου 2011, η σχετική δέσμη μέτρων πρέπει να
παραταθεί για πρόσθετο διάστημα 18 μηνών, ήτοι έως τον Ιανουάριο του 2013. Συνεπώς, η
Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει τη νέα περίοδο παράτασης για να προχωρήσει στην αξιολόγηση
των επιπτώσεων τόσο των ισχυόντων μέτρων όσο και εκείνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη
κατά την κατάρτιση της νέας πρότασης για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013, η οποία
προγραμματίζεται να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά την αναθεώρηση των τεχνικών μέτρων που καλύπτονται από τη νομοθεσία, κρίνεται
ζωτικής σημασίας η παράταση, έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012, της χρήση μανωμένων διχτυών
κατά μήκος των ακτών και σε βάθος μεταξύ 200 και 600 μέτρων, παράταση η οποία θα επιτρέψει
στα πλοία τη βιώσιμη αλίευση αλιευμάτων μείζονος οικονομικής σημασίας για την πορτογαλική
εθνική αλιεία, όπως η πεσκαντρίτσα.

Έκθεση: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης, λαμβάνοντας
υπόψη τα επιτυχή αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, ειδικότερα δε όσον αφορά την αύξηση
του προϋπολογισμού κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2011, τη μείωση της χρηματοδότησης για
το κτίριο Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο και την απόσυρση της μονάδας αξιολόγησης
για την προστιθέμενη αξία, η οποία προέβλεπε πρόσθετες μειώσεις επί του συνολικού ποσού
των 13,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση των αναγκών που απορρέουν από τη διεύρυνση
της ΕΕ με την ένταξη της Κροατίας και την προσαρμογή στη Συνθήκη της Λισαβόνας θα
ενσωματωθούν σε χάρτη ή διορθωτικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι, υπό
το φως των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη,
καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό του 2012 που έχει εγκρίνει
το Κοινοβούλιο, το τελευταίο έχει δηλώσει την ανάγκη τήρησης δημοσιονομικής πειθαρχίας
στον οικείο προϋπολογισμό, διατηρώντας τον κάτω από τον δείκτη πληθωρισμού των 27 κρατών
μελών, και πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι πραγματικές εξοικονομήσεις θα διασφαλίσουν την
ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του. Εκτιμώ, εντούτοις, ότι στο κλίμα λιτότητας που βιώνει
η ΕΕ, εξίσου σημαντικός είναι και ο μετριασμός των δαπανών από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Βρισκόμαστε στην έναρξη της διαδικασίας για την
ψήφιση του προϋπολογισμού του 2012. Εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να προτείνει τη σχετική
κατάσταση προβλέψεων. Θεωρώ ισορροπημένη την κατάσταση προβλέψεων επί της οποίας
ψηφίσαμε σήμερα, και, ως εκ τούτου, την υποστηρίζω. Είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο
πρότεινε αύξηση του προϋπολογισμού (2,3%) η οποία παραμένει κάτω από τον δείκτη
πληθωρισμού (2,8%). Στην παρούσα συγκυρία της δημοσιονομικής λιτότητας, εκτιμώ ότι αυτό
είναι όντως απαραίτητο. Επιπλέον, υποστηρίζω πλήρως την ανάγκη αξιοποίησης νέων ευκαιριών
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χρηματοδότησης υπό το πρίσμα της διαμόρφωσης μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής
στρατηγικής. Προσβλέπω, εν προκειμένω, στην υποβολή προτάσεων από την Επιτροπή.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα την παρούσα την έκθεση. Συμφωνώ
ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της ΕΕ υποχρεώνει τα
θεσμικά όργανα να ανταποκριθούν με την απαιτούμενη ποιότητα και αποτελεσματικότητα και
να εφαρμόσουν αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις. Το
προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων για τον συνολικό προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κατά το έτος 2012 πρέπει να αυξηθεί κατά 2,3% έναντι του προϋπολογισμού
του 2011, και αυτό το ποσοστό δεν υπερβαίνει τον τρέχοντα δείκτη πληθωρισμού που ισοδυναμεί
με 2,8%. Στο μέλλον, το Κοινοβούλιο πρέπει να προβεί σε μεγαλύτερες εξοικονομήσεις και να
εφαρμόσει αυστηρότερες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου.

Elena Băsescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Fernandes, διότι μας
επιτρέπει να εξετάσουμε αντικειμενικά τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
το 2012. Θα πρέπει αδιαμφισβήτητα να είναι ένας προϋπολογισμός αυστηρής λιτότητας. Είναι
εξίσου σημαντικό να λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό, πράγμα που σημαίνει ότι ο
προϋπολογισμός συνεπάγεται, στην πραγματικότητα, μείωση των διαθέσιμων ποσών. Όλες οι
δαπάνες πρέπει να υπόκεινται σε αιτιολόγηση και έγκριση. Οι μεταβλητές δαπάνες πρέπει να
εξετασθούν στο πλαίσιο αναλύσεων κόστους-οφέλους, ούτως ώστε να είναι δυνατή, στο μέλλον,
η αποφυγή τυχόν πρόσθετων δαπανών. Κατά το έτος 2012, πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση
των νέων. Οι στόχοι που έχουν καθοριστεί πρέπει να αφορούν κυρίως τους νέους. Θα ήθελα να
επισημάνω ότι είναι απαραίτητη η παροχή συνδρομής στους νέους για την επαγγελματική τους
κατάρτιση και την καταπολέμηση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης.
Εν προκειμένω, πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι για την υλοποίηση έργων που
απευθύνονται στους νέους, διότι οι τελευταίοι χρήζουν βοήθειας, προκειμένου να είναι σε θέση
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Nessa Childers (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, διότι παρέχει
επαρκές δημοσιονομικό πλαίσιο για το σημαντικό έργο που επιτελούν τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ σε αυτήν την περίοδο οικονομικής κρίσης που βιώνουν οι ευρωπαίοι πολίτες. Ωστόσο, δεν
συντάχθηκα με τη γραμμή της Ομάδας σε θέματα όπως το πάγωμα των επιδομάτων των βουλευτών
του ΕΚ και η δυνατότητά τους να ταξιδεύουν με εισιτήρια διακεκριμένης θέσης. Αυτό θα άρμοζε,
κατά την άποψή μου, στην παρούσα συγκυρία της κρίσης, όταν οι μέσοι εργαζόμενοι βρίσκονται
αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα περικοπών.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίζω την έκθεση του κ. Fernandes σχετικά
με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, και θα ήθελα να τον συγχαρώ για το κολοσσιαίο έργο
που επιτέλεσε. Θα ήθελα να τονίσω τις προσπάθειες που κατέβαλε για την επιβολή περιορισμών
και λιτότητας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες που είχε θέσει. Δεδομένου ότι οι
αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου έχουν αυξηθεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θεωρείται εύλογη
η αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός του 2012 του Κοινοβουλίου
παρουσιάζει μείωση σε πραγματικούς όρους, με ποσοστό αύξησης κάτω από τον μέσο δείκτη
πληθωρισμού της ΕΕ, και με περικοπές ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ έναντι της αρχικής
πρότασης. Ο εγκριθείς προϋπολογισμός έχει παραμείνει κάτω από το 20% του τομέα 5, πράγμα
που δεν έχει συμβεί επί σειρά ετών. Ο εισηγητής κλήθηκε επίσης να αντιμετωπίσει στοιχεία
παραπληροφόρησης και δημαγωγίας. Ορισμένοι επιχείρησαν να υπονοήσουν, κακόπιστα, ότι ο
προϋπολογισμός αυξάνει τον μισθό των βουλευτών του ΕΚ. Δεν ευθύνεται το Κοινοβούλιο για
αυτό: ο μισθός των βουλευτών του ΕΚ –ο οποίος ανέρχεται στο 38,5% του μισθού ενός δικαστή–
καθορίζεται από το Συμβούλιο, ενώ το ύψος των λοιπών παροχών καθορίζεται από το Προεδρείο
και όχι από το Κοινοβούλιο, ενώ τυχόν αυξήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το επίπεδο του
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πληθωρισμού που δημοσιεύεται από τη Eurostat. Επιπλέον, η γραμμή προϋπολογισμού που
αφορά τα επιδόματα και τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των πόρων για την καταβολή των
μισθών των βουλευτών του ΕΚ, αυξάνεται μόνο κατά 0,55% σε σύγκριση με το 2011.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, και θα ήθελα να
επισημάνω ότι η προβλεπόμενη κατά 2,3% αύξηση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου
είναι χαμηλότερη από την πρόβλεψη του πληθωρισμού της τάξης του 2,8% στην ΕΕ, στοιχείο
που αναμένεται να οδηγήσει το 2012 σε μείωση κατά 0,5% σε πραγματικούς όρους. Ωστόσο,
θα ήθελα να καταγγείλω το δημαγωγικό κλίμα που αναπτύχθηκε γύρω από τρεις προταθείσες
τροπολογίες, οι οποίες αποσκοπούσαν στην τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τα ταξίδια
των βουλευτών του ΕΚ από και προς τη χώρα διαμονής τους και το Κοινοβούλιο, και τις οποίες
καταψήφισα. Επειδή δεν μου αρέσει να αποποιούμαι τις ευθύνες μου, χρησιμοποίησα την ψήφο
μου, παρότι οι τροπολογίες ήταν τόσο παραπλανητικές ώστε είναι πολύ πιθανόν να
συμπεριλαμβανόμουν και εγώ στις αναρίθμητες εξαιρέσεις που προέβλεπαν. Λυπούμαι επίσης
για τη στάση ορισμένων συναδέλφων βουλευτών οι οποίοι, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι
μια συγκεκριμένη πρόταση δεν επρόκειτο να εγκριθεί, μετέθεσαν την ευθύνη σε άλλους, κάνοντας
κάτι «πολιτικώς ορθό», αλλά και για τη στάση κάποιων άλλων βουλευτών, οι οποίοι «προτίμησαν»
να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των εν λόγω τριών τροπολογιών, παρότι συμμετείχαν
σε όλες τις ψηφοφορίες πριν από και μετά από αυτές. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι, σύμφωνα
με το ισχύον καθεστώς, κανένας βουλευτής του ΕΚ δεν είναι υποχρεωμένος να ταξιδεύει με
εισιτήριο διακεκριμένης θέσης. Παρ’ όλα αυτά, βλέπω κάθε εβδομάδα τους συναδέλφους
βουλευτές του ΕΚ, από όλα τα κόμματα, να ταξιδεύουν με εισιτήριο διακεκριμένης θέσης,
περιλαμβανομένης και της πτήσης με προορισμό την Πορτογαλία μετά την εν λόγω ψηφοφορία.
Υπάρχουν, βέβαια, ελάχιστες, σπάνιες εξαιρέσεις, οι οποίες όμως δεν αφορούν μεμονωμένους
βουλευτές, αλλά ορισμένα σποραδικά ταξίδια.

Proinsias De Rossa (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστήριξα την παρούσα έκθεση, η οποία
παρουσιάζει την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με τις απαιτούμενες δαπάνες για την εφαρμογή
πολιτικής και τη διοίκηση κατά το οικονομικό έτος 2012. Η έκθεση επιδιώκει να διασφαλίσει
ότι η αύξηση της χρηματοδότησης συμβαδίζει τουλάχιστον με τον πληθωρισμό όσον αφορά τις
δαπάνες για την καίριας σημασίας κοινωνική πολιτική στην παρούσα συγκυρία της αυξημένης
ανεργίας. Η έκθεση προτείνει μέγιστη αύξηση του προϋπολογισμού κατά 2,3%, διατηρώντας
την αύξηση κάτω από τον δείκτη πληθωρισμού της ΕΕ. Τούτο ισοδυναμεί με το ήμισυ και πλέον
του αρχικού διοικητικού αιτήματος περί αύξησης κατά 5,2%. Υποστήριξα επίσης αρκετές
τροπολογίες επί της παρούσας έκθεσης, οι οποίες αντιτίθενται στην αύξηση των μισθών και των
επιδομάτων των βουλευτών του ΕΚ.

Martin Ehrenhauser (NI),    γραπτώς. – (DE) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποχρεούται να
δαπανά τα χρήματα των φορολογουμένων με κατάλληλο και υπεύθυνο τρόπο. Σε μια συγκυρία
οικονομικής κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα χρήματα των φορολογουμένων να
χρησιμοποιούνται με φειδώ. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο
δεν είναι διατεθειμένο να αναλάβει δεσμεύσεις για την εξοικονόμηση χρημάτων, με τη χρήση,
επί παραδείγματι, οικονομικής θέσης για τις μετακινήσεις των βουλευτών σε πτήσεις διάρκειας
βραχύτερης των τεσσάρων ωρών.

Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχασε για μία ακόμα φορά την ευκαιρία να αποδείξει στους
πολίτες τη σαφή του δέσμευση να προβεί σε εξοικονόμηση πόρων, επιδεικνύοντας υπεύθυνη
συμπεριφορά όσον αφορά τα χρήματα των φορολογουμένων και παραιτούμενο από τα προνόμιά
του, καταψήφισα την έκθεση.
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Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE),    γραπτώς. – (SV)
Συμμεριζόμαστε προφανώς την άποψη της Επιτροπής Προϋπολογισμών ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πρέπει τώρα «να επιδείξει πνεύμα δημοσιονομικής ευθύνης και αυτοσυγκράτησης»,
και επικροτούμε την έκκληση της έκθεσης σύμφωνα με την οποία οι περιορισμένοι πόροι πρέπει
να τύχουν «αυστηρής και αποτελεσματικής διαχείρισης». Ωστόσο, δεδομένου ότι απορρίφθηκαν
οι τροπολογίες σχετικά με το πάγωμα των μισθών και των επιδομάτων των βουλευτών του ΕΚ
για το προσεχές έτος –και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατέδειξε επίσης ότι επικροτήθηκε
για μία ακόμα φορά η κατασκευή του διοικητικού κτιρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Λουξεμβούργο, το οποίο αναμένεται να στοιχίσει, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, 549
εκατομμύρια ευρώ–, μας ήταν αδύνατον να ταχθούμε υπέρ του ψηφίσματος ως έχει. Ως εκ
τούτου, επιλέξαμε να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την κατάσταση
προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος
2012 – Τμήμα I – Κοινοβούλιο. Θα ήθελα, ωστόσο, να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός
ότι, μεσούσης της παρούσας κρίσης, το Κοινοβούλιο δεν αισθάνθηκε ικανό να αποτελέσει
παράδειγμα προς μίμηση και απέρριψε τις προτάσεις για την αναθεώρηση του ισχύοντος
μισθολογικού καθεστώτος των βουλευτών του ΕΚ, καθώς και προτάσεις περί της μη
επικαιροποίησης των μισθών και των επιδομάτων για το 2012.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog και Åsa Westlund (S&D),
γραπτώς. – (SV) Κατά τις διαπραγματεύσεις επί του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το
2012, δώσαμε μάχη για να μειωθεί η αρχικά προταθείσα αύξηση κατά 5,7%. Το τελικό
αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της τάξης του 2,3%, η οποία αποτελεί πραγματική μείωση του
προϋπολογισμού σε σύγκριση με τον πληθωρισμό.

Αν και πρόκειται για μείζον βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είμαστε απολύτως
ικανοποιημένοι. Πιστεύουμε ότι έπρεπε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός περαιτέρω
εξοικονομήσεων. Για τον λόγο αυτόν, προωθήσαμε κατά τις διαπραγματεύσεις και μια άλλη
πρόταση, η οποία τυγχάνει πλέον ευρείας υποστήριξης από ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Σε αυτήν
την πρόταση, ζητούμε να γίνει μακροπρόθεσμα αναθεώρηση των δαπανών του Κοινοβουλίου,
διότι, επί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρξε στο Κοινοβούλιο η τάση να λαμβάνονται
πάντα νέες αποφάσεις με μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές συνέπειες, χωρίς να εξετάζεται η
συνολική εικόνα. Δεν είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο να αποφασίζει κάθε χρόνο αυξήσεις των
δαπανών του, χωρίς να προσπαθεί επίσης να βρει τρόπους χρηματοδότησής τους,
επανακαθορίζοντας προτεραιότητες και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά του.

Τέλος, θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε το γεγονός ότι τασσόμαστε υπέρ της αναθεώρησης των
δαπανών σχετικά με το κόστος των επιδομάτων ταξιδίου και άλλων επιδομάτων που παρέχονται
στους βουλευτές του ΕΚ. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις επί αυτών των
επιδομάτων, μειώνοντας απλώς τις πιστώσεις του προϋπολογισμού. Απαιτείται τροποποίηση
του καθεστώτος των βουλευτών του ΕΚ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε και θα
στηρίξουμε στο μέλλον.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο προϋπολογισμός του 2012 συζητείται σε μια περίοδο
κατά την οποία πολλά κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με την επιτακτική ανάγκη
δημοσιονομικών περικοπών και λιτότητας. Συνεπώς, ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία του
Κοινοβουλίου πρέπει, όπως επισημαίνει ο εισηγητής, «να ανταποκρι[θεί] με την απαιτούμενη
ποιότητα και αποτελεσματικότητα και να εφαρμόσ[ει] αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης, ώστε
να επιτευχθούν εξοικονομήσεις». Οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θα κατανοούσαν τη στάση της ΕΕ
εάν δεν επιδείκνυε αυτοσυγκράτηση και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των δικών της
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πόρων, όταν ζητούνται θυσίες στις χώρες τους. Επομένως, η κοινή γνώμη μάς ζητεί να
διαχειριστούμε με ορθό τρόπο τους πόρους που τίθενται στη διάθεσή μας, και να προβούμε σε
εξοικονομήσεις, όπου αυτό είναι εφικτό. Η έκθεση του συναδέλφου βουλευτή, κ. Fernandes,
σημειώνει κάποια πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση. Για λόγους δεοντολογίας, ιδίως όταν
ζητούμε θυσίες από τους ευρωπαίους πολίτες, και ειδικότερα από τον πορτογαλικό λαό,
αποφάσισα να μην υπερψηφίσω καμία τροπολογία η οποία επηρεάζει τη μισθολογική μου
κατάσταση ή την εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως βουλευτή του ΕΚ.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Παρά την κρίση του καπιταλισμού, η οποία
πλήττει δριμύτατα τους εργαζόμενους και τον πληθυσμό εν γένει, και παρά τα μέτρα λιτότητας
που έχουν ως στόχο τους πλέον ενδεείς, οι προϋπολογισμοί της ΕΕ δεν αντικατοπτρίζουν την
ανάγκη αναπροσανατολισμού των πολιτικών που ευθύνονται για την παρούσα κρίση στην ΕΕ.
Η συγκεκριμένη έκθεση δεν αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τον γενικό
προϋπολογισμό της ΕΕ. Ωστόσο, δεν μπορεί να διαχωριστεί από την παρούσα κατάσταση.

Επιπλέον των ανησυχιών που εγείραμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια,
ανησυχούμε και για το γεγονός ότι το προβλεπόμενο πλαίσιο αναμένεται να εντείνει την επισφαλή
απασχόληση, επιδεινώνοντας την κατάσταση των εργαζομένων που θα βρεθούν χωρίς σύμβαση
μόνιμης εργασίας μετά από δεκαετίες υπηρεσίας, καθώς και τη «μετάταξη» πολλών εργαζομένων
σε γραφεία προσωρινής απασχόλησης. Για τον λόγο αυτόν, καταψηφίζουμε το σχέδιο
τροπολογιών, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο προς την ανασφάλεια, συνηγορώντας υπέρ των
εξοικονομήσεων στο Κοινοβούλιο.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση σχετικά με τον
προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζει τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τις
περισσότερες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες εκπροσωπούνται σε αυτήν την Αίθουσα. Παρότι η
έκθεση δεν αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, οι
τελευταίες δεν μπορούν να εξεταστούν ανεξάρτητα από τις βασικές πολιτικές που καθοδηγούν
τον λόγο ύπαρξής τους.

Παρά τη συμπερίληψη προσαρμογών στις δαπάνες του Κοινοβουλίου, μέσω της μείωσης της
παροχής εξωτερικών υπηρεσιών και άλλων δαπανών ήσσονος σημασίας, διατηρουμένων, ωστόσο,
αυξήσεων σε τομείς για παροχές και έξοδα ταξιδίου, το Τμήμα I της πρόβλεψης για το 2012
σχετικά με το Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 2,3% έναντι του αντίστοιχου
τμήματος του προϋπολογισμού του για το 2011.

Εκφράζουμε ανησυχίες για το γεγονός ότι το προβλεπόμενο πλαίσιο αναμένεται να εντείνει την
επισφαλή απασχόληση, επιδεινώνοντας την κατάσταση των εργαζομένων που θα βρεθούν χωρίς
σύμβαση μόνιμης εργασίας μετά από δεκαετίες υπηρεσίας, καθώς και τη «μετάταξη» πολλών
εργαζομένων σε γραφεία προσωρινής απασχόλησης. Για τον λόγο αυτόν, καταψηφίζουμε το
σχέδιο τροπολογιών, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο προς την ανασφάλεια, συνηγορώντας υπέρ
των εξοικονομήσεων στο Κοινοβούλιο, και οι οποίες επιδιώκουν να προωθήσουν τη
χρηματοδότηση ευρωπαϊκών κομμάτων και πολιτικών ιδρυμάτων, παρότι πιστεύουμε ότι οι
βουλευτές του ΕΚ πρέπει να δίδουν το παράδειγμα, αλλάζοντας την οικονομική τους κατάσταση,
και ψηφίσαμε κατά της ενδεχόμενης σημαντικής αύξησης των μισθών.

Για όλους αυτούς τους λόγους, καταψηφίσαμε την παρούσα έκθεση.

Louis Grech (S&D),    γραπτώς. – (EN) Όσον αφορά την έκθεση Fernandes, παρότι θα
υπερψήφιζα, καταρχήν, τις τροπολογίες 12 και 15, απείχα για τεχνικό λόγο. Συγκεκριμένα, ο
μισθός των βουλευτών του ΕΚ ρυθμίζεται, ουσιαστικά, από το καθεστώς των βουλευτών του
ΕΚ, βάσει του οποίου η αναθεώρηση ή η επικαιροποίηση του μισθού των βουλευτών του ΕΚ
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πραγματοποιείται με τροποποίηση του καθεστώτος των βουλευτών του ΕΚ και όχι με ψηφοφορία
στην Ολομέλεια επί του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ για ένα δεδομένο έτος.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την τροπολογία 15 σχετικά
με το αίτημα να μην αυξηθούν οι μισθοί και τα επιδόματα των βουλευτών του ΕΚ, διότι διανύουμε
περίοδο κρίσης.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι η σημερινή
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της ΕΕ υποχρεώνει τα θεσμικά όργανα
να ανταποκριθούν με την απαιτούμενη ποιότητα και αποτελεσματικότητα και να εφαρμόσουν
αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις. Είναι κατανοητό ότι
πρέπει να τεθούν στη διάθεση των θεσμικών οργάνων επαρκείς πόροι, εντούτοις, στην παρούσα
οικονομική συγκυρία, οι πόροι αυτοί πρέπει να τύχουν αυστηρής και αποτελεσματικής
διαχείρισης. Πιστεύω επίσης ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να προβεί σε μεγαλύτερες εξοικονομήσεις
και να καθιερώσει μεγαλύτερη αυστηρότητα στις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου. Πρέπει
να συνεχίσουμε το έργο του διοικητικού εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού, μειώνοντας την
εξάρτηση από τις εξωτερικές υπηρεσίες και ακολουθώντας αποτελεσματική προσέγγιση όσον
αφορά τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, ενώ όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να προβούν σε
κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης δαπανών κατά την εκπόνηση των δικών τους προβλέψεων
δαπανών για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012, προσπάθεια που θα συμβάλει αδιαφιλονίκητα
στην εξοικονόμηση των χρημάτων των φορολογουμένων.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    γραπτώς. – (FI) Αυτές τις ημέρες, τα κράτη μέλη της ΕΕ
καλούνται να λάβουν σκληρές αποφάσεις σχετικά με τους οικείους εθνικούς προϋπολογισμούς.
Οι δαπάνες υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο, και το ίδιο πρέπει να πράξουμε και εμείς στην ΕΕ.

Δεν τάσσομαι υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού της Ένωσης· αντιθέτως, μάλιστα, πρέπει
να περικοπεί. Δεδομένου του κλίματος οικονομικής δυσπραγίας που κυριαρχεί, δεν αρμόζει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σχεδιάζει αύξηση των δαπανών του κατά 2,3% για το προσεχές
οικονομικό έτος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε περισσότερους τομείς
στους οποίους μπορούμε να προβούμε σε εξοικονόμηση πόρων από τον γενναιόδωρο ετήσιο
προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου ύψους 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα σχέδια για το Σπίτι
της Ευρωπαϊκής Ιστορίας πρέπει πλέον να παγώσουν. Όσο για τον αγώνα ταχύτητας
Στρασβούργο-Βρυξέλλες, κοστίζει στους ευρωπαίους φορολογούμενους περίπου 200
εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί και στον ετήσιο προϋπολογισμό του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων
και Δημοκρατών για την Ευρώπη, η οποία εκπροσωπεί κεντρώα και φιλελεύθερα κόμματα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν μέχρι στιγμής η μοναδική πολιτική Ομάδα του Κοινοβουλίου
που δήλωσε ότι πρέπει να καταργηθεί η έδρα στο Στρασβούργο. Παροτρύνω και τις άλλες
κοινοβουλευτικές Ομάδες και, προπαντός, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία θα αποφανθούν
ουσιαστικά επί του θέματος, να υποβάλουν το ίδιο αίτημα.

Anne E. Jensen (ALDE),    γραπτώς. – (DA) Το δανικό Φιλελεύθερο Κόμμα καταψήφισε την
τροπολογία 3 επί της έκθεσης Fernandes σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων
και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012. Το δανικό
Φιλελεύθερο Κόμμα τάσσεται υπέρ της μείωσης των εξόδων ταξιδίου του Κοινοβουλίου, πλην
όμως είναι σημαντικό για τους βουλευτές του ΕΚ να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα αλλαγής
των εισιτήριων τους την τελευταία στιγμή. Αυτό το στοιχείο δεν λαμβάνεται υπόψη στην έκθεση.

Constance Le Grip (PPE),    γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα τον προσωρινό προϋπολογισμό
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2012, και με χαροποιεί το γεγονός ότι η αύξησή του
διατηρήθηκε κάτω από τον δείκτη πληθωρισμού, αποστέλλοντας έτσι ένα μήνυμα υπευθυνότητας
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προς τους συμπολίτες μας. Στην παρούσα συγκυρία μείζονος δημοσιονομικής λιτότητας, είναι
σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδει το παράδειγμα μέσω της δικής του
διαχείρισης και της εξοικονόμησης των οικείων πόρων στους τομείς στους οποίους έχει τη
δυνατότητα να το πράξει. Θα ήθελα όμως ιδιαιτέρως να εκφράσω την έντονη σύγχυση και
ανησυχία μου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης μέχρι στιγμής το έργου για την υλοποίηση του
Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Παρότι συμμερίζομαι τον στόχο για τη δημιουργία ενός
χώρου όπου το κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για τα σημαντικά στάδια της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης από το τέλος του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου και εξής, εκπλήσσομαι εξίσου από τη
σχετική προσέγγιση ποσοτικοποίησης των απαραίτητων επενδύσεων και των προσωρινών
λειτουργικών δαπανών, και ανησυχώ επίσης για την έλλειψη διαφάνειας σε ορισμένες διαδικασίες
λήψης αποφάσεων. Κατά συνέπεια, απείχα από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας που κατέθεσε
η Ομάδα της Ευρώπης της Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ζητώντας την άνευ όρων ακύρωση
αυτού του έργου. Ωστόσο, υπερψήφισα την τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, με την οποία
διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και ευθύνη στον χειρισμό του εν λόγω ζητήματος και
ζητείται η άσκηση του ενδεδειγμένου κοινοβουλευτικού ελέγχου.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα το παρόν ψήφισμα, διότι αδυνατώ να
ταχθώ υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά 2,3% σε μια περίοδο
κατά την οποία το Συμβούλιο έχει ήδη προβεί σε περικοπές της τάξης του 4,4% και η Επιτροπή
πρόκειται να περιορίσει τις διοικητικές δαπάνες της κατά 1%.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η κρίση που είχε ολέθριες συνέπειες για ολόκληρο τον
πλανήτη και οι δύσκολες οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη
μέλη οδηγούν το Κοινοβούλιο να επιδείξει αίσθημα δημοσιονομικής ευθύνης και
αυτοσυγκράτησης για το οικονομικό έτος 2012, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τους φιλόδοξους
στόχους που έχει θέσει, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής αριστείας. Ο προϋπολογισμός
του Κοινοβουλίου για το προσεχές έτος θα αυξηθεί κατά ποσοστό μικρότερο από τον δείκτη
πληθωρισμού. Ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 1.725 δισεκατομμύρια ευρώ,
παρουσιάζοντας, δηλαδή, το 2012 αύξηση κατά 2,3%. Αυτή η αύξηση είναι μικρότερη από τον
δείκτη πληθωρισμού για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, ο οποίος ανέρχεται στο 2,8%. Αυτό πρέπει
να είναι πάντα το μέλημά μας όταν συζητούμε τους προϋπολογισμούς της ΕΕ, ούτως ώστε να
έχουν όλοι τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εκφράζουν την άποψή τους επί της πολιτικής της
ΕΕ και να διαπιστώνουν ότι οι εισφορές τους χρησιμοποιούνται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον
εισηγητή για το έργο που επιτέλεσε. Αφορά ένα θέμα το οποίο είναι πάντα πιεστικό, αλλά
καθίσταται ακόμα πιο πιεστικό στους ταραγμένους καιρούς που βιώνουμε. Οι οικονομικές και
δημοσιονομικές συνθήκες που επικρατούν επί του παρόντος σε όλα τα κράτη μέλη δεν είναι
άγνωστες στο Κοινοβούλιο, και το τελευταίο πρέπει να επιδείξει αίσθημα δημοσιονομικής ευθύνης
και αυτοσυγκράτησης για το οικονομικό έτος 2012, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα
του έργου του. Ο προϋπολογισμός έχει μειωθεί, σε πραγματικούς όρους, κατά 2,3% έναντι του
προϋπολογισμού του 2011, και έχει υποστεί συνολικές περικοπές ύψους 48,9 εκατομμυρίων
ευρώ σε σύγκριση με την προτεινόμενη κατάσταση προβλέψεων. Αυτό είναι αποτέλεσμα περικοπών
κυρίως στις δαπάνες σχετικά με τα ακίνητα. Θα ήθελα να επισημάνω την ανησυχία του εισηγητή,
η οποία αντικατοπτρίζει και την ανησυχία ολόκληρης της πολιτικής Ομάδας του, όσον αφορά
την ανάληψη υποχρεώσεων έναντι των νέων. Προς τον σκοπό αυτόν, ο εισηγητής προτείνει τη
μείωση κατά 100 εκατομμύρια ευρώ του ανώτατου ορίου του τομέα 5 του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου για το 2012, με αντίστοιχη αύξηση σε άλλες κατηγορίες υπέρ της
νεολαίας. Πρόκειται για μια ισορροπημένη έκθεση, η οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους
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δημοσιονομικούς περιορισμούς που είναι αναγκαίοι σε περιόδους κρίσης, διατηρώντας, ωστόσο,
τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εκτέλεση ποιοτικού έργου. Συνεπεία τούτου, υπερψήφισα την
έκθεση.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι εκτιμώ ότι,
λόγω της υφιστάμενης κρίσης, το Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα οφείλουν να
επιδείξουν πνεύμα δημοσιονομικής ευθύνης και αυτοσυγκράτησης, καταφεύγοντας σε αυστηρές
διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης, με στόχο την προώθηση της βέλτιστης χρήσης και της
επιτυχούς εξοικονόμησης πόρων. Εν προκειμένω, θα ήθελα να εκφράσω δημοσίως την εκτίμησή
μου για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε ο εισηγητής και συνάδελφος βουλευτής, κ. Fernandes.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα την έκθεση, διότι δεν
γίνεται πραγματική εξοικονόμηση πόρων σε καμιά γραμμή του προϋπολογισμού, οι δαπάνες
συχνά μετατίθενται στο 2013, η μείωση των εξόδων ταξιδίου που ζήτησε η Ομάδα μας αναμένεται
κατά πάσα πιθανότητα να απορριφθεί, ενώ η διαπραγματευτική διαδικασία επί της παρούσας
έκθεσης στερείτο διαφάνειας και απέβλεπε στον αποκλεισμό μικρότερων πολιτικών Ομάδων που
εξέφρασαν πιο επικριτικές απόψεις σχετικά με τις προτεινόμενες αυξήσεις του προϋπολογισμού.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα στοχεύει στην
προώθησης της αυστηρής διαχείρισης των πόρων υπό το πρίσμα της περικοπής των δημοσίων
δαπανών. Λαμβανομένων υπόψη των γνωστότατων δημοσιονομικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέρη, τα τελευταία καλούνται να μειώσουν τις δαπάνες τους και να
διατηρήσουν την οικονομική τους μεγέθυνση σε ποσοστό χαμηλότερο από τον τρέχοντα δείκτη
πληθωρισμού. Συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί ευπρόσδεκτη η μείωση των συνολικών ποσών. Οι
πρόσθετοι πόροι που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της Συνθήκης της Λισαβόνας
και της μελλοντικής διεύρυνσης πρέπει να προσδιοριστούν στις διαδικασίες συνδιαλλαγής επί
του προϋπολογισμού σε μεταγενέστερο στάδιο.

Peter Skinner (S&D),    γραπτώς. – (EN) Απείχα από την τελική ψηφοφορία επί της παρούσας
έκθεσης, διότι, σε καιρούς λιτότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται γελοίο να
στηρίζουμε έργα όπως το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Μπορεί το έργο, αυτό καθαυτό, να
είναι απολύτως αξιόλογο, ωστόσο το Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες, θα
επιδείκνυε σαφώς ασυνέπεια εάν συμφωνούσε με αυτήν τη δαπάνη στην παρούσα οικονομική
συγκυρία.

Bart Staes (Verts/ALE),    γραπτώς. – (NL) Καταψήφισα την κατάσταση προβλέψεων των
εσόδων και δαπανών του ΕΚ για το οικονομικό έτος 2011, διότι το ψήφισμα περιέχει αρκετά
στοιχεία τα οποία αδυνατώ να υποστηρίξω. Εκφράζω την αντίθεσή μου σε μία ακόμα αύξηση
του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο προβάλλει την παρούσα χρήση υπό
το πρίσμα δημοσιονομικής μείωσης, αλλά πρόκειται, στην πραγματικότητα, για μείωση στην
καμπύλη των χρησιμοποιούμενων πόρων. Υπό τις παρούσες συνθήκες της κρίσης και των
περικοπών, το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο θα ήταν, κατά την εκτίμησή μου, το πάγωμα των
δαπανών. Οι τροπολογίες που κατέθεσαν ορισμένοι βουλευτές, ζητώντας κάποιον βαθμό
οικονομίας (κατάργηση της διακεκριμένης θέσης σε πτήσεις διάρκειας κάτω των τεσσάρων ωρών,
πάγωμα των επιδομάτων για δαπάνες γραμματειακής υποστήριξης κ.λπ.) καταψηφίστηκαν όλες,
γεγονός το οποίο είναι λυπηρό.

Επιπλέον, υπερψήφισα τη ματαίωση του έργου υλοποίησης του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας,
όχι επειδή θεωρώ ότι ένα τέτοιο έργο δεν έχει ενδιαφέρον ή είναι άνευ σημασίας, αλλά επειδή
πιστεύω ότι ένα τέτοιο έργο πρέπει να υλοποιηθεί από το Κοινοβούλιο με πόρους από τον οικείο
προϋπολογισμό. Εξάλλου, το κόστος του έργου που έχει προγραμματιστεί για τις Βρυξέλλες

145Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



διαφεύγει κάθε ελέγχου. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα την τροπολογία, η οποία αναφέρει
ρητά ότι πρέπει να ελεγχθεί αυστηρότερα το επίκεντρο των δαπανών.

Catherine Stihler (S&D),    γραπτώς. – (EN) Δεδομένων των αυστηρότατων μέτρων λιτότητας
που λαμβάνονται επί του παρόντος σε όλα τα κράτη μέλη, φρονώ ότι δεν αρμόζει στην παρούσα
φάση να παρέχεται χρηματοδότηση για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· για τον λόγο αυτόν,
καταψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Michèle Striffler (PPE),    γραπτώς. – (FR) Στην ψηφοφορία επί της έκθεσης Fernandes
σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για το οικονομικό έτος 2012 ήταν ουσιώδες να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες οικονομικές
και δημοσιονομικές δυσκολίες. Ως εκ τούτου, το αρχικό σχέδιο έκθεσης, το οποίο προέβλεπε
την υλοποίηση του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας με τεράστιο κόστος λειτουργίας, ερχόταν
σε πλήρη αντίθεση με τη βαθιά μου πεποίθηση υπέρ της δημοσιονομικής αυτοσυγκράτησης, η
οποία αφορά τα χρήματα των φορολογουμένων. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν
με σαφήνεια όλες οι οικονομικές εγγυήσεις σχετικά με το εν λόγω έργο πριν από την έναρξη
οιωνδήποτε εργασιών. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να τηρούν πραγματική
δημοσιονομική πειθαρχία, ιδιαίτερα δε κατά την παρούσα οικονομική κρίση.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Δεδομένων των δύσκολων οικονομικών και
δημοσιονομικών συνθηκών που βιώνουν τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο οφείλει να αποδείξει
τη δημοσιονομική του υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση κατά το οικονομικό έτος 2012,
χωρίς, εντούτοις να επιτρέψει να τεθεί υπό αμφισβήτηση ο στόχος της νομοθετικής αριστείας.
Ο εν λόγω προϋπολογισμός έχει περικοπεί, σε πραγματικούς όρους, κατά 2,3% έναντι του
προϋπολογισμού του 2011, και έχει υποστεί συνολικές περικοπές ύψους 48,9 εκατομμυρίων
ευρώ σε σύγκριση με την προτεινόμενη κατάσταση προβλέψεων. Αυτό οφείλεται κυρίως σε
περικοπές δαπανών σχετικά με τα ακίνητα, στο κόστος των 18 νέων βουλευτών του ΕΚ και στην
ένταξη της Κροατίας. Οι δύο τελευταίοι παράγοντες θα αποτελέσουν αργότερα διορθωτικού
προϋπολογισμού. Επί του παρόντος, κορυφαία προτεραιότητα για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) αποτελούν οι επενδύσεις για τους νέους.

Προς τον σκοπό αυτόν, ο εισηγητής προτείνει τη μείωση κατά 100 εκατομμύρια ευρώ του
ανώτατου ορίου του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, με αντίστοιχη αύξηση
σε άλλες κατηγορίες υπέρ της νεολαίας. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η διαγραφή της γραμμής
του προϋπολογισμού για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη
βιωσιμότητά του, διότι το αντίστοιχο ποσό θα μεταφερθεί σε άλλο τομέα, σύμφωνα με διαφανή
διαδικασία που έχει εγκριθεί από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Η έκθεση του κ. Fernandes σχετικά με τον
προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 προβλέπει
εξοικονόμηση πόρων, σχέδια συγκρατημένων δαπανών και μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη χρήση
των πόρων του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με την παροχή στήριξης προς τις εν εξελίξει
περιβαλλοντικές πολιτικές και τη συνεχή ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών. Παρ’ όλα αυτά,
είναι δύσκολο, αφενός, να κατανοηθεί για ποιον λόγο δεν υπήρξε πλειοψηφία υπέρ του παγώματος
των δαπανών σχετικά με τις «δαπάνες γραφείου» για το 2012 και, αφετέρου, τα επίπεδα δαπανών
για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι υπερβολικά υψηλά και πρέπει να αναθεωρηθούν
επειγόντως, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη διαρθρωτική κρίση.

Iva Zanicchi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του
κ. Fernandes σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό
έτος 2012. Συμφωνώ απολύτως με τους στόχους που περιγράφονται στο εγκριθέν κείμενο, οι
οποίοι είναι οι εξής: αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων
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πριν από τη δημιουργία νέων θέσεων, μεγαλύτερη ασφάλεια στους κόλπους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ψηφιακή στρατηγική για τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργία υπηρεσίας Wi-Fi και
στρατηγική για την ευφυέστερη διαχείριση όλων των δαπανών σχετικά με ακίνητα που ανήκουν
στο Κοινοβούλιο.

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0227/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίζω το παρόν ψήφισμα, το οποίο επιδιώκει
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, οι οποίοι
έχουν εγκριθεί μόνο από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Υπερψηφίζω
αυτό το ψήφισμα, διότι πραγματεύεται έναν ισχυρισμό για την υγεία, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται
στους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς για την υγεία και αφορά τη χρήση παιδικού γάλακτος σε
βρέφη ηλικίας από έξι μηνών και άνω, δεδομένου ότι έχει ανιχνευθεί η προσθήκη
εικοσιπενταενοϊκού οξέος (DHA), ενός τύπου οξέος, σε γάλα για βρέφη.

Roberta Angelilli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Τάσσομαι υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος σχετικά
με ισχυρισμούς περί υγείας που διατυπώνονται πάνω στα τρόφιμα και προορίζονται για παιδιά.
Η υγεία των παιδιών πρέπει να προστατεύεται καλύτερα από τυχόν διατροφικές συμβουλές που
αναγράφονται στα τρόφιμα και είναι συχνά παραπλανητικές, οδηγώντας τους καταναλωτές στην
αγορά τους, επειδή διατυπώνεται απλώς ο ισχυρισμός ότι έχουν ευεργετικά διατροφικά ή
φυσιολογικά αποτελέσματα. Οφείλουμε να παρέχουμε στους καταναλωτές την εγγύηση ότι τα
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή, με αληθή και ενδεδειγμένη σήμανση, ούτως
ώστε να παρέχεται στον καταναλωτή η απαραίτητη ενημέρωση για να προβαίνει στις επιλογές
του με πλήρη επίγνωση των δεδομένων και να δημιουργούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στη
βιομηχανία τροφίμων.

Επί του παρόντος, σε ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιείται για τη σήμανση και διαφήμιση
προϊόντων διατροφής ευρύ φάσμα δεικτών που αναφέρονται σε ουσίες των οποίων η ευεργετική
δράση δεν έχει αποδειχθεί ή για τις οποίες δεν έχει επιτευχθεί επαρκής επιστημονική συναίνεση.
Συνεπώς, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι ουσίες για τις οποίες διατυπώνονται ισχυρισμοί περί
ευεργετικών ιδιοτήτων υπόκεινται σε επιστημονικές δοκιμές και μελέτες που εκπονούνται από
την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Tροφίμων (ΕΑΑΤ).

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Το παρόν ψήφισμα αφορούσε την έγκριση και
άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών περί υγείας και διατροφής που διατυπώνονται πάνω
στα τρόφιμα και αφορούν την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών. Καταψήφισα το ψήφισμα που
προτάθηκε στην Ολομέλεια, διότι θεωρώ ότι είναι καίριας σημασίας οι ισχυρισμοί σχετικά με
τρόφιμα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μεταξύ έξι και δώδεκα μηνών να διατυπώνονται
και να επαληθεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    γραπτώς. – (ES) Καταψήφισα αυτήν την πρωτοβουλία,
διότι, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006,
ο περί υγείας ισχυρισμός πως το εικοσιπενταενοϊκό οξύ (DHA) συμβάλλει στην κανονική ανάπτυξη
της όρασης των παιδιών ηλικίας μεταξύ έξι και δώδεκα μηνών δεν θα μπορούσε να εξαχθεί από
τη γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων που διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή.

Επιπλέον, έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2010 στο περιοδικό British Medical Journal
διαπίστωσε ότι, μετά από δέκα έτη διατροφής με παρασκευάσματα εμπλουτισμένα με DHA τα
παιδιά παρουσίασαν μεγαλύτερο βάρος και υψηλότερη αρτηριακή πίεση. Δεν υπάρχει σαφής
επιστημονική συναίνεση επί της επίδρασης του εμπλουτισμένου με DHA γάλακτος στα βρέφη,
γεγονός το οποίο αντιβαίνει στα άρθρα 5 και 6 του εν λόγω κανονισμού.
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Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ο ισχυρισμός δεν συνάδει με τον στόχο και το περιεχόμενο του
σχεδίου κανονισμού, καταψήφισα την έγκρισή του.

Jan Březina (PPE),    γραπτώς. – (CS) Συμμερίζομαι την άποψη ότι, σύμφωνα με τον
προτεινόμενο κανονισμό της Επιτροπής, ο περί υγείας ισχυρισμός πως «το εικοσιπενταενοϊκό
οξύ (DHA) συμβάλλει στην κανονική ανάπτυξη της όρασης των παιδιών ηλικίας έως 12 μηνών»
περιλαμβάνεται στους ισχυρισμούς που πρέπει να προστεθούν στον ευρωπαϊκό κατάλογο
επιτρεπόμενων ισχυρισμών. Γενικώς αποδεκτές επιστημονικές γνώσεις καταδεικνύουν ότι στην
ανάπτυξη της όρασης των βρεφών δεν συμβάλλει μόνο το DHA που υπάρχει στο μητρικό γάλα,
αλλά και το συνθετικό DHA που προστίθεται σε γαλακτοκομικά προϊόντα για βρέφη και σε
άλλες τροφές που προορίζονται για βρέφη. Η ενδεχόμενη απόρριψη της συμπερίληψης του
DHA στον ευρωπαϊκό κατάλογο επιτρεπόμενων ισχυρισμών περί υγείας αναμένεται να
δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο, ακυρώνοντας κατά τον τρόπο αυτόν το έργο της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, απλώς και μόνον επειδή οιοσδήποτε
ισχυρισμός περί της υγείας σχετικά με οιαδήποτε ουσία που έχει υποβληθεί σε απαιτητική και
αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης από την προαναφερθείσα αρχή θα μπορούσε να απορριφθεί
απλώς για ιδεολογικά υποκινούμενους λόγους.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    γραπτώς. – (RO) Τάχθηκα υπέρ αυτού του ψηφίσματος,
διότι πιστεύω ότι οι ισχυρισμοί περί υγείας μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές των
καταναλωτών, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνεται υπεύθυνη χρήση των
ισχυρισμών, βάσει επιστημονικών εκτιμήσεων υψίστης ποιότητας. Είναι βεβαίως αληθές το
γεγονός ότι η παρουσία DHA στο μητρικό γάλα έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της όρασης
των βρεφών ηλικίας έως 12 μηνών. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το ίδιο αποτέλεσμα
έχει και το συνθετικό DHA, το οποίο περιέχεται σε άλλες μορφές βρεφικού γάλακτος. Στο
μητρικό γάλα, το DHA συνοδεύεται και από άλλα συνένζυμα και συμπαράγοντες που παράγουν
από κοινού το εν λόγω αποτέλεσμα για την ανάπτυξη της όρασης. Επί του παρόντος, δεν υφίσταται
στην επιστημονική κοινότητα συναίνεση επί των θετικών αποτελεσμάτων που ενδέχεται να έχει
στα βρέφη το εμπλουτισμένο με DHA παρασκεύασμα βρεφικού γάλακτος. Κατά συνέπεια, εκτιμώ
ότι θα ήταν βεβιασμένη η έγκριση της χρήσης ενός τέτοιου ισχυρισμού χωρίς να έχουμε στην
διάθεσή μας απτές αποδείξεις εν προκειμένω. Οι περί υγείας ισχυρισμοί αυτού του είδους μπορεί
να είναι παραπλανητικοί για τους καταναλωτές και να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία
των παιδιών.

Nessa Childers (S&D),    γραπτώς. – (EN) Θα ήθελα να εκφράσω την αποδοκιμασία μου για
τη σημερινή ψηφοφορία, η οποία υπερίσχυσε με ελάχιστη διαφορά της απόρριψης ενός
παραπλανητικού περί υγείας ισχυρισμού από μεγάλη βιομηχανία παρασκευής βρεφικού γάλακτος.
Πρόκειται για ήττα που δέχθηκαν οι οικογένειες με μωρά. Με απογοητεύει το γεγονός ότι πολλοί
συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ συμπαρατάχθηκαν εν προκειμένω με τα συμφέροντα των μεγάλων
επιχειρήσεων. Αυτή η ψηφοφορία ανοίγει τον δρόμο για την ακόμα επιθετικότερη εμπορική
προώθηση στον κλάδο των προϊόντων διατροφής, η οποία όμως δεν βασίζεται σε ακλόνητα
επιστημονικά στοιχεία. Το DHA περιέχεται σε φυσική μορφή στο μητρικό γάλα και συμβάλλει
στην ανάπτυξη της όρασης των παιδιών. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο και με το συνθετικό DHA,
το οποίο προστίθεται σε παρασκευάσματα βρεφικού γάλακτος. Δεδομένου ότι δεν υφίστανται
ακόμα αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παραπλανητική
πληροφόρηση των γονέων. Η υγεία των βρεφών είναι εξαιρετικά σημαντική για να την
εμπιστευθούμε στο τμήμα εμπορικής προώθησης μιας πολυεθνικής εταιρείας. Το αποτέλεσμα
της σημερινής ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου, το οποίο υπερίσχυσε με μικρή διαφορά της
απόρριψης του εν λόγω ισχυρισμού, είναι ιδιαίτερα απογοητευτική.
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Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Δεν θέλαμε να αναγράφεται στα βρεφικά
προϊόντα η δήλωση ότι το εικοσιπενταενοϊκό οξύ (DHA), ένα λιπαρό οξύ που περιέχεται στο
μητρικό γάλα, έχει ευεργετική επίδραση στην κανονική ανάπτυξη της όρασης των βρεφών. Δεν
υφίστανται επιστημονικά στοιχεία προς επίρρωση της γνωμοδότησης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), και επί της οποίας στηρίχθηκε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να προτείνει την έγκριση της διατύπωσης αυτού του ισχυρισμού πάνω σε τρόφιμα
που προορίζονται για βρέφη. Κατά συνέπεια, έπρεπε να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης και
να μην εγκριθεί, επομένως, ο εν λόγω ισχυρισμός. Δυστυχώς, με διαφορά μόλις 8 ψήφων, το
Κοινοβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής. Τούτο επαναφέρει στο τραπέζι
των συζητήσεων το ζήτημα της ανεξαρτησίας και της ακρίβειας των εκτιμήσεων που διενεργεί
η ΕΑΑΤ.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με την «έγκριση και
άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών περί υγείας και διατροφής που διατυπώνονται πάνω
στα τρόφιμα και αφορούν την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών», διότι δεν υπάρχουν
αναγνωρισμένα επιστημονικά στοιχεία ότι το συνθετικό εικοσιπενταενοϊκό οξύ (DHA), το οποίο
προστίθεται στο γάλα για νεογνά και σε άλλες παιδικές τροφές, και το οποίο είναι διαφορετικό
από το DHA που περιέχεται στο μητρικό γάλα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της όρασης των
παιδιών. Συνεπώς, πιστεύω ότι δεν πρέπει να εγκριθεί ο περί διατροφής ισχυρισμός, εάν δεν
εκπονηθούν προηγουμένως μελέτες που θα παράσχουν αποχρώσες ενδείξεις.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το ζήτημα των δυνητικά αποδεκτών ισχυρισμών στη
σήμανση ή στη διαφήμιση διαφόρων τύπων τροφίμων είναι πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να
οδηγήσει σε εσφαλμένες προσδοκίες ή στην υιοθέτηση συμπεριφοράς που στερείται επιστημονικής
τεκμηρίωσης. Δεδομένης αυτής της προοπτικής, οιοσδήποτε ισχυρισμός πρόκειται να προστεθεί
στον κατάλογο επιτρεπόμενων ισχυρισμών περί υγείας πρέπει να εξετάζεται υπό το φως των
πλέον πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ενδεδειγμένη
τεκμηρίωσή του. Η Επιτροπή διατείνεται ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση,
θεωρώντας αποδεδειγμένο τον ισχυρισμό πως «το εικοσιπενταενοϊκό οξύ (DHA) συμβάλλει στην
κανονική ανάπτυξη της όρασης των παιδιών ηλικίας έως 12 μηνών».

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το παρόν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου πραγματεύεται το σχέδιο κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή σχετικά με την
έγκριση και άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών περί υγείας και διατροφής που διατυπώνονται
πάνω στα τρόφιμα και αφορούν τη μείωση των κινδύνων ασθενειών ή την υγεία και ανάπτυξη
των παιδιών. Η διατροφή για τον πληθυσμό γενικότερα, και για τα παιδιά ειδικότερα, πρέπει να
τυγχάνει της μέγιστης προσοχής όλων των ευρωπαϊκών οργάνων, διότι διακυβεύεται η υγιής
ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής των πολιτών. Η προβολή τροφίμων με τη χρήση ισχυρισμών
ενδέχεται να είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές και αντίθετη προς τις επιστημονικές
συστάσεις. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματα που διατυπώνει ο εισηγητής επί αυτού
του ζητήματος, το οποίο είναι εξίσου ευαίσθητο και σημαντικό, καταψηφίζω το παρόν σχέδιο
κανονισμού, διότι εκτιμώ ότι δεν προστατεύει επαρκώς τη δημόσια υγεία, ειδικότερα δε την υγεία
των παιδιών.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Το παρόν έγγραφο αντιτίθεται στην έγκριση
του σχεδίου κανονισμού που πρότεινε η Επιτροπή «σχετικά με την έγκριση και άρνηση έγκρισης
ορισμένων ισχυρισμών περί υγείας και διατροφής που διατυπώνονται πάνω στα τρόφιμα και
αφορούν την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών», διότι δεν συνάδει με τους στόχους και το
περιεχόμενο του κανονισμού σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που
διατυπώνονται στα τρόφιμα.
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Αναφέρεται κυρίως σε προβλήματα που ανακύπτουν από την προσθήκη, με τη χρήση διαφόρων
μέσων, εικοσιπενταενοϊκού οξέος (DHA) στο μητρικό γάλα, το οποίο συμβάλλει στην κανονική
ανάπτυξη της όρασης των παιδιών ηλικίας έως 12 μηνών.

Ωστόσο, τα γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα του
ίδιου, συνθετικού, DHA που προστίθεται στο γάλα για νεογνά και σε άλλες παιδικές τροφές δεν
είναι σαφή. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται σαφής επιστημονική συναίνεση για τα αποτελέσματα
που έχει στα βρέφη το εμπλουτισμένο με DHA γάλα για νεογνά το οποίο βρίσκεται σε διαφορετικό
βιολογικό περιβάλλον από ό,τι το μητρικό γάλα, είτε χρησιμοποιείται σε παρασκευάσματα
βρεφικού γάλακτος είτε σε άλλες παιδικές τροφές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
εκφράζεται αντίθεση προς την έγκριση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.

Elisabetta Gardini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Σήμερα χάσαμε, δυστυχώς, μια σημαντική ευκαιρία
να επαναλάβουμε ότι δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγω να αποθαρρύνουμε τον θηλασμό, ούτε βεβαίως
να χρησιμοποιούμε διατροφικά προφίλ τα οποία υποτίθεται ότι παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες.
Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η προσθήκη
εικοσιπενταενοϊκού οξέος (DHA) σε υποκατάστατα γάλακτος βελτιώνει την ανάπτυξη της όρασης.
Υποστηρίζω το ψήφισμα, διότι ακολουθεί πιστά το πνεύμα του διεθνούς κώδικα για την εμπορία
υποκατάστατων γάλακτος που εξέδωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Πράγματι, ο εν λόγω
κώδικας επιδιώκει, μεταξύ άλλων, να διασφαλισθεί ότι δεν επιτρέπεται καμία μορφή διαφήμισης
ή άλλης μορφής προώθησης των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος. Είναι ευρέως αποδεκτό
ότι το μητρικό γάλα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία τόσο του παιδιού όσο και της
μητέρας, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Επιπλέον, σε πρόσφατη
έρευνα που δημοσιεύθηκε από τη UNICEF, αλλά και από την Ιταλική Εταιρεία Προγεννητικής
Ιατρικής, τονίζεται ότι οι θάνατοι νεογνών θα μπορούσαν να περιοριστούν κατά 22%, εάν τα
νεογνά τρέφονταν με μητρικό γάλα. Θα προτιμούσα όλη η ενέργεια που αναλώνεται στην
προώθηση του τεχνητού γάλακτος να διοχετευθεί στην παροχή στήριξης προς τις μητέρες οι
οποίες θα ήταν ευτυχείς να θηλάσουν τα μωρά εφόσον θα μπορούσαν να λάβουν την αναγκαία
υποστήριξη.

Françoise Grossetête (PPE),    γραπτώς. – (FR) Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα
προϊόντα για παιδιά, όπως το βρεφικό γάλα, να ευνοούνται από ισχυρισμούς, εφόσον οι τελευταίοι
έχουν λάβει επιστημονική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(ΕΑΑΤ), όπως συμβαίνει στην περίπτωση του εικοσιπενταενοϊκού οξέος (DHA), το οποίο
συμβάλλει στην κανονική ανάπτυξη της όρασης των παιδιών ηλικίας από έξι έως δώδεκα μηνών.
Η απαγόρευση κάθε ανακοίνωσης, ακόμα και για αναγνωρισμένα επιστημονικά αποτελέσματα,
θα παρεμπόδιζε σημαντικά την έρευνα και την καινοτομία σε αυτόν τον τομέα.

Είναι επίσης σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι, μετά από έξι μήνες, δεν επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση
όλες οι γυναίκες να θηλάσουν τα μωρά τους, και πρέπει, συνεπώς, να έχουν τη δυνατότητα να
επωφελούνται από βρεφικά παρασκευάσματα για τα οποία έχουν αξιολογηθεί επιστημονικά οι
ισχυρισμοί περί υγείας. Το ζητούμενο δεν είναι να διατυπωθούν ισχυρισμοί περί της υπεροχής
των βρεφικών, εμπλουτισμένων με DHA, παρασκευασμάτων γάλακτος έναντι του μητρικού
γάλακτος. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο!

Το Κοινοβούλιο επέλεξε σήμερα την οδό της λογικής, διότι απέρριψε το παρόν ψήφισμα, το
οποίο αποσκοπούσε στην απαγόρευση του εν λόγω ισχυρισμού και στον διασυρμό του έργου
της ΕΑΑΤ.

Marian Harkin (ALDE),    γραπτώς. – (EN) Υπερψηφίζω το ψήφισμα για την άρνηση έγκρισης
του περί υγείας ισχυρισμού ότι η προσθήκη του φυσικού λιπαρού οξέος DHA σε βρεφικές
τροφές συμβάλλει στην κανονική ανάπτυξη της όρασης των παιδιών, και τούτο για πολλούς
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λόγους. Καταρχάς, υπάρχει διαφορά μεταξύ του συνθετικού DHA και του DHA που περιέχεται
στο μητρικό γάλα. Επίσης, έγκυρες μελέτες καταδεικνύουν ότι δεν έχει αποδειχθεί το ευεργετικό
αποτέλεσμά του στην ανάπτυξη της όρασης, ενώ ορισμένες μελέτες έχουν καταδείξει ακόμα και
αρνητικά αποτελέσματα του εμπλουτισμένου με DHA παρασκευάσματος γάλακτος για την
υγεία ορισμένων παιδιών. Εν ολίγοις, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες.

Lucas Hartong (NI),    γραπτώς. – (NL) Η αντιπροσωπεία του ολλανδικού Κόμματος Ελευθερίας
(PVV) υπερψήφισε το παρόν ψήφισμα, διότι εγείρονται σαφείς αμφιβολίες σχετικά με τους
ισχυρισμούς περί υγείας που διατυπώνονται για το DHA. Ωστόσο, θα θέλαμε να επανεξεταστούν
οι διαδικασίες για την αναγνώριση των ισχυρισμών περί υγείας. Το PVV υποστηρίζει σθεναρά
την ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα και, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, επιθυμούμε την καθιέρωση
διαφανούς διαδικασίας, η οποία δεν θα παράγει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτό το έγγραφο που αφορά την
έγκριση και άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών περί υγείας και διατροφής που διατυπώνονται
πάνω στα τρόφιμα και αφορούν την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών, διότι τα αγαθά που
διατίθενται στην κοινή αγορά πρέπει να είναι ασφαλή προς κατανάλωση, να πληρούν τις
προδιαγραφές και να είναι νόμιμα. Οι ισχυρισμοί περί υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα
πρέπει να τεκμηριώνονται και να αποδεικνύονται επιστημονικά, ειδικότερα δε όταν αφορούν τις
τροφές και την υγεία των παιδιών. Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι οι ουσίες για τις οποίες
διατυπώνεται κάποιος ισχυρισμός πρέπει να έχουν αποδειχθεί ότι έχουν ευεργετικό θρεπτικό ή
φυσιολογικό αποτέλεσμα. Ο ισχυρισμός πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονικά, λαμβάνοντας
υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και σταθμίζοντας τη βαρύτητα των
στοιχείων. Οι ισχυρισμοί περί θεμάτων υγείας θα πρέπει να εγκρίνονται για χρήση στην Κοινότητα
μόνο μετά από επιστημονική αξιολόγηση της υψηλότερης δυνατής προδιαγραφής, και οι
ισχυρισμοί θρεπτικότητας και υγείας δεν πρέπει να είναι παραπλανητικοί.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (ΕΝ) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα, το οποίο αμφισβητεί
έναν επιτρεπόμενο ισχυρισμό σχετικά με βρεφική τροφή. Ο επιτρεπόμενος ισχυρισμός αφορά
το DHA, ένα λιπαρό οξύ που περιέχεται σε φυσική μορφή στο μητρικό γάλα, η σημασία του
οποίου για την ανάπτυξη της όρασης των βρεφών είναι γνωστή. Αυτό όμως ισχύει μόνο για το
μητρικό γάλα, διότι το συνθετικό DHA που προστίθεται σε παρασκευάσματα γάλακτος για
βρέφη είναι διαφορετικό. Η εταιρεία Mead Johnson που παράγει το παρασκεύασμα υπέβαλε
αίτηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) και στη μόνιμη επιτροπή
για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων (SCFCAH) για την έγκριση της χρήσης του
περί υγείας ισχυρισμού πως «η πρόσληψη εικοσιπενταενοϊκού οξέος (DHA) συμβάλλει στην
κανονική ανάπτυξη της όρασης των παιδιών ηλικίας έως 12 μηνών». Ο ισχυρισμός εγκρίθηκε,
με βάση αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία Mead Johnson. Εντούτοις, το 2008,
ανεξάρτητος έλεγχος που διενεργήθηκε επί όλων των διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν το
DHA στο παρασκεύασμα γάλακτος για βρέφη διαπίστωσε ότι η προσθήκη DHA σε
παρασκευάσματα γάλακτος «δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την όραση, τη μαθησιακή ικανότητα
ή τη σωματική ανάπτυξη». Επιπλέον, δεν υποβλήθηκε στην ΕΑΑΤ καμία μελέτη που να αποδεικνύει
το αποτέλεσμα της χρήσης εμπλουτισμένου με DHA παρασκευάσματος δεύτερης βρεφικής
ηλικίας σε βρέφη που έχουν τραφεί με παρασκευάσματα μη εμπλουτισμένα με DHA μετά τη
γέννησή τους. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμης σημασίας, διότι ο εν λόγω ισχυρισμός θα
επιτρεπόταν μόνο για παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

Cristiana Muscardini (PPE),    γραπτώς. – (IT) Θεωρώ ότι η δημόσια υγεία και η ασφάλεια
των τροφίμων αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους επί των οποίων αναπτύσσεται η κοινωνία.
Όταν πληρούνται και κατοχυρώνονται αυτές οι απαιτήσεις, μειώνονται οι κίνδυνοι για την υγεία
και εξασφαλίζεται η αύξηση του πληθυσμού υπό ελεγχόμενες συνθήκες που παρέχουν ασφάλεια.
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Αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία διέπουν τον κανονισμό της ΕΕ της 20ής Δεκεμβρίου 2006
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα. Οι αρχές
που εξακολουθούν σήμερα να δηλώνονται στον εν λόγω κανονισμό διασφαλίζουν τη στενή σχέση
μεταξύ των δοκιμασμένων και εξακριβωμένων επιστημονικών δεδομένων και της έγκρισης
ορισμένων τροφίμων προς χρήση.

Το σχέδιο κανονισμού το οποίο συζητούμε σήμερα δεν προβλέπει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις,
ούτε τη γενική αρχή της προφύλαξης απουσία των αναγκαίων απαιτήσεων, ούτως ώστε να
διασφαλισθεί ότι οι ισχυρισμοί περί υγείας και διατροφής δεν είναι παραπλανητικοί. Το στοιχείο
αυτό έπρεπε να μας οδηγήσει στην απόρριψη της έγκρισης.

Το DHA του μητρικού γάλακτος παρουσιάζει την ιδιότητα που έχουν αποδείξει τα επιστημονικά
στοιχεία, αλλά η συνθετική μορφή του δεν συνάδει με τους στόχους και το περιεχόμενο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε επιπόλαια τα θέματα
υγείας, ειδικά όταν αφορούν τα παιδιά. Για τον λόγο αυτόν, συμμερίζομαι την άποψη του
εισηγητή.

Mario Pirillo (S&D),    γραπτώς. – (IT) Καταψήφισα το ψήφισμα που απορρίπτει την ένδειξη
της παρουσίας DHA σε υποκατάστατα γάλακτος για βρέφη, διότι πιστεύω ότι είναι σωστό να
διαφημίζονται οι λόγοι για τους οποίους προστίθεται DHA. Θα ήθελα να αναφέρω εν προκειμένω
ότι το DHA είναι ένα ωμέγα 3-λιπαρό οξύ, το οποίο περιέχεται στο μητρικό γάλα και έχει
ευεργετική επίδραση στην όραση των παιδιών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η ΕΑΑΤ, η Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για την ευρείας κλίμακας
ένδειξη της παρουσίας αυτής της ουσίας. Δεν εκτίμησα την πληθώρα ηλεκτρονικών μηνυμάτων
που ελήφθησαν, διατυπώνοντας την πεποίθηση ότι εμείς επιδιώκουμε να ευνοήσουμε το τεχνητό
γάλα έναντι του μητρικού. Οφείλουμε να παρέχουμε πάντα επαρκή πληροφόρηση για τις ουσίες
που προστίθενται στα τρόφιμα, ιδιαίτερα δε όταν αυτά προορίζονται για παιδιά.

Frédérique Ries (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Σήμερα το μεσημέρι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
απέστειλε ένα απερίγραπτο μήνυμα αδυναμίας, απορρίπτοντας ένα ψήφισμα το οποίο αρνείτο
να προσθέσει έναν ισχυρισμό περί υγείας για τρόφιμα που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12
μηνών, με 328 ψήφους υπέρ και 323 ψήφους κατά, ενώ απαιτείται, ωστόσο, απόλυτη πλειοψηφία
369 ψήφων.

Πλην όμως, επρόκειτο για κλασική περίπτωση: η εναντίωση στη γνωμοδότηση που εξέδωσε η
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Στην προκειμένη περίπτωση, η ΕΑΑΤ
επέτρεψε σε παρασκευαστές τροφίμων που προορίζονται για νεογνά να ισχυρίζονται ότι η
συνθετική μορφή του εικοσιπενταενοϊκού οξέος (DHA), ενός λιπαρού οξέος το οποίο βρίσκεται
σε φυσική μορφή στο μητρικό γάλα, «συμβάλλει στην κανονική ανάπτυξη της όρασης των παιδιών
ηλικίας έως 12 μηνών». Αυτό δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά, όπως επιβεβαιώνεται από επιστολή
που απεστάλη σήμερα το πρωί στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Λυπούμαι βαθύτατα για αυτό το ισχυρό ράπισμα που δέχθηκαν πολλοί ευρωπαίοι ενδιαφερόμενοι
φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών και
η Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών, οι οποίοι ζητούν απλώς να μην θεωρούνται τα παιδιά
συνήθεις καταναλωτές. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αμέλησε πολύ
απλά να καταστήσει την κοινή λογική και τη δεοντολογία προτεραιότητα των ευρωπαϊκών
πολιτικών για την ασφάλεια των τροφίμων.
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Robert Rochefort (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Καταψήφισα το σχέδιο κανονισμού με στόχο
την έγκριση του περί υγείας ισχυρισμού πως η πρόσληψη εικοσιπενταενοϊκού οξέος (DHA)
συμβάλλει στην κανονική ανάπτυξη της όρασης των παιδιών ηλικίας έως 12 μηνών.

Ενώ η πλειονότητα των βουλευτών υπερψήφισε αυτήν την απόρριψη, υπολείπονταν 40 ψήφοι
για να συμπληρωθεί η ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για την έγκριση της απόρριψης. Ωστόσο,
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ορίζει
ότι οι ισχυρισμοί περί υγείας και διατροφής δεν πρέπει να είναι παραπλανητικοί και πρέπει να
βασίζονται σε επιστημονικές ενδείξεις. Επιπλέον, ακόμα και αν τα γενικώς αποδεκτά επιστημονικά
στοιχεία καταδεικνύουν ότι το DHA στο μητρικό γάλα συμβάλλει στην ανάπτυξη της όρασης
των παιδιών, δεν υφίσταται επί του παρόντος επιστημονική συναίνεση επί της πιθανής σχέσης
αιτίας και αποτελέσματος ανάμεσα στη λήψη βρεφικών παρασκευασμάτων εμπλουτισμένων με
DHA και στη βελτίωση της ανάπτυξης της όρασης των παιδιών.

Θεωρώ ότι, ελλείψει επιστημονικής συναίνεσης, κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση περαιτέρω ερευνών
επί των πιθανών, τόσο των ευεργετικών όσο και των επιβλαβών, αποτελεσμάτων της προσθήκης
DHA πριν από την έγκριση οιουδήποτε ισχυρισμού ότι η χρήση DHA σε παρασκευάσματα
δεύτερης βρεφικής ηλικίας και σε παιδικές τροφές έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Το Κοινοβούλιο
απέτυχε σήμερα να επωφεληθεί της ευκαιρίας για την απαγόρευση της επικείμενης χρήσης αυτού
του ισχυρισμού εν αναμονή πειστικότερων επιστημονικών ενδείξεων, και λυπούμαι για αυτό.

Zuzana Roithová (PPE)   , γραπτώς. – (CS) Η εποπτεία επί των ισχυρισμών περί υγείας
καθιερώθηκε για την αποφυγή της παραπλάνησης των καταναλωτών από ανακριβείς πληροφορίες.
Ωστόσο, πρέπει να εξυπηρετεί και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Κατά
συνέπεια, υπερψήφισα την πρόταση της Επιτροπής για τη συμπερίληψη του περί υγείας
ισχυρισμού σχετικά με το DHA σε γάλα σε σκόνη για παιδιά, διότι προβλέπει την παροχή θετικής
πληροφόρησης στις μητέρες που δεν είναι σε θέση να θηλάσουν τα μωρά τους για σοβαρούς
λόγους υγείας. Είναι απαραίτητο να παρέχεται σε αυτές τις μητέρες θετική πληροφόρηση σχετικά
με το γάλα σε σκόνη όταν αποφασίζουν ποιο προϊόν θα αγοράσουν. Με αυτόν τον τρόπο, δεν
υπονομεύεται η σημασία του θηλασμού για την ανάπτυξη των παιδιών, δεδομένου ότι κάθε
μητέρα είναι πλήρως ενημερωμένη εν προκειμένω από τον παιδίατρό της.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ, διότι το συναινετικό
ψήφισμα εκτιμά ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής που αφορά την έγκριση και άρνηση
έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών περί υγείας και διατροφής που διατυπώνονται πάνω στα τρόφιμα
και αφορούν την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών δεν συνάδει με τον στόχο του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1924/2006, και αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Το εικοσιπενταενοϊκό οξύ, γνωστό ως DHA, είναι μια
ουσία που περιέχεται στο μητρικό γάλα, και πολλές επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν ότι
έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της όρασης των νεογνών. Εκτιμώ ότι συγκεκριμένες
πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που εμπλουτίζονται με την εν λόγω ουσία, όπως το τεχνητό
γάλα, θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να προβαίνουν σε πιο τεκμηριωμένες επιλογές κατά
τις αγορές τους.

Δεν θεωρώ βάσιμους τους φόβους όλων όσοι ισχυρίζονται ότι, λόγω της διαφήμισης αυτής της
προσθήκης, οι μητέρες ενδέχεται να εγκαταλείψουν τον θηλασμό υπέρ του συγκεκριμένου τύπου
προϊόντος. Το μητρικό γάλα περιέχει ουσίες και δραστικά συστατικά που είναι θεμελιώδη και
αναντικατάστατα για τα βρέφη, δυστυχώς, όμως, δεν μπορούν όλες οι μητέρες να θηλάσουν τα
μωρά τους.
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Συνεπεία τούτου, καταψήφισα το παρόν ψήφισμα, διότι, παρεμποδίζοντας την πρόσβαση στην
κατάλληλη ενημέρωση, στερούμε μία ακόμα βοήθεια από τις μητέρες, οι οποίες, αδυνατώντας
να θηλάσουν τα μωρά τους, υποχρεώνονται να καταφύγουν στη χρήση αυτών των προϊόντων.

Catherine Stihler (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστήριξα το παρόν ψήφισμα, διότι φρονώ
ότι οι περί υγείας ισχυρισμοί σχετικά με το DHA δεν τυγχάνουν επιστημονικής τεκμηρίωσης
και πιστεύω ακράδαντα ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να υπόκεινται σε παραπλανητική
πληροφόρηση.

Hannu Takkula (ALDE),    γραπτώς. – (FI) Είναι προφανές ότι το μητρικό γάλα αποτελεί την
καλύτερη τροφή για τα νεογνά. Ωστόσο, δεν είναι σε θέση όλες οι μητέρες να θηλάσουν τα μωρά
τους, και τούτο για λόγους υγείας, επί παραδείγματι. Συνεπώς, τα βρεφικά παρασκευάσματα
γάλακτος είναι αναγκαία. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, ευελπιστούμε το υποκατάστατο να
προσιδιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στο μητρικό γάλα, όσον αφορά τη σύνθεσή του.

Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος έθεσε εν αμφιβόλω τη σημασία που αποδίδεται στο συστατικό
που είναι γνωστό ως DHA όσον αφορά τα παιδιά και την ανάπτυξή τους. Με την προσθήκη του
DHA, επιδιώκεται η αντικατάσταση των λιπαρών οξέων που περιέχονται στο μητρικό γάλα,
συστατικά για το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της όρασης των παιδιών,
και τα οποία ορισμένοι τουλάχιστον παρασκευαστές του υποκατάστατου έχουν προσθέσει στα
προϊόντα τους. Η εν λόγω πρόταση ψηφίσματος αποσκοπούσε, ειδικότερα, στην άρνηση του
γεγονότος ότι οι καταναλωτές θα ενημερώνονταν για το DHA, από τη σήμανση που τοποθετείται
επί του προϊόντος, για παράδειγμα.

Παρότι θα ήθελα, εν γένει, να συστήσω επιφυλακτικότητα ως προς τη χρήση διαφόρων υλικών
εμπορικής προώθησης, θεωρώ ότι, μετά τον μεγάλο αριθμό επιστημονικών δοκιμών που έχουν
πραγματοποιηθεί, πρέπει πλέον να είναι δυνατή η ανάλογη ενημέρωση των καταναλωτών. Αλλά
και οι πολιτικοί θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στις αποφάσεις των αρχών για την ασφάλεια
σε διάφορους τομείς. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (ΕΑΑΤ) έχει δηλώσει, επικαλούμενη επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, ότι το προϊόν
είναι ασφαλές. Για τους λόγους αυτούς, καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος με τίτλο «Έγκριση
και άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών περί υγείας και διατροφής που διατυπώνονται πάνω
στα τρόφιμα και αφορούν την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών».

Derek Vaughan (S&D),    γραπτώς. – (EN) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας εμμένει στην εκτίμηση ότι «δεν υπάρχει κανένα ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο
που να μας επιτρέπει να δηλώσουμε ότι η προσθήκη DHA σε γάλα για νεογνά αναμένεται να
έχει σημαντικά κλινικά οφέλη», επέλεξα να καταψηφίσω την πρόταση να επιτρέπεται στις εταιρείες
να προβαίνουν σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς περί της ευεργετικής δράσης της προσθήκης
DHA για την υγεία. Ενυπάρχει ο κίνδυνος αυτοί οι δυνητικά παραπλανητικοί ισχυρισμοί να
οδηγήσουν στην αυξημένη πρόσληψη γάλακτος για νεογνά που δίδεται στα βρέφη, τα οποία θα
μπορούσαν να στερηθούν ζωτικής σημασίας θρεπτικά συστατικά, όπως το DHA, το οποίο
περιέχεται σε φυσική μορφή στο μητρικό γάλα.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε
σήμερα την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και Ασφάλειας των Τροφίμων, με την οποία ζητείτο η διενέργεια περαιτέρω ερευνών πριν από
τη διατύπωση του ισχυρισμού ότι το εικοσιπενταενοϊκό οξύ (DHA) είναι ουσία με ευεργετικές
ιδιότητες για τα βρέφη.

Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για την απόρριψη του ψηφίσματος χωρίς να έχουν διενεργηθεί
όλοι οι απαραίτητοι επιστημονικοί έλεγχοι, παρότι ο συστηματικός έλεγχος στοιχείων που
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αφορούν το DHA και τη νευρολογική ανάπτυξη βρεφών που δημοσιεύθηκε από την Cochrane
Library το 2008 δείχνει ότι η διατροφή τελειόμηνων βρεφών με γάλα εμπλουτισμένο με DHA
και άλλα παρόμοια λιπαρά οξέα μακράς αλύσου δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την όραση,
τη μαθησιακή ικανότητα ή τη σωματική ανάπτυξη.

Παρά τις αμφιβολίες που εξέφρασαν τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και Ασφάλειας των Τροφίμων, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου εξουσιοδότησε de facto την
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να δηλώσει ότι «το εικοσιπενταενοϊκό οξύ
συμβάλλει στην κανονική ανάπτυξη της όρασης των παιδιών ηλικίας έως 12 μηνών». Παρ’ όλα
αυτά, ειδικά η περίπτωση του αμφιλεγόμενου φαρμάκου Mediator θα έπρεπε να οδηγήσει τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επιδείξουν στοιχειώδη σύνεση.

Έκθεση: Kader Arif (A7-0070/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω υπέρ της εν λόγω έκθεσης, διότι, υπό το
πρίσμα της εντεινόμενης παγκοσμιοποίησης του πλανήτη, η ΕΕ συνολικά πρέπει να κάνει
παραγωγικές επενδυτικές επιλογές, και συμφωνώ με τη θέση που αναφέρεται στην έκθεση ότι η
Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την έναρξη επενδύσεων
σε τρίτες χώρες όπως ο Καναδάς, η Ινδία και η Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι είναι καίριας
σημασίας να διασφαλίσει το Κοινοβούλιο την υπεύθυνη συμπεριφορά των ευρωπαίων επενδυτών
στο εξωτερικό, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα της ΕΕ να προβαίνει σε ρυθμίσεις
που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον μας.

Elena Oana Antonescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η μελλοντική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει
να προωθεί αειφόρους επενδύσεις, που σέβονται το περιβάλλον, ειδικότερα στον τομέα των
εξορυκτικών βιομηχανιών, και ενθαρρύνουν τις καλές συνθήκες εργασίας στις επιχειρήσεις στις
οποίες πραγματοποιούνται διεθνείς επενδύσεις. Θεωρώ ότι κάθε συμφωνία επενδύσεων θα πρέπει
να συνοδεύεται από δέσμη κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανονισμών, τόσο κατά τη
διαπραγμάτευση ενός κεφαλαίου ως τμήμα μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών όσο και
στην περίπτωση μεμονωμένων συμφωνιών επενδύσεων.

Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να προστατεύει τη βιοποικιλότητα και να υποστηρίζει τη μεταφορά
τεχνολογίας και τη βελτίωση των υποδομών. Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης γιατί πιστεύω
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια συνεκτική επενδυτική πολιτική που θα συμβάλλει θετικά
στην οικονομική πρόοδο, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην απασχόληση.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς.  –  (LT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει θέσει τις
άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή, η
οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις αποτελεί μια διπλή πρόκληση τόσο για τη διαχείριση παραπάνω
1.200 διμερών συνθηκών σχετικά με τις επενδύσεις (ΔΣΕ) που έχουν ήδη συναφθεί από τα κράτη
μέλη καθώς και για τον ορισμό μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των
επενδύσεων που θα ανταποκρίνεται στις αναμονές των επενδυτών και των ωφελούμενων κρατών,
ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται τους στόχους εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Οι ΔΣΕ συνάπτονται με
σκοπό την εξασφάλιση νομικής και χρηματοπιστωτικής προστασίας στους επενδυτές από
ανεπτυγμένες χώρες. Συμφωνώ ότι κατά την ανάπτυξη της μελλοντικής επενδυτικής πολιτικής
της ΕΕ η προστασία των επενδυτών θα πρέπει να παραμείνει η πρώτη προτεραιότητα των
συμφωνιών επενδύσεων. Η μελλοντική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει επίσης να προωθεί την επένδυση
που είναι αειφόρος, σέβεται το περιβάλλον (ειδικότερα στον τομέα των εξορυκτικών βιομηχανιών)
και ενθαρρύνει τις καλές ποιοτικά συνθήκες εργασίας στις επιχειρήσεις στις οποίες
πραγματοποιούνται επενδύσεις. Ως εκ τούτου, η πρόσφατη μεταρρύθμιση των κατευθυντήριων
γραμμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την προώθηση υπεύθυνης
συμπεριφοράς εκ μέρους των διεθνών επιχειρήσεων θα πρέπει να υποστηριχθεί από την ΕΕ.
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George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης. Όλοι γνωρίζουμε
ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι ξένες επενδύσεις εμπίπτουν στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της EΕ. Βάσει αυτών των νέων εξουσιών, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη
μπορούν να χαράξουν, από κοινού με το Κοινοβούλιο, μια πολιτική που θα προωθεί υψηλής
ποιότητας επενδύσεις, συμβάλλοντας θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση.
Η κρίση έχει οδηγήσει, όπως είναι φυσικό, σε μείωση του όγκου των άμεσων ξένων επενδύσεων,
οι οποίες είχαν αγγίξει το 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ το 2007. Χαιρετίζω επίσης την πρόταση
καθιέρωσης του όρου «επενδυτής της ΕΕ» και πιστεύω ότι η προστασία όλων των επενδυτών της
ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα των συμφωνιών επενδύσεων.

Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι όλες οι
επενδύσεις δεν απαιτούν το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας, και ότι π.χ. οι βραχυπρόθεσμες
κερδοσκοπικές επενδύσεις δεν απαιτούν το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως οι μακροπρόθεσμες
επενδύσεις. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των μελλοντικών ευρωπαϊκών συμφωνιών πρέπει
να περιορίζεται μόνο στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). Για αυτόν τον λόγο, υποστήριξα την
εν λόγω έκθεση, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των τομέων που εμπίπτουν στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Το Κοινοβούλιο θέλησε να αποσαφηνίσει
τους κανόνες που θα κληθεί να θεσπίσει η ΕΕ κατά τη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμφωνιών
επενδύσεων. Πέρα από την προστασία των επενδυτών, η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει σε
όλες τις μελλοντικές συμφωνίες ειδικές ρήτρες που θα καθορίζουν το δικαίωμα των τρίτων μερών
και της ΕΕ να προβαίνουν σε ρυθμίσεις στους τεχνολογικούς τομείς που σχετίζονται με την
προστασία της εθνικής ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, των δικαιωμάτων
των εργαζομένων και των καταναλωτών και της βιομηχανικής πολιτικής. Πρόκειται για ένα ηχηρό
μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή την παραμονή της έναρξης επενδυτικών
διαπραγματεύσεων με χώρες όπως ο Καναδάς, η Ινδία και, στο πολύ άμεσο μέλλον, η Κίνα. Οι
ευρωπαίοι επενδυτές πρέπει να υιοθετούν υπεύθυνη συμπεριφορά στο εξωτερικό, προστατεύοντας
παράλληλα το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβαίνει σε ρυθμίσεις των επενδύσεων
προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης επειδή πιστεύω ότι
η προτεινόμενη επενδυτική πολιτική θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες τόσο των επενδυτών όσο
και των εμπλεκόμενων κρατών, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
ΕΕ και των εταιρειών της. Μια συντονισμένη ευρωπαϊκή διεθνής επενδυτική πολιτική θα μπορούσε
να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά και στις
αναπτυσσόμενες χώρες.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Σύμφωνα με τα άρθρα 206 και 207 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) εμπίπτουν στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Εκτός από τη διαχείριση των διμερών συνθηκών σχετικά με
τις επενδύσεις που έχουν συναφθεί, εναπόκειται στην ΕΕ να ορίσει μια μελλοντική ευρωπαϊκή
πολιτική στον τομέα των επενδύσεων που θα ανταποκρίνεται στις αναμονές των επενδυτών και
των ωφελούμενων κρατών, ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται τους στόχους εξωτερικής δράσης. Η
προστασία των επενδυτών θα πρέπει να παραμείνει η πρώτη προτεραιότητα των συμφωνιών
επενδύσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή καλείται να παράσχει σαφή ορισμό των επενδύσεων που πρέπει
να προστατεύονται. Οι μελλοντικές συμφωνίες θα πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές
από την εμπειρία των κρατών μελών και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
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José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση αυτή πραγματεύεται τα
προβλήματα της μελλοντικής πολιτικής διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την
ίδρυση της ΕΕ, έχουν συναφθεί πολλές διμερείς συνθήκες σχετικά με τις επενδύσεις (ΔΣΕ) από
τα κράτη μέλη: περίπου 3.000 από το 1959. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζήτημα αυτό έχει επέλθει στην αποκλειστική αρμοδιότητα
της ΕΕ και αποτελεί επί του παρόντος μέρος της προετοιμασίας για μια μελλοντική ευρωπαϊκή
πολιτική επενδύσεων, που πρέπει να συζητηθεί εκτενώς. Το ζήτημα αυτό είναι υψίστης σημασίας,
καθώς βρισκόμαστε σε σημείο καμπής και ερχόμαστε αντιμέτωποι με δύο προκλήσεις: την παροχή
των απαραίτητων εργαλείων στην ΕΕ ώστε να μπορούν οι εταιρείες να υλοποιούν τα επενδυτικά
τους προγράμματα στο εξωτερικό και τη διασφάλιση, ταυτόχρονα, της παραμονής της Ευρώπης
στην κορυφαία θέση των παγκόσμιων επενδύσεων. Ο κόσμος των επιχειρήσεων είναι πολύ
επιθετικός την εποχή μας· έτσι πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά τα κριτήρια βάσει των οποίων
επιλέγουμε τους εμπορικούς μας εταίρους. Συμφωνώ, λοιπόν, με τον εισηγητή του εν λόγω
κειμένου όσον αφορά τον σεβασμό των προνομίων του Κοινοβουλίου και ότι οι διαπραγματευτικές
διαδικασίες πρέπει να ξεκινούν εγκαίρως ώστε να αποφεύγονται οι περιττές καθυστερήσεις ή
σοβαρές παύσεις των σχέσεων της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) πρέπει να
ορίζονται ως «μακροχρόνιες επενδύσεις, να εκπροσωπούν το λιγότερο 10% του μετοχικού
κεφαλαίου/μετοχών της θυγατρικής εταιρείας και να παρέχουν στον επενδυτή διαχειριστικό
έλεγχο στις δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας». Με την ένρξη ισχύος της Συνθήκης της
Λισαβόνας, οι ΑΞΕ τέθηκαν υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, οι βασικοί ρόλοι της
οποίας είναι η διαχείριση των υφιστάμενων διμερών συνθηκών για τις επενδύσεις (ΔΣΕ) και ο
καθορισμός μιας ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα επενδύσεων «που θα ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες των επενδυτών και των αποδεκτριών χωρών». Βάσει αυτών των νέων αρμοδιοτήτων
υποστηρίζεται η εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής για τις επενδύσεις. Το γεγονός ότι οι ΑΞΕ
επιφέρουν τα τόσο διατυμπανισμένα οφέλη για τις αποδέκτριες χώρες είναι, αν μη τι άλλο,
αμφισβητήσιμο. Αυτό είναι ιδιαιτέρως αληθές εάν διεξάγονται υπό τη δικαιοδοσία της ΕΕ, προς
υπεράσπιση των συμφερόντων που προασπίζει συνήθως η ΕΕ.

Το παράδειγμα της Πορτογαλίας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό. Καθώς είναι αλήθεια ότι ένα από
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πορτογαλική οικονομία είναι η συνεχής πτώση των
επενδύσεων, που αντικατοπτρίζεται στα χαμηλά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης και στην άνοδο
της ανεργίας, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ΑΞΕ στην πορτογαλική οικονομία με την πάροδο
των ετών. Εντούτοις, η πραγματικότητα είναι ότι ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του πλούτου
που παράγεται στην Πορτογαλία μεταφέρεται στο εξωτερικό.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Κατά τον ορισμό του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως «άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ)» πρέπει να νοούνται «μακροχρόνιες
επενδύσεις, να εκπροσωπούν το λιγότερο 10% του μετοχικού κεφαλαίου/μετοχών της θυγατρικής
εταιρείας και να παρέχουν στον επενδυτή διαχειριστικό έλεγχο στις δραστηριότητες της
θυγατρικής εταιρείας».

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι ΑΞΕ τέθηκαν υπό την αποκλειστική
αρμοδιότητα της ΕΕ, οι βασικοί ρόλοι της οποίας είναι η διαχείριση των υφιστάμενων διμερών
συνθηκών για τις επενδύσεις (ΔΣΕ) και ο καθορισμός μιας ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα
επενδύσεων «που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επενδυτών και των αποδεκτριών χωρών».
Λόγω αυτών των νέων αρμοδιοτήτων, ο εισηγητής υποστηρίζει την εφαρμογή μιας κοινής
πολιτικής για τις επενδύσεις.
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Η δική μας θέση, όμως, είναι διαφορετική. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ΑΞΕ δεν επιλύουν
το πρόβλημα της ανάπτυξης στις χώρες όπου πραγματοποιούνται. Ξέρουμε όλοι καλά τι κάνουν
οι πολυεθνικές. Παραμένουν όσο αποκομίζουν υπέρογκα κέρδη και λαμβάνουν επιχορηγήσεις.
Στη συνέχεια, με το που θα εμφανιστεί το παραμικρό πρόβλημα, στρέφονται αλλού και δεν
δίνουν καμία σημασία στην ανεργία και στους φραγμούς για την ανάπτυξη που δημιουργούν.
Η Πορτογαλία την γνωρίζει, δυστυχώς, πολύ καλά αυτήν την κατάσταση.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας,
η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα υπογραφής και διαπραγμάτευσης συμφωνιών άμεσων
ξένων επενδύσεων. Η έκθεση του κ. Arif, όπως ο δρόμος προς την κόλαση, είναι στρωμένη με
καλές προθέσεις. Προβληματίζεται ιδιαιτέρως για την ικανότητα των κρατικών επενδυτικών
ταμείων να κάνουν κακό, για κερδοσκοπικές μορφές επένδυσης, που δεν πρέπει να ενθαρρύνονται,
την εξαίρεση ευαίσθητων τομέων, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες, τη συμμόρφωση με
την αρχή της αμοιβαιότητας και τις ρυθμιστικές εξουσίες των κρατών μελών· όλα αυτά είναι
ζητήματα που θέλει να δει στο επίκεντρο της μελλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιστεύω ότι έχει δίκιο, ειδικά για το τελευταίο σημείο. Δεν πρέπει να επιτραπεί σε καμία περίπτωση
να υπερισχύσουν τα οικονομικά συμφέροντα ξένων επενδυτών έναντι της εξουσίας των κρατών
μελών να υιοθετούν δεσμευτικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και δημοσιονομικά πρότυπα. Παρ’
όλα αυτά, αυτή ήταν η πρόταση της πολυμερούς συμφωνίας σε θέματα επενδύσεων, που ευτυχώς
δεν εγκρίθηκε ποτέ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η Επιτροπή, όμως, υποστήριξε αυτήν την αχρειότητα! Τα λόγια, λοιπόν, δεν αρκούν όταν λέω
πως δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη σε αυτόν τον θεσμό για την υπεράσπιση, τη
συμμόρφωση ή την επιβολή των αρχών που ορίζονται στην έκθεση. Είναι εγκληματική ενέργεια
να του δώσουμε σήμερα την αποκλειστική εξουσία διαπραγμάτευσης «διμερών συνθηκών για
τις επενδύσεις» εν ονόματι και για λογαριασμό των 27 κρατών μελών.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης διότι είναι
απαραίτητη για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής επενδυτικής πολιτικής που
θα προωθεί υψηλής ποιότητας επενδύσεις και θα συμβάλλει θετικά στην παγκόσμια οικονομική
πρόοδο και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρώ ότι μια κοινή πολιτική για τις επενδύσεις μπορεί να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες τόσο των επενδυτών όσο και των ενδιαφερομένων κρατών και
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της αντίστοιχης
επιχειρηματικότητας για την αύξηση της απασχόλησης. Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι γενικά
μεγαλύτερος στις αναπτυσσόμενες και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Η ισχυρή και
αποτελεσματική προστασία των επενδυτών με τη μορφή συνθηκών για τις επενδύσεις είναι καίρια
για την προστασία των ευρωπαίων επενδυτών και μπορεί να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και να
δημιουργήσει σταθερό περιβάλλον. Προκειμένου να καταστούν επωφελέστερες για τις χώρες
αυτές, πρέπει επίσης να βασίζονται στις υποχρεώσεις των επενδυτών για συμμόρφωση προς τα
πρότυπα ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς, ως τμήμα μιας ευρύτερης
εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσομένων χωρών με στόχο τη μείωση της φτώχειας.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, διότι
εκτιμώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την εξωτερική ανταγωνιστικότητα και την ενιαία μεταχείριση
όλων των επενδυτών της ΕΕ. Πρέπει να έχουμε επίσης μέγιστη επιρροή στις διεθνείς επενδυτικές
διαπραγματεύσεις. Πρέπει να καλύπτουν κάθε τύπο επενδύσεων. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι
κανένας επενδυτής της ΕΕ δεν θα τυγχάνει χειρότερης μεταχείρισης από αυτήν που προβλέπεται
δυνάμει των διμερών συνθηκών για τις επενδύσεις που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών.
Η ελευθέρωση των επενδύσεων και η προστασία καθίστανται θεμελιώδη μέσα μιας κοινής
πολιτικής διεθνών επενδύσεων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν πολιτικές
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για την προώθηση των επενδύσεων που θα διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο και θα
συνάδουν με την κοινή πολιτική διεθνών επενδύσεων.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, η οποία ζητεί
καλύτερο ορισμό των προτύπων προστασίας των επενδυτών και μεγαλύτερη διαφάνεια στο
σύστημα διαιτησίας, το δικαίωμα υποβολής έφεσης κατά αποφάσεων που λαμβάνονται από
διεθνείς διαιτητές και τη δυνατότητα διαβούλευσης με τα συνδικάτα και τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών. Μέχρι σήμερα, οι επενδυτικές συμφωνίες εστίαζαν τόσο πολύ στην
προστασία των επενδυτών που μερικές φορές οι εταιρείες μπορούσαν να δραστηριοποιούνται
στις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς να σέβονται τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους.
Τέτοιου είδους συμπεριφορά δεν θα γίνεται πλέον ανεκτή. Για αυτό η έκθεση ζητεί να θεσπιστούν
νέοι κανόνες και να καταστεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη βασικό στοιχείο κάθε μελλοντικής
συμφωνίας. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Η ΕΕ θα δέχεται ολοένα και περισσότερες ξένες επενδύσεις·
δεν μπορούμε να ασκούμε πιέσεις για την προστασία των επενδυτών εις βάρος του γενικού
συμφέροντος. Η έκθεση ζητεί πραγματική ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών
συμφερόντων. Αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία των ευρωπαίων επενδυτών από
αθέμιτες απαλλοτριώσεις ή συγκαλυμμένες νομοθεσίες που επιδιώκουν να τους αποκλείσουν
από ορισμένες αγορές. Διασφαλίζει επίσης το ότι οι δημόσιες αρχές θα είναι πάντα σε θέση να
προβαίνουν σε ρυθμίσεις υπέρ του γενικού συμφέροντος. Ζητώ ριζική μεταρρύθμιση του
μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ο οποίος επέτρεπε μέχρι σήμερα στις εταιρείες να κινούν νομικές
διαδικασίες κατά χωρών και να προσβάλλουν ενίοτε την κοινωνική και περιβαλλοντική τους
νομοθεσία.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Σε μία συγκυρία κατά την οποία ζητείται
από τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους να σφίξουν το ζωνάρι, το παρόν κείμενο ενισχύει αυτό
το αίτημα, με στόχο τη τη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων ξένων ιδιωτών επενδυτών.
Δεν προβλέπει καν την υποχρέωση προστασίας των δημόσιων υπηρεσιών έναντι όλων των ιδιωτικών
επενδύσεων. Δεν ασχολείται καθόλου με τα αγαθά που ανήκουν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα,
όπως το νερό. Καταψηφίζω την έκθεση.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) εμπίπτουν στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, όπως ορίζεται στα άρθρα 206 και 207 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διμερείς συνθήκες σχετικά με τις επενδύσεις που έχουν
ήδη συναφθεί πρέπει να διαχειρίζονται και η Ένωση θα πρέπει να καταρτίσει μια μελλοντική
ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των επενδύσεων που θα ανταποκρίνεται στις αναμονές των
επενδυτών και των ωφελούμενων κρατών. Η προστασία των επενδυτών είναι σημαντική, αλλά η
Επιτροπή καλείται να υποβάλει έναν σαφή ορισμό των επενδύσεων που θα πρέπει να
προστατεύονται. Οι μελλοντικές συμφωνίες θα πρέπει να βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές
του παρελθόντος και θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ανάγκες των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (EN) Από ό,τι κατάλαβα, η παρούσα έκθεση
πραγματεύεται το ζήτημα των διεθνών συνθηκών στον τομέα των επενδύσεων. Βασικοί στόχοι
των συνθηκών αυτών είναι η αύξηση της πρόσβασης των ξένων επενδυτών στις αγορές και η
παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας για τις επενδύσεις και τους επενδυτές κατά αυθαίρετων
δράσεων εκ μέρους των κυβερνήσεων των κρατών στα οποία πραγματοποιούνται οι επενδύσεις.
Πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ίσχυε ένας διαχωρισμός καθηκόντων,
σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή πραγματοποιούσε διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση
άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην αγορά, ενώ τα κράτη μέλη υπέγραφαν συμφωνίες
προστασίας επενδύσεων με τρίτα κράτη. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι άμεσες ξένες επενδύσεις
τέθηκαν υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
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πολιτικής εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ. Είναι θετικό το γεγονός ότι η έκθεση αυτή στέλνει ένα
ηχηρό μήνυμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, που πρόκειται να κινήσουν επενδυτικές
διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Ινδία και, σύντομα, η Κίνα. Ως εκ τούτου,
είναι καίριας σημασίας να διασφαλίσει το Κοινοβούλιο την υπεύθυνη συμπεριφορά των ευρωπαίων
επενδυτών στο εξωτερικό, προστατεύοντας παράλληλα το δικαίωμα της ΕΕ να προβαίνει σε
ρυθμίσεις που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Rolandas Paksas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος σχετικά
με την πολιτική διεθνών επενδύσεων. Καθώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) τέθηκαν υπό την
αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, κάθε προσπάθεια που πραγματοποιείται πρέπει να αποσκοπεί
στη δημιουργία μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης επενδυτικής πολιτικής που σέβεται τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές του κράτους δικαίου. Μια κοινή πολιτική επενδύσεων θα
προωθεί υψηλής ποιότητας επενδύσεις, την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και φιλική προς το
περιβάλλον ανάπτυξη και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική πρόοδο. Πιστεύω
ότι μια τέτοια πολιτική επενδύσεων θα βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει ο βασικός παράγοντας
στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων και το γεγονός αυτό θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση
της οικονομικής ανάπτυξης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην
προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να χαράξει
κατεπειγόντως την επενδυτική στρατηγική της ΕΕ, διότι τόσο οι ξένες επενδύσεις στην ΕΕ όσο
και οι επενδύσεις της ΕΕ στο εξωτερικό συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση
στην ΕΕ και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών. Πρέπει να
πραγματοποιηθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας
των επενδυτών, που είναι σημαντική για την εδραίωση της σταθερότητας και της χρηστής
διακυβέρνησης. Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους ευνοϊκές συνθήκες για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ξένες
αγορές. Οι επενδυτικές συμφωνίες θα πρέπει να συνάπτονται τηρώντας απόλυτα τα πρότυπα
καταπολέμησης της διαφθοράς και με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Σύμφωνα με τα άρθρα 206 και 207
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ)
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή, η οποία έχει σημαντικές
επιπτώσεις αποτελεί μια διπλή πρόκληση, ήτοι τη διαχείριση πάνω από 1.200 διμερείς συνθήκες
σχετικά με τις επενδύσεις (ΔΣΕ) καθώς και τον ορισμό μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής
στον τομέα των επενδύσεων που θα ανταποκρίνεται στις αναμονές των επενδυτών και των
ωφελούμενων κρατών, ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται τους στόχους εξωτερικής δράσης της ΕΕ.
Μια συνεκτική, υγιής και αποτελεσματική επενδυτική πολιτική απαιτεί σαφή ορισμό των ΑΞΕ
και σαφή ορισμό του πεδίου εφαρμογής και της υλοποίησής τους. Ψήφισα υπέρ της εν λόγω
έκθεσης και θα ήθελα να τονίσω την έκκληση του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή να μεριμνήσει
για την καθιέρωση σαφούς ορισμού των επενδύσεων που πρέπει να προστατεύονται,
συμπεριλαμβανομένων των ΑΞΕ και των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ορίζοντας ότι οι επενδύσεις
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται από την Επιτροπή, δεν θα πρέπει να προστατεύονται.

Vincent Peillon (S&D),    γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης του
συναδέλφου και φίλου μου, κ. Arif, σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις
(ΑΞΕ). Με το έγγραφο αυτό, το Κοινοβούλιο διατυπώνει, κατά τη γνώμη μου, δύο μείζονες
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά τον ορισμό της πλαισίωσης των μελλοντικών διεθνών
συμφωνιών προστασίας επενδύσεων που είναι δεσμευτικές για την Ευρώπη. Η πρώτη απαίτηση
είναι να περιλαμβάνουν όλες αυτές οι συμφωνίες ρήτρες που αναγκάζουν τους ευρωπαίους
επενδυτές να συμπεριφέρονται υπεύθυνα στο εξωτερικό σε οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα. Η δεύτερη απαίτηση είναι να δίνουν όλες αυτές οι συμφωνίες στις
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κυβερνήσεις των χωρών όπου πραγματοποιούνται οι επενδύσεις το περιθώριο να νομοθετούν
υπέρ του κοινού συμφέροντος. Στο παρελθόν, ορισμένες ρήτρες προστασίας των ιδιωτικών
επενδύσεων επέτρεπαν τη θεώρηση της έγκρισης, εκ μέρους της τρίτης χώρας, κοινωνικής ή
περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως έμμεση απαλλοτρίωση, γεγονός που οδηγούσε σε αποζημίωση.
Πρέπει να θέσουμε ένα τέλος σε αυτές τις καταχρήσεις. Παρότι το Κοινοβούλιο έχει, για πρώτη
φορά, λόγο επί τέτοιου είδους ζητημάτων, η έκθεση Arif συνιστά προειδοποιητική βολή για το
Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς ετοιμάζονται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με την Ινδία,
τον Καναδά και, σύντομα, με την Κίνα.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Ένωσης. Το γεγονός αυτό συνιστά πρόκληση που πρέπει να ξεπεραστεί πάση θυσία, ιδίως όσον
αφορά τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής επενδύσεων που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των
ευρωπαίων επενδυτών και των αποδεκτριών χωρών και θα συμμορφώνεται, ταυτόχρονα, με τους
στόχους εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Οι πολυάριθμες επενδυτικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ, διμερείς ή πολυμερείς, πρέπει να
διασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών σε όλους τους κατάλληλους τομείς. Η μελλοντική
πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να προωθεί αειφόρους και φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις
που προάγουν τις καλές συνθήκες εργασίας στις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ξένες επενδύσεις.
Κάθε συμφωνία επενδύσεων πρέπει να συνοδεύεται από δέσμη κατάλληλων κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προτύπων, ως επιπλέον διασφάλιση.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Αποχή. Σύμφωνα με τα άρθρα 206
και 207 της ΣΛΕΕ, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα
της ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις αποτελεί μια διπλή πρόκληση τόσο
για τη διαχείριση παραπάνω 1.200 διμερών συνθηκών σχετικά με τις επενδύσεις (ΔΣΕ) που έχουν
ήδη συναφθεί από τα κράτη μέλη καθώς και για τον ορισμό μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής
πολιτικής στον τομέα των επενδύσεων που θα ανταποκρίνεται στις αναμονές των επενδυτών και
των ωφελούμενων κρατών, ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται τους στόχους εξωτερικής δράσης της
ΕΕ. Ο καθορισμός αυτής της μελλοντικής πολιτικής, που θα ενσωματωθεί στην κοινή εμπορική
πολιτική, διέρχεται καταρχάς από μια ανάλυση των πολιτικών στον τομέα των επενδύσεων που
είχαν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα.

Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD),    γραπτώς . – Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την
οποία η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει μια οικονομική και κοινωνική κρίση. Σε αυτήν την φάση
είναι απαραίτητο η ΕΕ να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης
και της δημιουργίας επενδύσεων και θέσεων εργασίας. Η διεύρυνση, με τη Συνθήκη της
Λισαβόνας, των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων μας επιτρέπει
να θέσουμε τις βάσεις για την δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτό.
Πρέπει να δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να κάνουν ασφαλείς
και ποιοτικές επενδύσεις στο εξωτερικό. Η προστασία των επιχειρήσεών μας στο εξωτερικό πρέπει
να αποτελεί προτεραιότητά μας. Καθώς η ΕΕ είναι η πιο «ανοιχτή» αγορά του κόσμου, είναι
απαραίτητο να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο προστασίας για τις επιχειρήσεις μας καθώς και τις
κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επέλθει μια ισορροπία με τους βασικούς μας εμπορικούς εταίρους
με σκοπό να απολαμβάνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παρόμοιες συνθήκες ανταγωνισμού.
Υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα γιατί θεωρώ ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση
για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει θεσπίσει
ευρύτατες αλλαγές στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής. Πρώτον, δυνάμει των διατάξεων
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της Συνθήκης, η κοινή εμπορική πολιτική επεκτάθηκε, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα που αφορούν
τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Δεύτερον, άλλαξε η διαδικασία λήψης αποφάσεων – το Συμβούλιο
λαμβάνει πλέον αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Κοινοβούλιο απέκτησε το δικαίωμα
συναπόφασης. Αυτό σημαίνει ότι η σύμφωνη γνώμη του Σώματός μας είναι απαραίτητη τόσο
στην περίπτωση της επικύρωσης εμπορικών συμφωνιών όσο και σε ζητήματα επενδύσεων (σχετικά
με άμεσες ξένες επενδύσεις).

Η Ένωση πρέπει να καταρτίσει, ως τμήμα της κοινής εμπορικής πολιτικής της, μια ευρωπαϊκή
πολιτική σε θέματα επενδύσεων που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επενδυτών και των
αποδεκτριών χωρών. Η πολιτική επενδύσεων πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητας
της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει επίσης το ζήτημα
της ρύθμισης σε διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη αναφορά στις διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ. Οι
νέες εξουσίες που παρείχε η Συνθήκη της Λισαβόνας στην ΕΕ επηρεάζουν επίσης έμμεσα τις
αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξομοιώνοντάς το με το Συμβούλιο όσον αφορά
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Η νέα συνεκτική και ολοκληρωμένη επενδυτική πολιτική της ΕΕ θα συμβάλλει θετικά στην
παγκόσμια οικονομική πρόοδο και στην ανάπτυξη. Η ΕΕ, που αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους οικονομικούς συνασπισμούς, διαθέτει ισχυρή διαπραγματευτική θέση η οποία,
χάρη σε μια κοινή πολιτική στον τομέα των άμεσων επενδύσεων, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση
της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της αντίστοιχης επιχειρηματικότητας για την αύξηση της
απασχόλησης.

Catherine Stihler (S&D),    γραπτώς. – (EN) Πιστεύω ότι πρέπει να προστατεύεται το δικαίωμα
της ΕΕ να προβαίνει σε ρυθμίσεις υπέρ του δημόσιου συμφέροντος καθώς και ότι πρέπει να
διασφαλίσουμε την υπεύθυνη συμπεριφορά των ευρωπαίων επενδυτών εκτός της ΕΕ· για αυτόν
τον λόγο υποστήριξα την εν λόγω έκθεση.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει θέσει τις άμεσες ξένες
επενδύσεις (ΑΞΕ) υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της EΕ. Αυτό αποτελεί διπλή πρόκληση:
πρώτον, για τη διαχείριση των υφιστάμενων διμερών συνθηκών σχετικά με τις επενδύσεις (ΔΣΕ)
των κρατών μελών και, δεύτερον, για τον καθορισμό μιας ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα
επενδύσεων που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επενδυτών, των αποδεκτριών χωρών
και στα συμφέροντα της ΕΕ. Μια ολοκληρωμένη και συνεκτική επενδυτική πολιτική που θα
προωθεί υψηλής ποιότητας επενδύσεις και θα συμβάλλει θετικά στην παγκόσμια οικονομική
πρόοδο και στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας. Προς τούτο, πρέπει να προχωρήσουμε
σε σαφή ορισμό των επενδύσεων που πρέπει να προστατεύονται, εξαιρώντας τις κερδοσκοπικές
μορφές επένδυσης που δεν πρέπει να προστατεύονται. Θα ήταν χρήσιμο να καθιερωθεί ο όρος
«επενδυτής της ΕΕ» και σκόπιμο να οριστεί λεπτομερώς ο «αλλοδαπός επενδυτής». Εντοπίζοντας
τις βέλτιστες πρακτικές από την εμπειρία των κρατών μελών και τηρώντας βασικά πρότυπα όπως
η απουσία διακρίσεων, η δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση και η προστασία από την άμεση και
έμμεση απαλλοτρίωση, θα έχουμε τις βάσεις για μια συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική επί του
θέματος. Τα μέτρα αυτά και ένας ορισμός του επιμερισμού ευθυνών μεταξύ της ΕΕ και των
κρατών μελών θα συμβάλλουν στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέπουν στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να πραγματοποιούν επενδύσεις στο εξωτερικό.

Νίκη Τζαβέλα (EFD),    γραπτώς . – Στην έκθεση δίνεται προτεραιότητα στην προστασία όλων
των επενδυτών της ΕΕ. Επίσης, δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι οι νέες επενδύσεις που θα προωθεί
η ΕΕ πρέπει να είναι βιώσιμες, να σέβονται το περιβάλλον και να ενθαρρύνουν καλής ποιότητας
συνθήκες εργασίας. Τέλος, δημιουργείται κατάλογος χωρών οι οποίες θα αποτελέσουν τους
προνομιούχους εταίρους. Θεωρώ ότι οι παραπάνω λόγοι θα συνδράμουν στην δημιουργία μιας
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στιβαρής πολιτικής διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και υπερψήφισα την
έκθεση του εισηγητή, κ. Kader Arif.

Dominique Vlasto (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει θέσει τις άμεσες
ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της EΕ. Θέλησα να υποστηρίξω την
εν λόγω έκθεση, η οποία περιγράφει τη νέα πολιτική διεθνών επενδύσεων και ενισχύει τη θέση
της ΕΕ ως του μεγαλύτερου αποδέκτη ΑΞΕ. Η έκθεση αυτή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: η Ευρώπη
πρέπει να αποτελεί στο μέλλον καίριο παράγοντα στον τομέα των επενδύσεων. Η ανάδυση νέων
οικονομιών έχει διαταράξει την ισορροπία μεταξύ των χωρών και την ικανότητά τους να
πραγματοποιούν επενδύσεις. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στις νέες
αγορές και η ΕΕ πρέπει να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν προσφέροντάς τους ασφάλεια δικαίου
και ενισχύοντας την ένταξή τους στην παγκόσμια οικονομία. Οι ΑΞΕ αποτελούν ουσιώδες
κομμάτι των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών χωρών· συνιστούν, όμως, πάντοτε μοχλό
ανάπτυξης; Δεν το νομίζω. Οι ΑΞΕ είναι αποτελεσματικές μόνον εφόσον πλαισιώνονται από
επαρκείς πολιτικές, που θεσπίζουν σαφείς κανονισμούς. Η έκθεση διασφαλίζει, συνεπώς, ένα
οικονομικό και νομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, και δη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) μας, οι οποίες, ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
είναι θεμελιώδους σημασίας για τον οικονομικό μας ιστό. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση
ώστε να μην τις αφήσουμε στο έλεος της επιθετικής συμπεριφοράς των ξένων επενδυτών.

Έκθεση: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης λόγω των προτάσεων
της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για καλύτερη εποπτεία των προενταξιακών ταμείων, δεδομένης της εμπειρίας του
2009· λόγω των δράσεων της ΕΕ κατά του καπνού στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εταιρικής
σχέσης· και λόγω της κυκλοφορίας άλλων αγαθών εντός και εκτός της ΕΕ, που στοιχίζει για τους
φορολογούμενους και στερεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κεφάλαια και δράσεις για την
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Τέλος, θα είναι σημαντική η παρακολούθηση του έργου
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) κατά τη διάρκεια του έτους
και όχι μόνο η συζήτηση επί της ετήσιας έκθεσης.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με την εν λόγω έκθεση, η οποία
ζητεί να ληφθούν μέτρα και να παρασχεθούν πόροι ώστε να πάψουν τα κρούσματα διαφθοράς
σε σχέση με τα κονδύλια της ΕΕ και για την εξασφάλιση διαφάνειας με τη συγκεντρωτική συλλογή
στοιχείων όλων των αποδεκτών των κονδυλίων της ΕΕ. Πρέπει να γίνεται ενδεδειγμένη και
αποτελεσματική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη
πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και επαρκή ικανότητα ανίχνευσης
κρουσμάτων απάτης. Πρέπει να επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ όλα τα ποσά που
καταβάλλονται συνεπεία παρατυπιών.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα ανεπιφύλακτα την έκθεση και τις προτάσεις
που συνέταξε ο συνάδελφο βουλευτής. Πέρα από την κριτική και την αμφισημία στην αξιολόγηση
της Επιτροπής, υποστηρίζω την ιδέα του εισηγητή ότι συμπεράσματα για την κατάσταση όσον
αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και τα αποτελέσματα της
καταπολέμησης της απάτης μπορούν να εξαχθούν μόνο εάν συμπεριλάβουμε τα στοιχεία από
την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2009 και την
έκθεση της OLAF.

Sergio Berlato (PPE),    γραπτώς. – (IT) Το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη την υποχρέωση
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να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και να καταπολεμούν την απάτη στους
τομείς όπου υπάρχει κοινή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών.

Πιστεύω ότι, γενικά, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια έκθεση 2009» δεν
παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εκτιμώμενο επίπεδο κρουσμάτων απάτης και παρατυπιών
στα επιμέρους κράτη μέλη, αλλά επικεντρώνεται μάλλον στην κοινοποίηση. Τα αποτελέσματα,
κατά την άποψή μου, δεν μπορούν να θεωρηθούν εμπειρική απόδειξη του επιπέδου παρατυπιών
και απάτης, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτά μια ολοκληρωμένη άποψη
της πραγματικής κατάστασης όσον αφορά την απάτη και τις παρατυπίες στα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, συμφωνώ με τον εισηγητή, ο οποίος πιστεύει ότι η καταλληλότερη προσέγγιση
είναι να βασιστούν τα συμπεράσματα για την κατάσταση όσον αφορά την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την καταπολέμηση της απάτης στην ετήσια έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η οποία είναι η πιο
αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, ενώ οι εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) παρέχουν κυρίως πληροφορίες επί συγκεκριμένων
περιπτώσεων.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    γραπτώς.  –  (ES) Το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη
μέλη την υποχρέωση να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και να καταπολεμούν
την απάτη. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης, έτσι ώστε να παρέχουν
αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία και να πραγματοποιηθεί διαχωρισμός ανάμεσα στις παρατυπίες
και στην απάτη.

Αυτό θα επιτρέψει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναλάβουν δράση. Ωστόσο, θα καταστεί
δυνατόν μόνο εάν υπάρχουν διαφανείς πληροφορίες. Έτσι, θα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε
σωστά τους πόρους της ΕΕ, κερδίζοντας αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Δεδομένου του αριθμού κρουσμάτων
απάτης σε σχέση με τις παρατυπίες στον τομέα των ιδίων πόρων στα κράτη μέλη της Αυστρίας,
της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας, όπου τα κρούσματα απάτης είναι
περισσότερα από το μισό του συνόλου σε κάθε ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη, για να μην
αναφερθούμε στις ανεπάρκειες της εθνικής τελωνειακής επιτήρησης, θεωρώ ότι πρέπει να
ενισχυθούν τα συστήματα τελωνειακής επιτήρησης. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει
να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά την διασφάλιση της συμμόρφωσης των κρατών μελών
προς τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης, έτσι ώστε να παρέχουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία
όσον αφορά το επίπεδο παρατυπιών και απάτης.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Απάτη, σύμφωνα με τον άρτιο ορισμό του εισηγητή «είναι
παράδειγμα εσκεμμένης αδικοπραγίας και συνιστά ποινικό αδίκημα», ενώ παρατυπία «είναι η
παράλειψη συμμόρφωσης με κάποιον κανόνα». Αυτό είναι το καθοριστικό πλαίσιο υπό το οποίο
θα πρέπει να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή για την απάτη και να θέσουμε ως στόχο μας, όπως
είπε αναφορικά με την έκθεση του 2008, να πετύχουμε μηδενικές οικονομικές παρατυπίες στην
ΕΕ. Όπως επεσήμανα σε μια ερώτηση που έθεσα στα τέλη του περασμένου έτους, κατόπιν έρευνας
της εφημερίδας Financial Times, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τον στόχο και την
αποτελεσματικότητα του Ταμείου Συνοχής. Οι αμφιβολίες αυτές δεν μπορούν απλώς να
περιορίζονται στις εφημερίδες.
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Ταυτόχρονα, στην έκθεση αυτήν το Κοινοβούλιο «εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι
μεγάλα ποσά από τα κονδύλια της ΕΕ εξακολουθούν να καταβάλλονται αχρεωστήτως, και καλεί
την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για την ταχεία ανάκτηση των ποσών αυτών». Αυτή η
κατάχρηση κοινοτικών πόρων απαιτεί καλύτερη διαχείριση, καθώς και παρακολούθηση της
χρήσης των πόρων. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα επιβολής
κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν σωστά τους πόρους που λαμβάνουν. Μόνο
έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε προς την επίτευξη του στόχου μηδενικού ποσοστού κρουσμάτων
απάτης στην ΕΕ.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος αναφέρεται
στην έκθεση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια
έκθεση 2009 (COM(2010)382) και συνάδει με το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που επιβάλλει στην Επιτροπή και σε όλα τα κράτη μέλη την
υποχρέωση να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και με την παράγραφο
4 αυτού, που απαιτεί να υποβάλλει η Επιτροπή λεπτομερή ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο. Παρά τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, είναι
καίριας σημασίας να συνεχιστούν οι προσπάθειες πρόληψης κάθε μορφής απάτης, ακόμη και
αν ορισμένοι φορείς των κρατών μελών αντιτίθενται σε αυτό. Συμφωνώ με τις προτάσεις που
κατατέθηκαν από τον εισηγητή, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν από τις συστάσεις που
προτάθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, και δη την ανάγκη αποσαφήνισης των όρων «απάτη»
και «παρατυπίες», καθώς συνιστούν ενσυνείδητη συμπεριφορά που βλάπτει τα συμφέροντα της
ΕΕ· θα πρέπει, επίσης, να υπάρξει καλύτερο σύστημα διαχείρισης των παρατυπιών. Ελπίζω ότι
μέσω της ενσωμάτωσης των υποβληθεισών προτάσεων, η έκθεση του 2010 θα είναι καλύτερη
από την έκθεση του 2009.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση συνιστά σύνοψη των διαθέσιμων
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις παρατυπίες που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σε
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής και
των προενταξιακών ταμείων, καθώς και της είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ.
Αμέτρητες είναι οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στα διάφορα κράτη μέλη για το 2009 στους
ανωτέρω τομείς. Πολλές από τις παρατυπίες αυτές εντοπίστηκαν ή/και γνωστοποιήθηκαν πολύ
καθυστερημένα, θέτοντας σε κίνδυνο την προστασία και την ορθή χρήση του δημόσιου χρήματος.
Υποστηρίζουμε τις επικρίσεις και τις παρατηρήσεις του εισηγητή όσον αφορά την ανάγκη
εφαρμογής ενός αποτελεσματικού συστήματος ανάκτησης.

Για να είμαστε ειλικρινείς, το συνολικό ποσοστό ανάκτησης σήμερα είναι χαμηλό. Ωστόσο,
θέλουμε να τονίσουμε ότι η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς θα πρέπει να
πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα σημεία όπου παρατηρούνται τέτοιου είδους
φαινόμενα, για διάφορους λόγους, και ιδίως για λόγους αποτελεσματικότητας. Είναι, λοιπόν,
απαραίτητο να επισπεύσουμε τις προσπάθειες καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς
σε κάθε κράτος μέλος, καθώς η νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ μόνο δεν αποτελεί πανάκεια για το
φαινόμενο αυτό.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση αυτή αφορά τα οικονομικά
συμφέροντα της ΕΕ και συνιστά σύνοψη των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις
παρατυπίες που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης
της γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής και των προενταξιακών ταμείων, καθώς και της
είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ.
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Αμέτρητες είναι οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στα διάφορα κράτη μέλη για το 2009 στους
ανωτέρω τομείς. Πολλές από τις παρατυπίες αυτές εντοπίστηκαν ή/και γνωστοποιήθηκαν πολύ
καθυστερημένα, θέτοντας σε κίνδυνο την προστασία και την ορθή χρήση των χρημάτων των
φορολογούμενων.

Υποστηρίζουμε τις επικρίσεις του εισηγητή όσον αφορά την ανάγκη εφαρμογής ενός
αποτελεσματικού συστήματος ανάκτησης. Το συνολικό ποσοστό ανάκτησης σήμερα κάθε άλλο
παρά το επιθυμητό είναι.

Ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αντί της ύπαρξης κοινής νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης, είναι σημαντικότερο κάθε κράτος μέλος να κάνει
πράξει τις προσπάθειες καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς.

Εν πάση περιπτώσει, προειδοποιούμε όσον αφορά τη σύγχυση μεταξύ ελέγχου και υπερβολικής
γραφειοκρατίας, που υπονομεύει τα δικαιώματα όσων επιδιώκουν υποστήριξη, και δη των μικρών
κοινωνικών οργανώσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Lorenzo Fontana (EFD),    γραπτώς. – (IT) Επαινώ το έργο που επιτέλεσε ο εισηγητής. Το
έργο αυτό, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης της OLAF, αποκαλύπτει τις δόλιες
παρατυπίες που σημειώνονται στην ΕΕ. Το έργο της Επιτροπής, όμως, δεν είναι εξαντλητικό
καθώς δεν αναφέρει τα στοιχεία κρουσμάτων απάτης στα επιμέρους κράτη μέλη, όπως
υπογραμμίζει ο εισηγητής. Για τον λόγο αυτόν, εγκρίνω την παρούσα πρόταση.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Τα κρούσματα απάτης στην ΕΕ πλήττουν την
ίδια την ακεραιότητα του συστήματος. Είναι καίριας σημασίας η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να
συνεχίσουν το σημαντικό έργο που επιτελείται στον τομέα αυτόν και για αυτό υποστηρίζω την
εν λόγω έκθεση.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, διότι τα κράτη
μέλη, στις προσπάθειές τους για την πάταξη της απάτης, πρέπει να δρουν πρωτίστως ως προστάτες
των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών. Πρέπει να ενισχύσουμε την εφαρμοζόμενη
μεθοδολογία κοινοποίησης και την ικανότητα ανίχνευσης κρουσμάτων απάτης στα κράτη μέλη.
Η έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων
– καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση 2009» δεν παρέχει πληροφορίες για το κατ’
εκτίμηση επίπεδο παρατυπιών και απάτης στα επιμέρους κράτη μέλη και επομένως δεν είναι
δυνατόν να έχουμε μια γενική εικόνα του πραγματικού επιπέδου παρατυπιών και απάτης στα
κράτη μέλη και να εντοπίσουμε και υποβάλουμε σε πειθαρχία εκείνα που εμφανίζουν το
υψηλότερο επίπεδο παρατυπιών και απάτης. Η έκθεση της Επιτροπής δεν προβαίνει σε διεξοδική
εξέταση της απάτης και ασχολείται σε πολύ γενικό επίπεδο με τις παρατυπίες. Δυστυχώς, μεγάλα
ποσά από τα κονδύλια της ΕΕ εξακολουθούν να καταβάλλονται αχρεωστήτως, συνεπώς η Επιτροπή
πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα για την ταχεία ανάκτηση των ποσών αυτών. Τα λάθη δεν πρέπει
να γίνονται ανεκτά και η Επιτροπή πρέπει να παράσχει στο Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με τα
κράτη μέλη και συντάσσοντας κατάλληλη έκθεση σύμφωνα με τη Συνθήκη, εύλογη διαβεβαίωση
ότι ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε και ότι οι δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης
διενεργούνται κανονικά.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η εν λόγω έκθεση προσφέρει μια σύνοψη
των στατιστικών στοιχείων περί παρατυπιών που διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη στους τομείς
όπου τα κράτη μέλη εκτελούν τον προϋπολογισμό (γεωργική πολιτική, πολιτική συνοχής και
προενταξιακά ταμεία, δηλ. περίπου 80% του προϋπολογισμού) και όσον αφορά την είσπραξη
των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ. Θεωρώ ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων
της ΕΕ και η καταπολέμηση της απάτης συνιστούν ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς, οι οποίοι
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εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών. Η έκθεση
δίνει επίσης μια εκτίμηση των παρατυπιών στον τομέα των δαπανών που διαχειρίζεται άμεσα η
Επιτροπή, καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, η οποία επικρίνει
έντονα την Επιτροπή για την παροχή υπερβολικά λίγων πληροφοριών σχετικά με την απάτη και
τις παρατυπίες. Αυτό θεωρείται ότι οφείλεται σε ανεπαρκή γνωστοποίηση εκ μέρους των κρατών
μελών. Τα ποσοστά απάτης στη Γαλλία και στην Ισπανία θεωρούνται, για παράδειγμα, «υπόπτως
χαμηλά». Στο μέλλον, θα θέλαμε να δούμε σαφή διάκριση μεταξύ παρατυπιών και απάτης, καθώς
η απάτη συνιστά ποινικό αδίκημα, ενώ η παρατυπία είναι η παράλειψη συμμόρφωσης με κάποιον
κανόνα. Η έκθεση ζητεί επίσης ανάλυση των εκτιμώμενων ποσοστών παρατυπιών και απάτης για
κάθε κράτος μέλος ώστε να μπορούν να λαμβάνονται πειθαρχικά μέτρα κατά μεμονωμένων
χωρών. Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι μεγάλα ποσά από τα κονδύλια της ΕΕ εξακολουθούν να
καταβάλλονται αχρεωστήτως. Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα
για την ταχεία ανάκτηση των ποσών αυτών, ιδίως στην Ιταλία. Στους τομείς της γεωργίας και
της πολιτικής συνοχής συγκεκριμένα, το ποσοστό ανάκτησης εκκρεμών ποσών είναι «τραγικό».

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    γραπτώς. – (CS) Συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι η
Επιτροπή δεν κατόρθωσε να παράσχει ιδιαίτερα απαραίτητες πληροφορίες στην έκθεσή της
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέμηση
της απάτης, ακόμη και όσον αφορά το εκτιμώμενο επίπεδο απάτης και παρατυπιών στα επιμέρους
κράτη μέλη της ΕΕ σε σχέση με τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ. Ενόψει του φαινομένου που
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, χωρίς υπερβολή, ως διαφθορά γιγάντιας κλίμακας σε ορισμένα
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχικής Δημοκρατίας, πρόκειται για πολύ σοβαρή
έλλειψη. Εάν εξετάσουμε τα κρούσματα απάτης και τις λεγόμενες παρατυπίες σε επίπεδο ΕΕ,
υπάρχει συνήθως «μόνο» ένα συγκεκριμένο, αλλά, παρ’ όλα αυτά, πολύ σημαντικό, κομμάτι
διαφθοράς και απάτης σε επίπεδο επιμέρους κρατών μελών. Κατά την άποψή μου, πρέπει να
εξετάσουμε επειγόντως κατά πόσον το έργο που επιτελεί επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης είναι αρκετά αποτελεσματικό και εάν το έργο αυτό θα πρέπει να
υποβληθεί σε διαρθρωτικές και μεθοδολογικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων μια επιθετικότερη
προσέγγιση.

Véronique Mathieu (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Κοινοτήτων» περιλαμβάνει την καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών. Είναι
σημαντικό να πραγματοποιηθεί διάκριση μεταξύ παρατυπίας, ή παράλειψης συμμόρφωσης με
κάποιον κανόνα, και απάτης, ή εσκεμμένης αδικοπραγίας, η οποία συνιστά ποινικό αδίκημα. Με
άλλα λόγια, η έκθεση της Επιτροπής δεν πραγματοποιεί απόλυτα αυτήν τη διάκριση και ασχολείται
εκτενώς με τις παρατυπίες ενώ δεν εξερευνά λεπτομερώς τις περιπτώσεις απάτης. Ξεχωρίζουν οι
ακόλουθοι τομείς, που αντιπροσωπεύουν περίπου 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ: γεωργική
πολιτική, πολιτική συνοχής και προενταξιακά ταμεία. Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών και των
δαπανών εξαρτάται από τα κράτη μέλη, τα οποία είναι αρμόδια για τα εθνικά εργαλεία
καταπολέμησης των παρατυπιών και της απάτης.

Η δέσμευση των διαχειριστών είναι υπερβολικά ετερογενής και το υψηλό επίπεδο εκρεμμουσών
παρατυπιών σε ορισμένα κράτη μέλη μη αποδεκτό. Αναμένονται βελτιώσεις επίσης στις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
καταπολέμηση της απάτης.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση επισημαίνει τον αριθμό παρατυπιών
και κρουσμάτων απάτης κατά τη χρήση των κονδυλίων την ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος. Η αύξηση
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του αριθμού των αναφερόμενων κρουσμάτων οφείλεται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών
επικοινωνίας. Πιστεύω ότι πρέπει να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να αποδοθεί ευθύνη
και να επιβληθούν κυρώσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά την απάτη και τις παρατυπίες. Πρέπει
να καταστούν διαθέσιμες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με κάθε κράτος μέλος ώστε να
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης και να
διασφαλιστεί ότι έχουμε πραγματική εικόνα της κατάστασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν
σε λειτουργία το σύστημα διαχείρισης παρατυπιών προκειμένου να αναπτυχθούν βελτιώσεις
όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων γνωστοποίησής τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα. Η γεωργία, η πολιτική συνοχής και τα προενταξιακά ταμεία είναι τομείς που εμφανίζουν
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παρατυπιών και απάτης. Απαιτείται, λοιπόν, η λήψη μέτρων για την
αύξηση της παρακολούθησης, του εντοπισμού και της αποκατάστασης. Πρέπει να
προβληματιστούμε σχετικά με τη δημιουργία ενός διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος
για τη διαχείριση και τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (EN) Γνωρίζω ότι η ετήσια έκθεση εξετάζει τον βαθμό
στον οποίο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προασπίζουν τα οικονομικά της ΕΕ από την απάτη,
όπως απαιτείται στο άρθρο 325 της ΣΛΕΕ. Υπάρχουν τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη
εκτελούν τον προϋπολογισμό (γεωργία, συνοχή, προενταξιακά ταμεία) και όσον αφορά την
είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ μέσω δασμών. Είναι σημαντικό να συναφθεί η
συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού μεταξύ της ΕΕ και των
καπνοβιομηχανιών.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Οιοσδήποτε εμπλέκεται σε κλοπές καταστημάτων
συλλαμβάνεται και τιμωρείται. Αντιθέτως, μπορεί κανείς να υπεξαιρέσει εκατομμύρια ευρώ από
ταμείο χρηματοδότησης της ΕΕ χωρίς να διατρέξει σχεδόν κανέναν κίνδυνο. Τούτο δεν οφείλεται
μόνο στο γεγονός ότι υπάρχουν μικρές πιθανότητες να γίνει αντιληπτός. Ακόμα και όταν μπορεί
τελικά να αποδειχθεί ότι έχει διαπραχθεί απάτη, τα κράτη μέλη δεν είναι διατεθειμένα να κινήσουν
νομικές διαδικασίες και να ανακτήσουν τα χρήματα. Το γενναιόδωρο σύστημα επιδοτήσεων
εξακολουθεί να παραμένει ανοικτό σε απάτες και παρατυπίες. Πολλά κρούσματα απάτης
σημειώνονται, ιδιαίτερα, στα κράτη μέλη της ανατολικής και νότιας Ευρώπης. Ιδιαίτερα ευάλωτη
έχει αποδειχθεί η χρηματοδότηση προενταξιακής βοήθειας. Στην περίπτωση της Τουρκίας, η
προενταξιακή βοήθεια δεν ωφελεί απλώς μια μη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά εξαφανίζεται επίσης,
κάποιες φορές, στις τσέπες διεφθαρμένων αξιωματούχων.

Εάν δεν θέλουμε να υποστούν οι φορολογούμενοι πολίτες περαιτέρω ζημία, πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί ένα μόνο βήμα προς αυτήν την
κατεύθυνση. Σε τελική ανάλυση, δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογούμενων
δεν θα διοχετευτούν σε κάποιο άλλο κράτος της ΕΕ ή ακόμη και σε περιοχές εκτός ΕΕ. Ψήφισα
αναλόγως.

Claudio Morganti (EFD),    γραπτώς. – (IT) Η παρούσα έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση
της απάτης στην ΕΕ οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση, εστιάζοντας στο ότι είναι απαραίτητο
να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και επαναλαμβάνοντας ότι είναι απολύτως αναγκαίο να μην
επαναπαυόμαστε ποτέ.

Η Ιταλία συγκαταλέγεται, δυστυχώς, στις πλέον πληγείσες χώρες. Τα περισσότερα επεισόδια
σημειώνονται στη νότια Ιταλία και σχετίζονται με κλοπές ή κατάχρηση κεφαλαίων που
προορίζονται για την ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών. Στόχος των κονδυλίων αυτών είναι να
ενθαρρύνουν τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη περιοχών που υστερούν. Εντούτοις, εάν αυτά τα
επεισόδια απάτης σημειώνονται ακριβώς στις περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη
επενδύσεων, τότε καταλαβαίνετε καλά πώς μπορεί να διπλασιαστεί η επακόλουθη ζημία.
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Συνεπώς, πρέπει να αποδίδεται διαρκώς μεγαλύτερη προσοχή στην περιοχή αυτήν, υπό τη μορφή
διαρκούς παρακολούθησης και έγκαιρης πληροφόρησης, που θα μπορούσε να επιστήσει αμέσως
την προσοχή μας σε πιθανή κατάχρηση. Η παρούσα έκθεση επισημαίνει αυτά τα ζητήματα και
για αυτό αποφάσισα να την υπερψηφίσω.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    γραπτώς. – (PL) Στις 5 Απριλίου το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης. Είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και των κρατών μελών να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ καταπολεμώντας
την πλάνη, την απάτη και τη διαφθορά. Το έγγραφο που εγκρίθηκε περιλαμβάνει στατιστικά
στοιχεία επί του προβλήματος, πολλά από τα οποία είναι ανησυχητικά. Υπάρχει έλλειψη
κατάλληλων δεδομένων, τα συστήματα εποπτείας δεν λειτουργούν πάντοτε σωστά και πολλές
κυβερνήσεις δείχνουν απρόθυμες να συνεργαστούν. Η απάτη και η διαφθορά ενεργούν κατά
κύριο λόγο ενάντια στα συμφέροντα του φορολογούμενο και πιστεύω πως πρέπει να καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκληρωτική τους εξάλειψη. Υποστηρίζω τις απόψεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την απαίτησή του να ασκούν τα κράτη μέλη πραγματικό έλεγχο
επί της χρήσης των κονδυλίων που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και να
παρέχουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες στον τομέα αυτόν. Εξίσου σημαντικό
είναι να τεθούν σε λειτουργία ανοικτά και διαφανή συστήματα στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων καθώς και να βελτιωθεί η εποπτεία των απλουστευμένων διαδικασιών εκτελωνισμού
σε ολόκληρη την Ένωση. Τα μέτρα αυτά δεν θα συμβάλλουν απλώς στον εντοπισμό και την
καταπολέμηση των κρουσμάτων διαφθοράς σήμερα αλλά θα μειώσουν επίσης σημαντικά την
εμφάνισή τους στο μέλλον.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την καταπολέμηση της απάτης, διότι πρόκειται για
ζήτημα που ενδιαφέρει όλα τα κράτη μέλη και πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε, ούτως ώστε να
συντονίσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας κατά της κερδοσκοπίας ή της ανάρμοστης
διαχείρισης εθνικών ή/και ενωσιακών πόρων. Το κείμενο απαριθμεί μια σειρά στατιστικών στοιχείων
σχετικά με την απάτη, τις παρατυπίες και τις ασυνέπειες που εντοπίστηκαν στα διάφορα κράτη
μέλη και στα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τα δεδομένα λειτουργούν ως προειδοποίηση για
όσους καλούνται να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και προσπαθούν
να παρέχουν λεπτομερείς και αξιόπιστες πληροφορίες ώστε να προσφέρεται μια εξαντλητική
εικόνα της διεθνούς κατάστασης σχετικά με τις παρατυπίες και την απάτη με στόχο την προάσπιση
του δημόσιου συμφέροντος.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση της Επιτροπής με τίτλο
«Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων – καταπολέμηση της απάτης –
Ετήσια έκθεση 2009», που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 325 παρ. 5 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), δεν παρέχει, γενικά, πληροφορίες για το κατ’ εκτίμηση
επίπεδο παρατυπιών και απάτης στα επιμέρους κράτη μέλη, καθώς εστιάζεται στο επίπεδο της
γνωστοποίησης. Επομένως δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια σαφή ιδέα του πραγματικού μεγέθους
παρατυπιών και απάτης στα κράτη μέλη και να εντοπίσουμε και υποβάλουμε σε πειθαρχία εκείνα
που εμφανίζουν το υψηλότερο επίπεδο παρατυπιών και απάτης. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι
η καταλληλότερη προσέγγιση είναι να βασιστούν τα συμπεράσματα για την κατάσταση όσον
αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την καταπολέμηση της απάτης
στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2009, η οποία είναι κατά τη γνώμη
του η πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, ενώ οι εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης χρησιμεύουν κυρίως ως επικουρική πηγή πληροφοριών
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για τις τάσεις στο ζήτημα της γνωστοποίησης και ως περιπτωσιολογικές μελέτες. Υπερψήφισα
την έκθεση για αυτούς τους λόγους.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπέρ. Το άρθρο 325 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη
μέλη την υποχρέωση να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και να καταπολεμούν
την απάτη στους τομείς όπου υπάρχει κοινή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 325 παρ. 5, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη,
υποβάλλει κατ’ έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για τα μέτρα που
ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή του εν λόγω άρθρου. Η έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Κοινοτήτων – καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση 2009» (COM(2010)382) προσφέρει
μια σύνοψη των στατιστικών στοιχείων περί παρατυπιών που διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη
στους τομείς όπου τα κράτη μέλη εκτελούν τον προϋπολογισμό (γεωργική πολιτική, πολιτική
συνοχής και προενταξιακά ταμεία, δηλ. περίπου 80% του προϋπολογισμού) και όσον αφορά
την είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ. Δίνει επίσης μια εκτίμηση των παρατυπιών
στον τομέα των δαπανών που διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή, καθώς και μια συνοπτική
παρουσίαση σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Καταπολέμησης της Απάτης.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης διότι, πολύ συχνά,
δεν έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με παρατυπίες και απάτες που σχετίζονται με τη
χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στα κράτη μέλη. Πολύ συχνά δεν διεξάγονται πραγματικοί έλεγχοι
όσον αφορά την είσπραξη τελωνειακών δασμών και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβεβλημένων
χρηματικών ποσών. Είναι σημαντικό να ληφθούν τώρα συγκεκριμένα μέτρα για τη σαφή διάκριση
μεταξύ παρατυπιών και απάτης, καθώς η απάτη συνιστά ποινικό αδίκημα, ενώ η παρατυπία είναι
η παράλειψη συμμόρφωσης με κάποιον κανόνα και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ακούσια.
Πρέπει να διαθέτουμε σχετικά αναλυτικά στοιχεία για κάθε κράτος μέλος ώστε να μπορούν να
λαμβάνονται πειθαρχικά μέτρα κατά των επιμέρους χωρών.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης
της Απάτης διεξάγει πολλές εκατοντάδες έρευνες ετησίως σχετικά με ζητήματα που αφορούν
μη καταβολή χρημάτων στην ΕΕ και κατάχρηση των δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ. Η απόκρυψη
της κλίμακας της απάτης δεν θα οδηγήσει σε καλό. Ακριβώς το αντίθετο· όταν συμβαίνει αυτό,
δεν γνωρίζουμε τους κινδύνους και, κατά συνέπεια, δεν προφυλασσόμαστε από αυτούς.

Ανησυχώ για το τρέχον χαμηλό ποσοστό ανάκτησης χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.
Τα ποσά που ανακτήθηκαν κατά τα έτη 2007-2009 εις βάρος των αποδεκτών αντιπροσωπεύουν
μόλις το 10 % του συνόλου των ανακτήσεων. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει να θεσπίσουμε ένα
αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης και να παρακολουθούμε προσεκτικά την πρόοδο που
σημειώνεται στον εν λόγω τομέα. Ο έλεγχος της απάτης δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά να διασφαλίζεται και στα επιμέρους κράτη μέλη. Αυτά θα
πρέπει να σχεδιάσουν και να αξιολογούν κατά περιόδους τα συστήματα ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων ώστε να προλαμβάνουν τη διαφθορά.

Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν για τη διατήρηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προσπάθειες, τόσο στην
Ένωση όσο και στα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες είναι απλές και
μειώνουν την υπερβολική γραφειοκρατία.

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL170



Catherine Stihler (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, καθώς η
καταπολέμηση της απάτης δεν είναι μόνο προς όφελος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
αλλά και καίριας σημασίας για την προστασία των καταναλωτών.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση αυτή, που εγκρίθηκε από όλες τις ευρωπαϊκές
πολιτικές Ομάδες, επισημαίνει το εκτιμώμενο επίπεδο παρατυπιών και κρουσμάτων απάτης σε
κάθε κράτος μέλος σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η
αύξηση του αριθμού των αναφερόμενων κρουσμάτων οφείλεται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών
επικοινωνίας. Υπερψηφίζω την έκθεση και πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε
περισσότερες ενέργειες για να αποδώσει ευθύνες και να λάβει πειθαρχικά μέτρα κατά των κρατών
μελών σχετικά με τις απάτες και τις παρατυπίες. Πρέπει να καταστούν διαθέσιμες οι απαραίτητες
πληροφορίες σχετικά με κάθε κράτος μέλος ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των
συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης και να διασφαλιστεί ότι έχουμε πραγματική εικόνα
της κατάστασης. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν σε λειτουργία το σύστημα
διαχείρισης παρατυπιών προκειμένου να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις όσον αφορά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων γνωστοποίησής τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η γεωργία, η πολιτική συνοχής και τα προενταξιακά ταμεία είναι τομείς που εμφανίζουν ιδιαίτερα
υψηλά ποσοστά παρατυπιών και απάτης και απαιτείται, λοιπόν, η λήψη μέτρων για την αύξηση
της παρακολούθησης, του εντοπισμού και της αποκατάστασης. Είναι καίριας σημασίας να
συνεργαστούν όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, και δη οι οργανισμοί των κρατών μελών, ώστε
να δημιουργηθεί κλίμα διαφάνειας και πειθαρχίας όσον αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά
με την απάτη που σχετίζεται με τη δαπάνη ευρωπαϊκών πόρων στα κράτη μέλη. Η έκθεση επικρίνει
την αύξηση των κρουσμάτων εικαζόμενης απάτης, όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων και
τα ποσά, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων παρατυπιών σε ορισμένα κράτη
μέλη (Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία) και καλεί την Επιτροπή, τις σχετικές υπηρεσίες της
Ένωσης και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι θα πάψουν τα κρούσματα
διαφθοράς σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ και θα επιβάλλονται αποτρεπτικές κυρώσεις
σε περιπτώσεις διαπιστωμένης διαφθοράς και απάτης. Και αυτό ως ελάχιστη προϋπόθεση.

Μέσω της εν λόγω έκθεσης, το Κοινοβούλιο εφιστά επίσης την προσοχή στη Γαλλία και την
Ισπανία, «εκφράζοντας την ανησυχία του» όσον αφορά τα υπόπτως χαμηλά ποσοστά εικαζόμενης
απάτης στις εν λόγω χώρες και καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την
ικανότητα ανίχνευσης κρουσμάτων απάτης στα εν λόγω κράτη. Η καταπολέμηση της διαφθοράς
είναι ουσιώδους σημασίας. Εντούτοις, δεν πρέπει να καλύπτει την πολυπλοκότητα των
διαδικασιών. Η πραγματική απλούστευση θα επιτρέψει την παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης σε
κονδύλια, τόσο για τις τοπικές κοινότητες όσο και για μικρές οργανώσεις που τα χρειάζονται.
Θα διευκολύνει αναμφίβολα τη διαχείριση των πόρων και θα διασφαλίσει καλύτερο
κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν
αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα του υψηλού ποσοστού σφαλμάτων όσον αφορά την
κατανομή κονδυλίων της ΕΕ. Πρέπει να θέσουμε αμέσως σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ώστε να
αποτρέψουμε τη δόλια απόκτηση δημόσιων πόρων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να
συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ ωφελεί στον μέγιστο βαθμό
τους πολίτες της Ευρώπης, διότι σε τελική ανάλυση, αυτό είναι προς όφελος και των δύο πλευρών.

Η έκθεση αναφέρει ότι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου υπονομεύεται από
ανακριβή στοιχεία, ημιτελείς διασταυρώσεις και έλλειψη παρακολούθησης. Τα προβλήματα
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αυτά πρέπει να επιλυθούν. Οι σαφείς διατάξεις και η απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τη
συμμετοχή και τη διάθεση χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με αυστηρούς κανόνες για τους
ελέγχους, είναι τα καλύτερα μέσα διασφάλισης της παύσης των δόλιων πρακτικών προτού καν
αρχίσουν.

Iva Zanicchi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ του κειμένου που υποβλήθηκε από τον
κ. Ivan σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την καταπολέμηση
της απάτης στους τομείς όπου υπάρχει κοινή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών μελών. Πιστεύω ότι, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, είναι σημαντικό
να δοθεί προσοχή στο εν λόγω πρόβλημα και να διασφαλιστεί μια διαρκής δέσμευση ώστε να
καταστεί δυνατή η ύπαρξη ομοιογενούς και ομοιόμορφης πάταξης της απάτης σε ολόκληρη την
ΕΕ.

Έκθεση: Μαριέττα Γιαννάκου (A7-0062/2011)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD),    γραπτώς. – (EN) Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του
Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) αντιτίθεται καταρχήν στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Τα εθνικά
πολιτικά κόμματα είναι ο μοναδικός γνήσιος τρόπος εκπροσώπησης του φρονήματος και των
απόψεων των εκλογέων των κρατών μελών. Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν λάθος να μπορούν να
επωφεληθούν από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών μόνο τα κόμματα του ευρωπαϊκού
υπερκράτους, εάν αυτή είναι η προσφορά που πραγματοποιείται. Για αυτό το UKIP επιφυλάσσεται
του δικαιώματος συμμετοχής σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Θα ήταν εντελώς λάθος να
φιμωθούν από το πολιτικό κατεστημένο πολλά εκατομμύρια Βρετανών και άλλοι πολίτες των
κρατών της ηπείρου οι οποίοι αντιτίθενται στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω υπέρ της εν λόγω έκθεσης, διότι αποτελεί
σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας κοινής νομικής βάσης για τη ρύθμιση της
χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκθεση αυτή αποτελεί βήμα
προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς δεν αναγνωρίζει ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για τους
ανθρώπινους πόρους των κομμάτων και πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ των προϋποθέσεων
ίδρυσης κόμματος και των προϋποθέσεων χρηματοδότησής του. Η συμπερίληψη αναφορών στα
πολιτικά ιδρύματα συνιστά επίσης θετικό στοιχείο.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος
για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται
για σημαντικό έγγραφο που συμβάλλει στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων
προκειμένου να κινηθεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα ζητήματα της ΕΕ. Η ενίσχυση
ενός ενιαίου πλαισίου διαφάνειας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο είναι απαραίτητη για να στηρίζουν και να εμπιστεύονται οι πολίτες της ΕΕ αυτά τα
κόμματα. Εγκρίνοντας το εν λόγω ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ανοιχτά
τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση, που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των δημοκρατικών αξιών
και της ορθής διακυβέρνησης. Είναι εξόχως σημαντικό να χορηγηθεί κοινό και ενιαίο νομικό
καθεστώς στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που προωθούν τη δημοκρατία στην Ένωση. Η θέσπιση
ευρωπαϊκού καθεστώτος με βάση το δίκαιο της ΕΕ, που θα συνέβαλε στην εναρμόνιση των
φορολογικών πτυχών των πολιτικών κομμάτων της ΕΕ, φαίνεται σημαντικότερη από ποτέ
προκειμένου τα κόμματα να επιτύχουν τους στόχους τους. Συμφωνώ με την άποψη της
εισηγήτριας ότι το έγγραφο αυτό θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του
συστήματος πολιτικών κομμάτων της ΕΕ.

Elena Oana Antonescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαρτίζεται από έναν
καμβά διαφορετικών εθνών, πολιτισμών, φρονημάτων και πεποιθήσεων που, στο τρέχον κοινωνικό
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και πολιτικό κλίμα, πρέπει να εκπροσωπείται με ομοιόμορφο τρόπο και να υποστηρίζεται εξίσου
στα νομοθετικά φόρουμ, εθνικά ή ευρωπαϊκά. Η έννοια της αντιπροσωπευτικότητας αποτελεί
τη βάση της οικοδόμησης της Ευρώπης και πρέπει να διατηρηθεί και να υποστηρίζεται, διότι
είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να έχει οποιοδήποτε νόημα το εγχείρημα της
ενωμένης Ευρώπης.

Πιστεύω ότι η χαλάρωση του καθεστώτος χρηματοδότησης για τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση και την προώθηση της αρχής της αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας στο μέλλον και, κατά συνέπεια, των συμφερόντων όλων των ευρωπαίων πολιτών,
που συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Κατά τη διαδικασία μετάβασης από την
έννοια της ευρωπαϊκής «πόλης-κράτος» προς την έννοια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ταυτότητας,
πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθειες για την απλούστευση της άμεσης επαφής μεταξύ ευρωπαίων
πολιτών και πολιτικών κομμάτων. Η κ. Γιαννάκου τονίζει στην έκθεσή της ότι αυτό δεν μπορεί
να επιτευχθεί χωρίς να αναθεωρηθεί το καθεστώς και η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.
Όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στην έκθεση, πρέπει να εστιάσουμε στον περιορισμό της
γραφειοκρατίας που έχει να κάνει με τις διαδικασίες χορήγησης χρηματοδότησης, σε συνδυασμό,
ωστόσο, με την εισαγωγή αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση παρατυπιών ή μη συμμόρφωσης
με υφιστάμενους κανονισμούς. Για αυτό ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα την έκθεση που υποβλήθηκε από την
κ. Γιαννάκου, και η οποία προτείνει, συγκεκριμένα, να αποκτήσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα και ιδρύματα ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, με τη θέσπιση ενός κοινού νομικού
και φορολογικού καθεστώτος βασισμένου στο δίκαιο της ΕΕ. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς τούτο. Επίσης, επιβεβαιώνει ότι ένα πολιτικό κόμμα σε
επίπεδο ΕΕ μπορεί να λαμβάνει χρηματοδότηση μόνο αν εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με ένα τουλάχιστον μέλος του.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτήν τη σημαντική έκθεση. Η
Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει σημαντικό ρόλο για τα πολιτικά κόμματα όσον αφορά τη
συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού χώρου πολιτικής και είναι, συνεπώς, πολύ σημαντικό να έχουν
ενιαίο νομικό καθεστώς και να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν πιο διαφανής χρηματοδότηση για
την οποία θα λογοδοτούν στην κοινωνία. Επί του παρόντος, πολλά πολιτικά κόμμα που
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη είναι σχετικά κλειστά και παρατηρούνται ελάχιστες αλλαγές
στην ηγεσία τους, γεγονός που, κατά συνέπεια, αποδυναμώνει τον ρόλο που διαδραματίζουν
αυτές οι πολιτικές οργανώσεις στη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη πολιτικών
αποφάσεων. Με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού σχετικά με τις δραστηριότητες των κομμάτων,
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να προωθήσει την
αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Πιστεύω ότι κατά τη θέσπιση νέων,
ενοποιημένων κανόνων σχετικά με τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση των κομμάτων θα
πρέπει να συμπεριλάβουμε δημοκρατικά κριτήρια σχετικά με τη συγκρότηση των εσωτερικών
δομών των κομμάτων και συγκεκριμένες δημοκρατικές διασφαλίσεις. Εάν δεν τα εφαρμόζουν
οι πολιτικές οργανώσεις, θα στερούνται μερικές ευκαιρίες που τους παρέχονται, όπως η χορήγηση
δημόσιας χρηματοδότησης.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα συνιστούν θεμελιώδη όργανα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας παρότι, σε αυτήν τη
φάση, αποτελούν απλώς «οργανώσεις ομπρέλες» των προσκείμενων σε αυτά εθνικών κομμάτων.
Υποστηρίζω επίσης την ιδέα ότι χρηματοδότηση δικαιούνται μόνο τα κόμμα που εκπροσωπούνται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα τουλάχιστον μέλος τους. Θεωρώ σωστό το ότι ζητείται από
την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, σύμφωνα με
τη ΣΛΕΕ. Υποστηρίζω, μαζί με την εισηγήτρια, ότι απαιτούνται αλλαγές των δημοσιονομικών
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κανονισμών που διέπουν τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων
και ότι η χρηματοδότηση πρέπει να διατίθεται στην αρχή του οικονομικού έτους σε ποσοστό
100%.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες συμμερίζονται
αυτή την άποψη και, στη φάση που βρισκόμαστε, δεν έχει σημασία αν είσαι υπέρ ή κατά της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη επαναδιευθέτησης των ευρωπαϊκών
ζητημάτων. Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ευρύ πεδίο δράσης. Πρέπει να
χαράξουν νέες προοπτικές και να δώσουν νέα ώθηση στα όργανα της δημοκρατικής Ευρώπης.
Πρέπει, συνεπώς, να χαλαρώσουμε τις προϋποθέσεις ύπαρξης πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ώστε να εξαπολύσουμε δυναμική. Πρέπει να παράσχουμε σαφές καθεστώς σε αυτούς
τους νέους χώρους συζήτησης και, τέλος, πραγματική προοπτική όσον αφορά τη δραστηριότητα
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στις προσεχείς εκλογές.

Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Απέρριψα την εν λόγω έκθεση για πολλούς και διάφορους
λόγους. Πολλές προτάσεις σχετικά με την άμεση χρηματοδότηση και το καθεστώς των ευρωπαϊκών
πολιτικών κομμάτων έρχονται σε αντίθεση με τα εθνικά κόμματα. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εκλέγονται από τις διάφορες χώρες μέσω των εθνικών κομμάτων. Μετά την εκλογή
τους, χάρη στα εθνικά τους κόμματα, μπορούν να συγκροτήσουν ευρωπαϊκές ομάδες,
επιδιώκοντας ταυτόχρονα την εκπλήρωση των συμφερόντων του κόμματός τους στη χώρα τους.
Η παρούσα έκθεση δεν υποστηρίζει αυτό το σκεπτικό.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων είναι καθοριστική προκειμένου να κινηθεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα
ζητήματα της ΕΕ. Ο υποκείμενος προβληματισμός για την κανονιστική ρύθμιση των ευρωπαϊκών
κομμάτων πηγάζει από μια βαθύτερη μέριμνα όσον αφορά τον τρόπο για την από κοινού σύσταση
ενός διεθνικού χώρου πολιτικής αποτελούμενου από ελεύθερους και ισότιμους πολίτες, και το
τι θα μπορούσε να συνεπάγεται για το μέλλον της ενοποίησης η ίδρυση συλλογικών φορέων
υπό μορφή «πολιτικού συμβολαίου» μεταξύ διαφορετικών λαών. Η σχεδίαση μιας
μεταρρυθμιστικής δέσμης για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ως μέσου κινητοποίησης της
δημοκρατικής ενέργειας των πολιτών σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο δεν είναι εύκολη
υπόθεση, αν μη τι άλλο λόγω της συστημικής πολυπλοκότητας της ΕΕ.

Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων αποτελεί μέσο βελτίωσης της συμμετοχικής
διακυβέρνησης στην ΕΕ και, σε τελευταία ανάλυση, ενίσχυσης της δημοκρατίας. Το μέλλον της
ΕΕ εναπόκειται στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, όσο περίπλοκο και αν ακούγεται αυτό. Η
δημιουργία ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι το πρώτο βήμα. Χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό χώρο,
όπου ενεργά πολιτικά κόμματα φέρνουν τους πολίτες στο επίκεντρο των προβληματισμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους βοηθούν στην καθημερινή τους ζωή, τη στιγμή όπου είναι προφανές
ότι οι ευρωπαίοι πολίτες είναι αποκομμένοι από την Ένωση.

Jan Březina (PPE),    γραπτώς. – (CS) Πρέπει να χορηγηθεί κοινό και ενιαίο νομικό καθεστώς
στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της
δημοκρατίας στην ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να διαθέτουν νομική
προσωπικότητα προκειμένου να ξεπεραστούν οι διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων και ευρωπαϊκών αρχών, από άποψη φορολογικών διαδικασιών. Όσον αφορά τη
συγκρότηση ευρωπαϊκών κομμάτων, το σωστό είναι το καθεστώς των ευρωπαϊκών κομμάτων να
αντιμετωπίζει ως ίσους τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς εκλεγμένους
αντιπροσώπους, εφόσον οι περιφερειακοί αντιπρόσωποι συνιστούν εκλεγμένα μέλη των
περιφερειακών κοινοβουλίων. Επιπλέον, κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα θα πρέπει να διαθέτει
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τουλάχιστον έναν βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, αυτό συνιστά επίσης
προϋπόθεση για να δικαιούται χρηματοδότηση κάποιο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark και Nigel Farage
(EFD),    γραπτώς. – (EN) Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) αντιτίθεται,
καταρχήν, στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αποτελούν διασπάθιση των χρημάτων των πιεσμένων
φορολογούμενων πολιτών. Δεν τα χρειαζόμαστε· ο γνήσιος τρόπος εκπροσώπησης του
φρονήματος των λαών των κρατών μελών εξακολουθούν να είναι τα εθνικά πολιτικά κόμματα.
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι το UKIP επιφυλάσσεται του δικαιώματος
συμμετοχής σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ούτως ώστε να μπορεί, και αυτό, να επωφελείται από
τα εν λόγω χρήματα των φορολογούμενων πολιτών, να εκπροσωπεί με καλύτερο τρόπο τα πολλά
εκατομμύρια Βρετανών και άλλων πολιτών της ηπείρου που αντιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στο σύνολο του έργου της και οι οποίοι φιμώνονται από την άρχουσα πολιτική τάξη.

Nessa Childers (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστηρίζω σθεναρά την εν λόγω έκθεση ως ένα
ακόμα βήμα προς τη διαμόρφωση πραγματικών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων με δυνατότητα
πανευρωπαϊκής δράσης. Η δημιουργία πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής είναι ο μόνος τρόπος
υπέρβασης του δημοκρατικού ελλείμματος που κάνει τους ευρωπαίους πολίτες να νιώθουν
αποκομμένοι από το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Τα πανευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι καίριας
σημασίας για αυτό.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς . – Ψήφισα αποχή, παρά το γεγονός ότι η έκθεση
προτείνει λύση στο πρόβλημα που υπάρχει με την ως τώρα λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων ως ΜΚΟ με βάση το Βέλγιο. Τα ευρωπαϊκά κόμματα, με τα δικά τους ιδεολογικά -
πολιτικά χαρακτηριστικά, πρέπει να αποκτήσουν σαφή νομική προσωπικότητα. Κάτω από
προϋποθέσεις μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των πολιτών και στη διεκδίκηση
αποφάσεων προς όφελος των λαών, και όχι των οικονομικά ισχυρών. Υπάρχουν, όμως, επιφυλάξεις
για συγκεκριμένα σημεία της έκθεσης στο μέτρο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως
περιορισμοί στην ελεύθερη και ανεξάρτητη οργάνωση και δράση των ευρωπαϊκών κομμάτων. Η
εσωτερική λειτουργία και οργάνωσή τους καθώς και η πολιτική τους δράση πρέπει να εξαρτώνται
μόνο από τις δικές τους πολιτικές επιλογές, χωρίς εξωτερικούς περιορισμούς. Οι κανόνες
πολιτικής και νομικής αναγνώρισης των κομμάτων και η αναγκαία χρηματοδότησή τους θα
πρέπει να διευκολύνουν τη δράση τους ώστε να διαμορφώνουν ελεύθερα εναλλακτικές πολιτικές,
πράγμα που είναι και η ουσία της δημοκρατίας. Θα πρέπει, επίσης, να εξασφαλίζουν ότι θα δρουν
ανεπηρέαστα από περιοριστικά πολιτικά πλαίσια και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εκφράζοντας
τους λαούς της Ευρώπης.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ΕΕ λειτουργεί ως αντιπροσωπευτική δημοκρατία,
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα πολιτικά κόμματα
διαδραματίζουν καίριο λόγο στη δημιουργία ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση
της βούλησης του λαού της ΕΕ. Εντούτοις, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αποτελούν απλώς
«οργανώσεις ομπρέλες» εθνικών κομμάτων και δεν έχουν, σε τελική ανάλυση, άμεση επαφή με
το εκλογικό σώμα στα κράτη μέλη. Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων αφορά
επίσης την υιοθέτηση ενός πολιτικού, νομικού και φορολογικού καθεστώτος,
συμπεριλαμβανομένης αυτόνομης νομικής προσωπικότητας άμεσα βασιζόμενης στο δίκαιο της
ΕΕ. Η βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα προσκείμενα
σε αυτά πολιτικά ιδρύματα θα είναι ωφέλιμη και από άποψη διαφάνειας. Η διαφάνεια στη
χρηματοδότηση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της υποστήριξης των δημοκρατικών αξιών και
της προώθησης της ορθής διακυβέρνησης, και αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει επίσης στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στα πολιτικά κόμματα.
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Philippe de Villiers (EFD),    γραπτώς. – (FR) Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
δεν έχουν νόημα. Ο «πολιτικός χώρος σε επίπεδο ΕΕ» που προασπίζουν πολλοί δεν υπάρχει. Η
έκφραση ιδεών και η διεξαγωγή πραγματικών πολιτικών συζητήσεων είναι δυνατή μόνο μέσα σε
μια οντότητα στην οποία οι πολίτες μοιράζονται τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και την ίδια
κουλτούρα, μέσα σε ένα έθνος δηλαδή.

Η έκθεση αυτή υποστηρίζει ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αποτελούν
τον χώρο έκφρασης «της βούλησης των πολιτών της Ένωσης». Δεν είναι ρεαλιστικός στόχος
αυτός. Η κατάρριψη του ρεκόρ αποχής σε κάθε ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να μας υπενθυμίζει
ότι το υπερεθνικό επίπεδο δεν είναι επίπεδο δίκαιης και αποτελεσματικής δημοκρατίας. Οι
υπέρογκες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που χορηγούνται στα εν λόγω κόμματα είναι σκανδαλώδεις.
Είναι απτή η αυξανόμενη αίσθηση αποξένωσης και έλλειψης ενδιαφέροντος εκ μέρους των
πολιτών, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, γενικότερα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι
αποφασισμένα να δημιουργήσουν έναν ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο από το μηδέν.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, διότι υποστηρίζει
ασφαλή και διαφανή πρότυπα για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων στην ΕΕ. Το μελλοντικό ευρωπαϊκό καθεστώς των πολιτικών κομμάτων θα αποτελέσει
σημαντικό βήμα προς την αύξηση της συμμετοχής του κοινού, την ύπαρξη πιο αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας και μιας Ευρώπης που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της.

Göran Färm, Anna Hedh και Marita Ulvskog (S&D),    γραπτώς. – (SV) Όσον αφορά την
έκθεση για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
αποφασίσαμε να ψηφίσουμε κατά της παραγράφου του κειμένου η οποία προτείνει να επιτρέπεται
στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να συμμετέχουν σε εκστρατείες για δημοψηφίσματα στα κράτη
μέλη, εφόσον τα δημοψηφίσματα αφορούν θέματα σχετικά με την ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα, που χρηματοδοτούνται, σε μεγάλο βαθμό, με κονδύλια της ΕΕ, επιτρέπεται επί του
παρόντος να πραγματοποιούν εκστρατείες μόνο για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πιστεύουμε ότι οι ισχύοντες κανόνες είναι εύλογοι. Οι αποφάσεις στις εθνικές εκλογές ή στα
δημοψηφίσματα θα πρέπει να λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή κομμάτων που χρηματοδοτούνται
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή λαμβάνουν άλλη εξωτερική χρηματοδότηση.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η δημοκρατία μας βασίζεται στην αντιπροσωπευτικότητα,
που ασκείται μέσω των πολιτικών κομμάτων. Τα κόμματα αυτά συνιστούν, για αυτόν ακριβώς
τον λόγο, δημοκρατικά όργανα που εκπροσωπούν τα θεμιτά συμφέροντα του λαού, άμεσα, μέσω
της τοπικής αυτοδιοίκησης, για παράδειγμα, και πιο έμμεσα, μέσω της εκπροσώπησής τους στα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου οργανώνονται σε πολιτικά κόμματα και επιδιώκουν, έτσι, να εκπροσωπούν τα
συμφέροντα του κοινού σύμφωνα με μια ατζέντα προτεραιοτήτων που ορίζεται από τον πολιτικό
τους προσανατολισμό. Όπως λέει η εισηγήτρια, «η δημιουργία ασφαλούς και διαφανούς
περιβάλλοντος για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων
είναι πράξη βαθειά δημοκρατική»· πιστεύω, λοιπόν ότι η πρωτοβουλία θέσπισης ενός σαφούς
κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την αναγνώριση και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών
κομμάτων είναι θετικό βήμα.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Τα πολιτικά κόμματα και τα προσκείμενα
σε αυτά πολιτικά ιδρύματα συνιστούν θεμελιώδη όργανα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης του λαού. Είναι επίσης καίρια για την
εκπαίδευση και την επιλογή των υποψηφίων τους. Η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει τον
συγκεκριμένο ρόλο για τα ευρωπαϊκά κόμματα και τα ιδρύματά τους, προκειμένου να
δημιουργηθεί ένας «πολιτικός χώρος» σε επίπεδο ΕΕ και μια «Ευρωπαϊκή δημοκρατία», στην
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οποία η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών συνιστά θεμελιώδες συστατικό στοιχείο. Τα ευρωπαϊκά
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα έχουν καταστεί απαραίτητοι παράγοντες
του πολιτικού βίου της ΕΕ, διαμορφώνοντας και απηχώντας τις θέσεις των διαφόρων «πολιτικών
οικογενειών». Συμφωνώ με τα κριτήρια πρόσβασης σε χρηματοδότηση, και δη το ποσοστό εσόδων
και αντιπροσωπευτικότητας του αντίστοιχου πολιτικού κόμματος.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Διάφορες απόψεις που παρατίθενται στην έκθεση
μάς έκαναν να διαφωνήσουμε. Η συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε
εκστρατείες για δημοψηφίσματα στα κράτη μέλη είναι μία από αυτές, ακόμη και αν το αντικείμενο
του δημοψηφίσματος συνδέεται άμεσα με θέματα σχετικά με την ΕΕ.

Διαφωνούμε επίσης με την πρόταση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την οποία τα ευρωπαϊκά
πολιτικά κόμματα θα πρέπει να ξεκινήσουν μία διαδικασία εξέτασης των προϋποθέσεων για
άμεση συμμετοχή μεμονωμένων πολιτών. Οι απόψεις αυτές προστίθενται σε μια θέση αρχής που
δεν ευνοεί τη δημιουργία πολιτικών κομμάτων ευρωπαϊκής εμβέλειας. Η διαδικασία αυτή είναι
αδιαχώριστη από τον νεοφιλελεύθερο, φεντεραλιστικό και μιλιταριστικό χαρακτήρα και στόχους
της τρέχουσας διαδικασίας ολοκλήρωσης, στην οποία διαδραματίζει, επιπλέον, καταλυτικό
ρόλο.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίσαμε κατά της εν λόγω έκθεσης λόγω
της αντίθεσής μας στη δημιουργία πανευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και της θέσης μας
σχετικά με την καπιταλιστική ολοκλήρωση της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει για τις υποβληθείσες προτάσεις
σχετικά με τα αντίστοιχα πολιτικά ιδρύματα.

Εντούτοις, όσον αφορά την εν λόγω έκθεση συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους
οποίους την καταψηφίζουμε. Παραδείγματος χάρη, πιστεύουμε ότι είναι λάθος να συμμετέχουν
πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε εκστρατείες για δημοψηφίσματα στα κράτη μέλη,
ακόμη και αν το αντικείμενο του δημοψηφίσματος συνδέεται άμεσα με θέματα σχετικά με την
ΕΕ.

Διαφωνούμε επίσης με την πρόταση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την οποία τα ευρωπαϊκά
πολιτικά κόμματα θα πρέπει να ξεκινήσουν μία διαδικασία εξέτασης των προϋποθέσεων για
άμεση συμμετοχή μεμονωμένων πολιτών.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Η χορήγηση στα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο νομικού καθεστώτος και νομικής προσωπικότητας αποκλειστικά βασισμένης στο δίκαιο
της ΕΕ σημαίνει μεταμόρφωσή τους σε μια υπερεθνική οντότητα η οποία υπερισχύει της εγχώριας
νομοθεσίας που διέπει τα πολιτικά κόμματα από τα οποία αποτελούνται. Σημαίνει δημιουργία,
τεχνητή και δογματική, ενός αποκλειστικά εικονικού εικοστού όγδοου πολιτικού χώρου.
Αντιτίθεμαι επίσης στην ενίσχυση των κανόνων που διέπουν τη δημιουργία των κομμάτων αυτών,
με αντίστοιχη χαλάρωση των οικονομικών όρων στους οποίους υπόκεινται, καθώς και σε κάθε
σχέση μεταξύ της αναγνώρισης του «ευρωπαϊκού» καθεστώτος ενός κόμματος και της πρόσβασής
του σε δημόσια χρηματοδότηση. Προσπαθούν, με κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους, να
περιορίσουν τη «λέσχη» ώστε να μπορούν τα λίγα και προνομιούχα μέλη της να απολαμβάνουν
ευκολότερα τα οικονομικά και πολιτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει. Τέλος, το δικαίωμα των
πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμμετέχουν σε εκστρατείες για δημοψηφίσματα
σχετικά με ζητήματα της ΕΕ είναι, κατ’ εμέ, αμφιλεγόμενο.

Ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές ενέκριναν την έκθεση, σκεπτόμενοι πιθανά δημοψηφίσματα
σχετικά με την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν θα
διοργανωθούν. Εγώ, προσωπικά, σκέφτηκα μια απαράδεκτη παρέμβαση σε δημοψηφίσματα
σχετικά με την ένταξη χωρών στην ΕΕ ή την έγκριση του ευρώ από μια χώρα, δημοψηφίσματα
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σχετικά με το δικαίωμα κάθε έθνους, και μόνο του έθνους, στην αυτοδιάθεση. Καταψήφισα
αυτήν την έκθεση.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υποστηρίζω απόλυτα την εν λόγω έκθεση, διότι
επιχειρεί να ενθαρρύνει την ανάδυση μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας βασιζόμενης σε κόμματα
τα οποία διαθέτουν ξεκάθαρο νομικό καθεστώς και νομική προσωπικότητα. Το γεγονός αυτό
έχει το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα ότι ενισχύει τη νομιμότητά τους στα μάτια των πολιτών
οι οποίοι εξακολουθούν να αισθάνονται πολύ απόμακρη την ΕΕ. Έχει να κάνει επίσης με την
προώθηση της διαφάνειας της λειτουργίας, που θεωρώ θεμελιώδες στοιχείο μιας υποτιθέμενης
δημοκρατίας. Τέλος, η χρηματοδότησή τους θα είναι πιο διαφανής, πράγμα που μόνο να αυξήσει
μπορεί τη νομιμότητά τους, και με χαροποιεί αυτό.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφώνησα με την εν λόγω έκθεση, διότι η
δημιουργία ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι πράξη βαθειά δημοκρατική. Χρειαζόμαστε έναν χώρο,
έναν ευρωπαϊκό χώρο, στον οποίο τα πολιτικά κόμμα ενώνουν τους πολίτες της ΕΕ και τους
βοηθούν στην καθημερινή τους ζωή. Το ότι θα θεσπιστούν ειδικοί κανόνες, επιτρέποντας την
επίτευξη του στόχου αυτού, έχει δύο συνέπειες. Αφενός, θα παρέχεται γρήγορα επίκαιρη και
δημόσια ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και την
κατάστασή τους στην Ευρώπη. Οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι συμμετοχή στο έργο ενός ευρωπαϊκού
πολιτικού κόμματος σημαίνει ότι πρέπει να τηρούν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι
τα πολιτικά κόμματα έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αφετέρου, το ευρωπαϊκό καθεστώς
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία διεθνικού κομματικού
συστήματος. Αποτελεί καίριο πρώτο βήμα για μεγαλύτερη συμμετοχή, περισσότερη δημοκρατία
και, σε τελευταία ανάλυση, περισσότερη Ευρώπη.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    γραπτώς. – (FI) Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων
είναι σημαντική. Το γεγονός ότι το κοινό επιδεικνύει περιορισμένο ενδιαφέρον για τα ζητήματα
που αφορούν την ΕΕ απασχολεί εδώ και πολύ καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό
αποδεικνύεται από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Στις
τελευταίες ευρωεκλογές, μόλις το 40,3% των Φινλανδών με δικαίωμα ψήφου ήρθαν όντως στις
κάλπες.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών
πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων. Φέτος, τα κόμματα θα λάβουν συνολικά χρηματοδοτική
στήριξη ύψους 17,4 εκατομμυρίων ευρώ και τα ιδρύματα θα λάβουν 11,4 εκατομμύρια ευρώ.
Πρέπει τώρα να μεριμνήσουμε ώστε τα χρήματα αυτά, που προέρχονται από τους ευρωπαίους
φορολογούμενους, να δαπανηθούν με διαφανή και όσο το δυνατόν πιο συνετό τρόπο. Και δεν
θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον η χρηματοδοτική στήριξη.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) «Τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της
βούλησης των πολιτών της Ένωσης». Με αυτά τα λόγια, το άρθρο 10, παράγραφος 4, της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Παρότι η Συνθήκη της Λισαβόνας τους παρέχει αυτόν τον ρόλο,
δεν μπορούν πάντα να τον εκπληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πιστεύω ότι τα
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην
πολιτική και κοινωνική ζωή της Ευρώπης, ώστε να αυξήσουν το ενδιαφέρον του κοινού για τις
εσωτερικές υποθέσεις της Ένωσης. Υπό το πρίσμα των σκέψεων αυτών, είναι ζωτικής σημασίας
να αποκτήσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα νομικό καθεστώς και ενιαίες, ομοιόμορφες
φορολογικές πολιτικές που καθιστούν δυνατή μια πραγματική οργανωτική σύγκλιση. Πιστεύω,
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μάλιστα, ότι το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ανοίγει
τον δρόμο όχι μόνο για τη συμμετοχή του πληθυσμού, αλλά και για τη δημιουργία ενός
πραγματικά διεθνικού κομματικού συστήματος που θα ήταν ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση
μεγαλύτερης δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Agnès Le Brun (PPE),    γραπτώς. – (FR) Εδώ και επτά χρόνια, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί πολιτικοί
συνασπισμοί συγκροτήθηκαν σε ευρωπαϊκά κόμματα, μαζί με τις Ομάδες που εκπροσωπούνται
σε αυτό το Σώμα. Εντούτοις, η ορατότητα και η δραστηριότητα αυτών των διευρωπαϊκών
κομμάτων περιορίζεται σημαντικά από την εισχώρηση εθνικών δεσμών. Χωρίς να αμφισβητούμε
τους εθνικούς δεσμούς, που είναι θεμελιώδεις για τις δημοκρατικές φιλοδοξίες της Ένωσης,
πρέπει να πασχίζουμε για την ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού υπερεθνικού
διαλόγου ως του μοναδικού μέσου που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά. Η
έκθεση της κ. Γιαννάκου αποσκοπεί συγκεκριμένα στην προώθηση της ίδρυσης πολιτικών
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για αυτό την στήριξα. Καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει
νομοθεσία για τη δημιουργία ενός καθεστώτος για τέτοιου είδους οργανισμούς, το οποίο θα
διευκολύνει τη χρηματοδότησή τους και θα τους δίνει τη δυνατότητα να ενσωματωθούν καλύτερα
στην καθημερινή πολιτική ζωή των πολιτών. Η ρύθμιση αυτή θα δημιουργούσε έναν προνομιούχο
χώρο που θα εξασφάλιζε την προβολή των διευρωπαϊκών συμφερόντων, προσφέροντας παράλληλα
προληπτικούς κανόνες που διασφαλίζουν έναν ανοικτό και διαφανή διάλογο.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, η οποία αποτελεί,
κατά τη γνώμη μου, σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία νομικού καθεστώτος των πολιτικών
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Véronique Mathieu (PPE),    γραπτώς. – (FR) Καθώς τα πολιτικά κόμματα εκπροσωπούνται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα θεσμικά όργανα περιμένουν να ενημερώνουν τα κόμματα αυτά την
κοινή γνώμη σχετικά με ευρωπαϊκά ζητήματα. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τη θέσπιση κοινού
νομικού και φορολογικού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αυτό κατέστη
δυνατό χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, που παρέχει νομική προσωπικότητα στην ΕΕ. Το
καθεστώς αυτό είναι απαραίτητο για τη σύγκλιση όσον αφορά τον προϋπολογισμό και την
οργάνωση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των ιδρυμάτων που πρόσκεινται
σε αυτά.

Τα ιδρύματα που πρόσκεινται σε πολιτικά κόμματα συμβάλλουν σε συζητήσεις για πολιτικά
ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος. Οι χρηματοοικονομικοί κανόνες αποσαφηνίζονται ώστε να
υπάρχει αξιόπιστη και διαφανής ενημέρωση σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία
τους. Ένας σημαντικός κανόνας είναι η προϋπόθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση που απαιτεί
το κόμμα να εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα τουλάχιστον μέλος του.

Marisa Matias (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης επειδή
πιστεύω ότι, εάν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στις χώρες μας χωρίς
πολιτικά κόμματα, τότε θα πρέπει επίσης να ισχυριστούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική
ευρωπαϊκή δημοκρατία χωρίς ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ενώ υποστηρίζω ότι θα πρέπει να
απαγορευθεί εντελώς η χρηματοδότηση των εθνικών κομμάτων από τις επιχειρήσεις και τα λόμπι
τους και να διασφαλίζεται δημόσια χρηματοδότηση από το κράτος, πιστεύω επίσης ότι τα
ευρωπαϊκά κόμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να
απαγορεύεται να λαμβάνουν «δωρεές» από νομικά πρόσωπα.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η υποστήριξη ασφαλών και διαφανών προτύπων για τη
λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στην ΕΕ είναι υψίστης
σημασίας. Το μελλοντικό καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού, καθώς θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού,
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θα δημιουργήσει μια πιο αντιπροσωπευτική δημοκρατία και θα φέρει την Ευρώπη πιο κοντά
στους πολίτες της.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (EN) Είμαι βέβαιος ότι η δημιουργία ασφαλούς και
διαφανούς περιβάλλοντος για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων είναι πράξη βαθειά δημοκρατική. Χρειαζόμαστε έναν χώρο, έναν ευρωπαϊκό χώρο,
ενεργών πολιτικών κομμάτων που φέρνουν τους πολίτες στο επίκεντρο της Ένωσης και τους
βοηθούν στην καθημερινή τους ζωή. Η θέσπιση ειδικών κανόνων επιτρέπει την επίτευξη του
στόχου αυτού και έχει δύο πτυχές: αφενός παρέχει επίκαιρη, γρήγορη και δημόσια ενημέρωση
σχετικά με τη δημιουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και του κοινού ευρωπαϊκού
καθεστώτος τους. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα σημαίνει
ότι συμμετέχουν σε έναν οργανισμό που καλύπτεται από το δίκαιο της ΕΕ και ότι τα πολιτικά
κόμματα έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αφετέρου, το ευρωπαϊκό καθεστώς των ευρωπαϊκών
πολιτικών κομμάτων ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία διεθνικού κομματικού συστήματος.
Ψήφισα «υπέρ».

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    γραπτώς. – (PL) Στη σύνοδο της Τετάρτης, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση Γιαννάκου σχετικά με το καθεστώς και τους κανόνες
που διέπουν τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την άποψή
μου, η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων συνιστά σημαντικότατο εργαλείο, χάρη
στο οποίο μπορούμε να κινήσουμε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα ζητήματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που, κατά τη γνώμη μου, θα οδηγήσει σε αύξηση της προσέλευσης
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, τα πολιτικά κόμματα συνιστούν
πλατφόρμα διαλόγου με τους πολίτες, ο οποίος λαμβάνει χώρα μέσω διαφόρων σεμιναρίων και
πολιτικών συζητήσεων. Θεσπίζοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων, η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η Συνθήκη της Νίκαιας έδωσαν στα κόμματα τη
δυνατότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα από τις κοινοβουλευτικές Ομάδες. Ωστόσο, παρά αυτό
το αδιαμφισβήτητο βήμα προς τη βελτίωση του καθεστώτος των ευρωπαϊκών κομμάτων, οι
κύριες πηγές χρηματοδότησής τους εξακολουθούν να είναι οι εισφορές ιδιωτών και, σε μικρό
βαθμό, οι δωρεές. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι το έγγραφο που εγκρίθηκε θα οδηγήσει
σε σημαντική βελτίωση της θέσης των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Rolandas Paksas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του σημαντικού ψηφίσματος,
διότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνιστούν σημαντικό παράγοντα ενσωμάτωσης
στην Ένωση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας «πολιτικός χώρος» σε επίπεδο ΕΕ και μια
«Ευρωπαϊκή δημοκρατία». Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργάζονται στενά με
τα μέλη τους στα εθνικά και περιφερειακά κόμματα και, ως εκ τούτου, πρέπει να απολαμβάνουν
ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Επιβάλλεται να διασφαλιστεί η
μέγιστη δυνατή διαφάνεια καθώς και χρηματοοικονομικοί έλεγχοι για τα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα που χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω
από όλα, πρέπει να συμπληρωθεί ο δημοσιονομικός κανονισμός με διατάξεις που αποσκοπούν
καθαρά στη ρύθμιση της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών κομμάτων και ιδρυμάτων. Επίσης,
σκόπιμο θα ήταν να προβλεφθεί μια εξαίρεση, βάσει της οποίας η χρηματοδότηση στα κόμματα
αυτά να διατίθεται στην αρχή του οικονομικού έτους σε ποσοστό 100% αντί 80% και οι
ανεξάρτητοι πόροι που καλούνται να επιδείξουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να μειωθούν
σε 10%. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται χρησιμοποιείται
κατά τρόπο διαφανή και για τον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν, ο κανονισμός πρέπει να
προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διαδικασιών χρηματοδότησης. Δεδομένου
ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν πολιτικό ρόλο σε επίπεδο ΕΕ, συμφωνώ με
την πρόταση να τους δοθεί το δικαίωμα να συμμετέχουν σε εκστρατείες για δημοψηφίσματα
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που έχουν άμεση σχέση με θέματα που αφορούν την ΕΕ και να τους επιτραπεί να χρησιμοποιούν
τα χρήματα που λαμβάνουν για τη χρηματοδότηση των εν λόγω εκστρατειών. Μόνο τα ισχυρά
και εύρυθμα λειτουργούντα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση
του δεσμού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τους πολίτες· συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να
προτείνει επειγόντως σχέδιο καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
θα πρέπει να γίνουν πιο δημοκρατικές. Οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να
ψηφίσουν όχι μόνο βάσει εθνικών, αλλά και ευρωπαϊκών ψηφοδελτίων. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα και ιδρύματα αποκτούν ολοένα και περισσότερη σημασία στον πολιτικό βίο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην είναι εύκολο να κερδίσουν δημοτικότητα και
να αποκτήσουν μεγαλύτερη στήριξη, διότι αποτελούν απλώς «οργανώσεις ομπρέλες» εθνικών
κομμάτων και δεν έχουν άμεση επαφή με το εκλογικό σώμα στα κράτη μέλη. Πρέπει να
βελτιώσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, διότι
αυτό θα σήμαινε βελτίωση της αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης της ΕΕ και ενίσχυση της
δημοκρατίας. Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης διότι πιστεύω ότι αποτελεί –ίσως το πρώτο–
σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ
με την εισηγήτρια ότι πρέπει να θεσπίσουμε επειγόντως ένα νομικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων
πρέπει να είναι διαφανής. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή
ελέγχων σχετικά με τη χρηματοδότηση.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Το δημοκρατικό σύστημα στο οποίο βασίζεται η ΕΕ
εστιάζει στον πολίτη ως σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις.
Ο πολίτης εκπροσωπείται από τα πολιτικά κόμματα τα οποία, προκειμένου να ενεργούν ως
εγγυητές της βούλησης των ψηφοφόρων τους, πρέπει να εγκρίνουν κοινούς κανόνες διαφάνειας
και ομοιομορφίας. Για αυτό ψήφισα υπέρ της εφαρμογής των κανονισμών για το καθεστώς και
τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ευρωπαϊκή ρύθμιση
τέτοιας κλίμακας παρέχει τη δυνατότητα λήψης εκτενών πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα, προσφέρει εγγυήσεις ενάντια στην εσωτερική διαφθορά και τονώνει το ενδιαφέρον
των πολιτών, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους στην πολιτική της ΕΕ.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση αυτή βασίζεται στην υπόθεση
ότι η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι καθοριστική προκειμένου να κινηθεί
το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα ζητήματα της ΕΕ. Ο υποκείμενος προβληματισμός για
την κανονιστική ρύθμιση των ευρωπαϊκών κομμάτων πηγάζει από μια βαθύτερη μέριμνα όσον
αφορά τον τρόπο για την από κοινού σύσταση ενός διεθνικού χώρου πολιτικής αποτελούμενου
από ελεύθερους και ισότιμους πολίτες, και το τι θα μπορούσε να συνεπάγεται για το μέλλον της
ενοποίησης η ίδρυση συλλογικών φορέων υπό μορφή «πολιτικού συμβολαίου» μεταξύ
διαφορετικών λαών. Η σχεδίαση μιας μεταρρυθμιστικής δέσμης για τα ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα ως μέσου κινητοποίησης της δημοκρατικής ενέργειας των πολιτών σε ατομικό και σε
συλλογικό επίπεδο είναι δύσκολο αλλά αξιέπαινο έργο, ιδίως λόγω της συστημικής
πολυπλοκότητας της ΕΕ. Ωστόσο, αυτό το μειονέκτημα μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα
εάν αποσαφηνιστεί η «καταστατική αποστολή» των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, καθώς και
ο τρόπος με τον οποίο ο σαφής και σοβαρός διάλογος σχετικά με την πολιτική τους ανάπτυξη
μπορεί να συμβάλλει στην ανάδυση μιας πιο πλουραλιστικής δημοκρατίας. Ψήφισα υπέρ της
έκθεσης καθώς πιστεύω ότι η δημιουργία ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος για τη
λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων προάγει την ποιότητα
της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
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Miguel Portas (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, διότι
πιστεύω ότι, εάν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στις χώρες μας χωρίς
πολιτικά κόμματα, τότε θα πρέπει επίσης να ισχυριστούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική
ευρωπαϊκή δημοκρατία χωρίς ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ενώ υποστηρίζω ότι θα πρέπει να
απαγορευθεί εντελώς η χρηματοδότηση των εθνικών κομμάτων από τις επιχειρήσεις και τα λόμπι
τους και να διασφαλίζεται δημόσια χρηματοδότηση από το κράτος, πιστεύω επίσης ότι τα
ευρωπαϊκά κόμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να
απαγορεύεται να λαμβάνουν «δωρεές» από νομικά πρόσωπα.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η διεύρυνση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και
η δημιουργία ενός πολιτικού χώρου σε επίπεδο ΕΕ ενισχύουν αδιαμφισβήτητα τον ρόλο των
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των αντίστοιχων ιδρυμάτων τους. Η θέσπιση ενός κοινού
και ενιαίου νομικού καθεστώτος για όλα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα προσκείμενα
σε αυτά ιδρύματα, άμεσα βασιζόμενου στο δίκαιο της ΕΕ, αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό
πρώτο βήμα. Χαιρετίζω, λοιπόν, την έγκριση της εν λόγω έκθεσης, καθώς τονίζει τη σημασία
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ως απαραίτητων παραγόντων του πολιτικού βίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς
και διαφανούς περιβάλλοντος για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων.

Robert Rochefort (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα συμβάλλουν
στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των
πολιτών της Ένωσης. Τη στιγμή όπου πασχίζουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στις
δραστηριότητες της ΕΕ και να ενισχύσουμε τον δημοκρατικό της χαρακτήρα, θα έπρεπε να
λαμβάνουμε μέτρα για τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων. Υποστηρίζω την έκθεση της συναδέλφου μου, κ. Γιαννάκου. Πρέπει να επιτρέπεται
–ακόμη και να ενθαρρύνεται– η συμμετοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων σε εκστρατείες
για δημοψηφίσματα. Θεωρώ επίσης ότι είναι ουσιώδες να προσφέρουν τα κόμματα την επιλογή
της ατομικής και άμεσης συμμετοχής στους πολίτες που το επιθυμούν. Επίσης, πρέπει να
τροποποιηθούν οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα πολιτικά κόμματα. Πρέπει να
ενθαρρύνουμε την αυτοχρηματοδότηση, αυξάνοντας το τρέχον όριο δωρεών ανά έτος και ανά
άτομο. Πρέπει να σημειωθεί χαλάρωση και άλλων κανόνων – και αναφέρομαι, συγκεκριμένα,
στις μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος. Ωστόσο, ενώ εφαρμόζουμε αυτές τις
τροποποιήσεις, πρέπει να διατηρήσουμε επίσης όλες τις τρέχουσες απαιτήσεις διαφάνειας και
να επιβάλουμε κυρώσεις –πρωτίστως οικονομικές– πράγμα που δεν προβλέπεται σήμερα στον
δημοσιονομικό κανονισμό.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπέρ. Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών
πολιτικών κομμάτων είναι καθοριστική προκειμένου να κινηθεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης
για τα ζητήματα της ΕΕ. Παρακάμπτοντας τα κεντρικά ερωτήματα που τίθενται συχνά, «ποιος
κυβερνά και πώς», επικεντρώνει την προσοχή στο ζήτημα του «ποιος κυβερνάται». Ο υποκείμενος
προβληματισμός για την κανονιστική ρύθμιση των ευρωπαϊκών κομμάτων πηγάζει από μια
βαθύτερη μέριμνα όσον αφορά τον τρόπο για την από κοινού σύσταση ενός διεθνικού χώρου
πολιτικής αποτελούμενου από ελεύθερους και ισότιμους πολίτες, και το τι θα μπορούσε να
συνεπάγεται για το μέλλον της ενοποίησης η ίδρυση συλλογικών φορέων υπό μορφή «πολιτικού
συμβολαίου» μεταξύ διαφορετικών λαών. Η σχεδίαση μιας μεταρρυθμιστικής δέσμης για τα
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ως μέσου κινητοποίησης της δημοκρατικής ενέργειας των πολιτών
σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο δεν είναι εύκολη υπόθεση, αν μη τι άλλο λόγω της
συστημικής πολυπλοκότητας της ΕΕ. Τούτο όμως μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα, αν
αποσαφηνιστούν η «καταστατική αποστολή» των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ο τρόπος
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με τον οποίο ένας τεκμηριωμένος διάλογος αρχών σχετικά με την πολιτική τους ανάπτυξη μπορεί
να διευκολύνει την ανάδειξη ενός πολυμερούς δήμου (με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης),
τα μέλη του οποίου θα μπορούν να απευθύνουν τις δημοκρατικές διεκδικήσεις τους προς και
μέσα από τα κεντρικά θεσμικά όργανα. Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων αποτελεί
μέσο βελτίωσης της συμμετοχικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και, σε τελευταία ανάλυση, ενίσχυσης
της δημοκρατίας.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Δεν είναι εύκολη η εκπόνηση δέσμης μεταρρυθμίσεων
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που θα τους επιτρέψει να κινητοποιήσουν τις δημοκρατικές
διαθέσεις των ατόμων και των οργανώσεων πολιτών. Ωστόσο, η δημιουργία ασφαλούς και
διαφανούς περιβάλλοντος για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων είναι πράξη βαθειά δημοκρατική. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού χώρου ενεργών πολιτικών κομμάτων που φέρνουν τους πολίτες στο επίκεντρο της
Ένωσης και τους βοηθούν στην καθημερινή τους ζωή.

Η θέσπιση ειδικών κανόνων επιτρέπει την επίτευξη του στόχου αυτού και έχει δύο πλεονεκτήματα.
Αφενός παρέχει επίκαιρη, γρήγορη και δημόσια ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία των
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και του κοινού ευρωπαϊκού καθεστώτος τους. Έτσι, οι πολίτες
γνωρίζουν ότι συμμετοχή σε ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτεται από το δίκαιο
της ΕΕ και ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Αφετέρου, το
ευρωπαϊκό καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία
διεθνικού κομματικού συστήματος.

Η έγκριση του εν λόγω ψηφίσματος αποτελεί το πρώτο αναγκαίο βήμα για μεγαλύτερη συμμετοχή
των πολιτών στην Ευρώπη.

Bart Staes (Verts/ALE),    γραπτώς. – (NL) Προφανώς, συμμερίζομαι την άποψη ότι τα
πολιτικά κόμματα και τα προσκείμενα σε αυτά πολιτικά ιδρύματα αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία
της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πράγματι, διασφαλίζουν ότι τα μέλη του κοινοβουλίου
είναι υπόλογα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης των πολιτών, καταρτίζουν
πολιτικά προγράμματα, επιλέγουν και εκπαιδεύουν υποψηφίους, διατηρούν διάλογο με τους
πολίτες και επιτρέπουν στους πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους. Επιπλέον, η Συνθήκη της
Λισαβόνας προβλέπει ρητά ότι τα πολιτικά κόμματα και τα προσκείμενα σε αυτά ιδρύματα πρέπει
να διαδραματίζουν αυτόν τον ρόλο. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι του πολιτικού χώρου σε
επίπεδο ΕΕ και της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, της οποίας ουσιαστικό μέρος είναι η πρωτοβουλία
ευρωπαίων πολιτών.

Ωστόσο, ψήφισα κατά της εν λόγω έκθεσης στην τελική ψηφοφορία, ώστε να δείξω τη συνολική
διαφωνία μου με την απόρριψη της τροπολογίας 10. Όσον αφορά το σύστημα χρηματοδότησης
και δωρεών, η τροπολογία αυτή στέρησε από τις νομικές οντότητες και τις επιχειρήσεις το
δικαίωμα να προβαίνουν σε ετήσιες δωρεές ύψους έως και 25.000 ευρώ. Το γεγονός ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτρέπει τη συνέχιση αυτής της ατυχούς πρακτικής θα ανοίξει την
πόρτα για την άσκηση έντονης επιρροής από εταιρείες και οργανώσεις άσκησης πίεσης στα
πολιτικά κόμματα και στα ευρωπαϊκά ιδρύματα, παρέχοντάς τους χρηματοδοτική στήριξη. Δεν
θέλω να συμβεί αυτό, εξού και η αρνητική μου ψήφος.

Έκθεση: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίζω την έκθεση αυτήν, διότι προωθεί τη
βελτίωση των συνθηκών που διέπουν την ενιαία αγορά και τη συμμετοχή των εταίρων σε αυτή.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο των πολιτικών αυτών και να δοθεί
στο Κοινοβούλιο μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα σε θέματα που σχετίζονται με την ενιαία αγορά.
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Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα την έκθεση της συναδέλφου βουλευτού
κ. Kalniete, καθώς και τις δύο εκθέσεις των κκ. Buşoi και Correia de Campos αντίστοιχα. Οι
τρεις αυτές εκθέσεις εκπονήθηκαν κατόπιν της πρότασης για τη θέσπιση πράξης για την ενιαία
αγορά, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος του κ. Michel Barnier, αρμόδιου
Επιτρόπου σε θέματα εσωτερικής αγοράς, είναι να δώσει νέα ώθηση στην ενιαία αγορά, αλλά,
πάνω από όλα, να την φέρει πιο κοντά στον πολίτη. Πρόκειται για έναν στόχο που υποστηρίζω
πλήρως. Η πράξη για την ενιαία αγορά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία να αποδειχθεί
στους πολίτες ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και η ενιαία αγορά ειδικότερα, λειτουργεί προς
όφελός τους, όχι εις βάρος τους. Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες
–ή, γενικότερα, η διασφάλιση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών που είναι
σημαντικές για τους συμπολίτες μας– αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Μία από τις βασικές προκλήσεις όσον αφορά
τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά είναι η διασφάλιση αποτελεσματικής πολιτικής ηγεσίας,
δέσμευσης και συντονισμού και, ως εκ τούτου, η σφαιρική καθοδήγηση στο ύψιστο πολιτικό
επίπεδο είναι άκρως σημαντική για τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο συντονιστικό ρόλο κα πρέπει να δοθεί εντολή στον Πρόεδρο
της Επιτροπής να συντονίσει και εποπτεύσει τη νέα ώθηση της ενιαίας αγοράς, σε στενή
συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις αρμόδιες αρχές στα κράτη
μέλη. Συμφώνησα με την έκθεση αυτήν, γιατί πιστεύω ότι είναι αναγκαία η βελτίωση του πολιτικού
συντονισμού σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να εφαρμοστούν σωστά οι προτεραιότητες της
ενιαίας αγοράς που έχουν ως στόχο την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, την
ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική οικονομία της αγοράς και τη βιωσιμότητα στην Ένωση.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υποστήριξα τις προτάσεις της εισηγήτριας και την
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την ενιαία
αγορά», όπως και την ιδέα ότι ένα ετήσιο φόρουμ ενιαίας αγοράς είναι απαραίτητο. Οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς,
ενώ ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών θα συμβάλλει στην
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά.

Πιστεύω και εγώ ότι η χρήση κανονισμών αντί οδηγιών θα συμβάλει στη δημιουργία σαφέστερου
ρυθμιστικού πλαισίου και θα μειώσει το κόστος εφαρμογής. Πιστεύω επίσης ότι είναι χρήσιμο
να αξιολογούμε την κατάσταση της ενιαίας αγοράς σε κάθε εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου. Χρειαζόμαστε επίσης, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, μια νομοθετική πρόταση
από την Επιτροπή σχετικά με την επίλυση των διαφορών με τη χρήση εναλλακτικών μηχανισμών.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση επειδή
κατά τη γνώμη μου, προκειμένου να αναζωογονηθεί με επιτυχία η ενιαία αγορά της ΕΕ, είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να προβλεφθούν και να σχεδιαστούν με στρατηγικό τρόπο όχι μόνο ειδικά
μέτρα για την επίτευξη του στόχου, αλλά και αποτελεσματικοί τρόποι χρήσης των εν λόγω
μέτρων. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που έχει τονιστεί επανειλημμένα από πολλούς
εκπροσώπους των πολιτών και ομάδες συμφερόντων, καθώς και από τον ίδιο τον καθηγητή
Monti, είναι η εξασφάλιση πολιτικής ηγεσίας σε αυτό το έργο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να τονιστεί η σημασία της ολοκλήρωσης
της εσωτερικής αγοράς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο ένα μέτρο που είναι, κατά τη
γνώμη μου, εξίσου σημαντικό είναι η ενίσχυση του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και
την κοινωνία των πολιτών. Κατά την κατάρτιση νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, η οποία μπορεί
να έχει αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει πάντα να συμμετέχουν
ενεργά στις προπαρασκευαστικές εργασίες. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι επίσης η ενίσχυση της
εταιρικής σχέσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και η συμμετοχή τους στη διαδικασία

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL184



για την καθιέρωση της ενιαίας αγοράς, διότι, στην πράξη, σε αυτό ακριβώς το επίπεδο πρέπει να
εφαρμόζεται το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας.

Τέλος, συμφωνώ απολύτως ότι το να εγκρίνουμε απλώς μέτρα δεν είναι αρκετό εάν επιθυμούμε
να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε
συνεχώς τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα επιτεύγματα της εσωτερικής αγοράς και τα
οφέλη που παρέχει, ώστε να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα και οι δυνατότητες που τους
προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της – η κοινή εσωτερική
αγορά.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Η διακυβέρνηση και η
εταιρική σχέση αποτελούν δύο βασικά ζητήματα για την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς.
Συγκεκριμένα, ο ρόλος του Κοινοβουλίου κατά την εκπόνηση νομοθεσίας για την ενιαία αγορά
μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ήδη συνεισφέρει προς αυτήν την
κατεύθυνση, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Αναφέρομαι, συγκεκριμένα, στα έγγραφα για τα οποία
το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει μια θέση η οποία είναι ισχυρή και σαφής, αλλά διαφορετική από
εκείνη του Συμβουλίου και των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Ας πάρουμε, για παράδειγμα,
το χρόνιο ζήτημα της ένδειξης προέλευσης των προϊόντων, την επισήμανση «Made in», ιδίως
στους κανονισμούς για τον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο που παρακολουθώ προσωπικά. Παρά
το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να παρεμποδίσει την έγκριση μιας πράξης εάν
δεν συμφωνεί με το Συμβούλιο, μερικές φορές αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε αλλαγή
νοοτροπίας και στάσης από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής
διακυβέρνησης, ο συντονισμός για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και η νέα
ώθηση της ενιαίας αγοράς είναι καθοριστικής σημασίας για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής
οικονομίας. Η ενιαία αγορά πρέπει να είναι ανταγωνιστική, συμβάλλοντας θετικά στην καθημερινή
ζωή των εργαζομένων, των φοιτητών, των συνταξιούχων και των πολιτών γενικά, όπως και των
επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Μία από τις κύριες προκλήσεις για
τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά είναι η εξασφάλιση πολιτικής ηγεσίας, δέσμευσης και
συντονισμού. Πιστεύω ότι χρηστή διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς μπορεί να επιτευχθεί μόνο
εάν παρέχονται ποιοτικές και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί η αγορά.
Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται η χρήση κατάλληλων μέσων για την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση των πολιτικών της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να συνδεθούν τα διάφορα στάδια
του κύκλου πολιτικής, από τη σύλληψη έως την εφαρμογή. Είναι επίσης σημαντικό τα κράτη
μέλη να συμμετέχουν στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση της Επιτροπής για την πράξη για την
ενιαία αγορά αποτελεί συνέχεια της έκθεσης του κ. Monti με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την
ενιαία αγορά». Αυτό είναι το πλαίσιο της παρούσας έκθεσης. Οι στόχοι είναι σαφείς: ενίσχυση
του ελεύθερου ανταγωνισμού και επιτάχυνση της διαδικασίας ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης
των διαφόρων τομέων οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής ζωής. Η ρητορική της έκθεσης
επιδιώκει να συσκοτίσει τις πραγματικές προθέσεις της, και ο ισχυρισμός ότι στοχεύει να ενισχύσει
«την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση
και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του
περιβάλλοντος» είναι συμπτωματικός. Η έκθεση βρίθει από αντιφάσεις και δημαγωγικές δηλώσεις,
αναφέροντας επίσης ότι «οι επιχειρήσεις, ιδίως οι [μικρομεσαίες επιχειρήσεις] (ΜΜΕ) και οι
Ευρωπαίοι» θα βρίσκονται «στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς».

Πράγματι, είναι βέβαιοι ότι βρίσκονται στο επίκεντρο των αρνητικών συνεπειών, οι οποίες έχουν
γίνει τόσο εμφανείς κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ενιαίας αγοράς. Τα συμπεράσματα του
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Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου, και το σύμφωνο «Euro Plus», που εγκρίθηκε εκεί, είναι ενδεικτικά
του πολέμου που έχει κηρυχθεί ανοιχτά κατά των εργαζομένων, των νέων και των συνταξιούχων
και, εντέλει, κατά των πολιτών γενικά.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση αυτή αποτελεί μέρος της δέσμης
που αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για την «Πράξη για την ενιαία αγορά», η πρόταση της
οποίας αποτελεί συνέχεια της έκθεσης του κ. Monti με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία
αγορά».

Κατά συνέπεια, στοχεύει στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού και την επιτάχυνση της
διαδικασίας ελευθέρωσης και των ιδιωτικοποιήσεων, παρότι ολόκληρο το έγγραφο διατυπώνεται
κατά τρόπο που προσπαθεί να συσκοτίσει τις πραγματικές προθέσεις του αναφέροντας για
παράδειγμα ότι η πρόθεσή του είναι να ενισχύσει «την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία
της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος» και προσθέτοντας ότι, κατά
συνέπεια, αποσκοπεί να θέσει τις εταιρείες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και τους
Ευρωπαίους στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς.

Στην πραγματικότητα, όμως, αρκεί απλώς να διαβάσετε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της
25ης Μαρτίου, και συγκεκριμένα το σύμφωνο «Euro Plus», για να δείτε καθαρά ποια είναι η
πρόθεση: πόλεμος ενάντια στον κόσμο της εργασίας, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στα
συνδικάτα, στους συνταξιούχους και στο δικαίωμά τους να λαμβάνουν σύνταξη. Οι βασικοί
στόχοι είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία συγκέντρωσης και συσσώρευσης κεφαλαίου προς
όφελος μονοπωλιστικών ομάδων, τερματίζοντας κάθε προσπάθεια να προστατευτούν οι ΜΜΕ,
οι εργαζόμενοι και οι δημόσιες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, καταψηφίζουμε την έκθεση.

Lorenzo Fontana (EFD),    γραπτώς. – (IT) Η έκθεση που μας παρουσίασε η συνάδελφος
βουλευτής από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) (PPE)
έχει ορισμένες διαπιστώσεις τις οποίες συμμερίζεται αναμφίβολα η Ομάδα μας, όπως η ανάγκη
για μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και για περισσότερη διαφάνεια. Ωστόσο, αυτό δεν
είναι αρκετό για να κερδίσει τη θετική ψήφο μου, διότι δεν συμφωνώ με την πλειονότητα των
απόψεων που διατυπώνει. Για παράδειγμα, δεν συμφωνώ με την πεποίθηση ότι η Επιτροπή πρέπει
να διαδραματίσει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο, ούτε με τις υπερβολικά συχνές αναφορές στο
ζήτημα των διαδικασιών επί παραβάσει, ούτε με το να δοθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής η
εντολή να συντονίσει την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Από όλες τις εκθέσεις σχετικά με την ενιαία αγορά
που εγκρίθηκαν σήμερα, και τις οποίες καταψήφισα, μόνο η έκθεση Kalniete ξεχωρίζει κάπως
από τον σωρό. Έχει το θάρρος να μιλήσει για κάτι διαφορετικό από την περαιτέρω ολοκλήρωση
και εδραίωση της ενιαίας αγοράς, η οποία συνεχίζεται επί 25 έτη χωρίς οι Ευρωπαίοι να βλέπουν
απτά οφέλη από αυτήν.

Αναφέρεται, για παράδειγμα, στο να ακούγεται η φωνή των πολιτών και προτείνει να εντοπίζουμε
κάθε χρόνο τις κύριες πηγές δυσαρέσκειας και απογοήτευσής τους και να τις λαμβάνουμε υπόψη.
Αυτό θα ήταν καινοτομία! «Όχι στην ελευθέρωση των δημόσιων υπηρεσιών» είναι αυτό που θα
έλεγαν οι πολίτες, οι οποίοι είναι εξοργισμένοι από τις καθυστερήσεις στις ταχυδρομικές
υπηρεσίες, τη ραγδαία αύξηση των τιμών ενέργειας, την υποβάθμιση των σιδηροδρομικών
υπηρεσιών, και ούτω καθεξής. Και θα σταματούσε! Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο τον αθέμιτο
ανταγωνισμό· αρκετά έχουν ανεχτεί τις μετεγκαταστάσεις και τις εισαγωγές που σκοτώνουν τις
δουλειές μας.
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Θα προστατεύαμε τις αγορές και τις βιομηχανίες μας αποδιώχνοντας τον ΠΟΕ! Εγκαταλείψτε
το σύμφωνο «Euro Plus», για το οποίο οι μισθοί και η αγοραστική δύναμή μας είναι λιγότερο
σημαντικά από την επιβίωση ενός νομίσματος το οποίο μας έχει φέρει μόνο μπελάδες! Και θα
μπορούσε να γίνει! Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη πόσον καιρό βαδίζουν διαδηλωτές έξω από
τα παράθυρά σας και λένε παρόμοια πράγματα, ποιον άλλον ακούτε εκτός από τις ομάδες πίεσης
και όσους ασκούν επιρροή για την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων;

Mathieu Grosch (PPE),    γραπτώς. – (DE) Η έκθεση αυτή έχει μεγάλη σημασία διότι αφορά
το πώς η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οποία είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες
της ΕΕ, μπορεί να αυξήσει τα οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις
διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά.

Εκτός από τον διάλογο και την εταιρική σχέση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, όπως τα
εθνικά κοινοβούλια, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι, και τον αυξημένο
συντονισμό, υπάρχει ανάγκη να απλουστευτούν οι υφιστάμενοι κανονισμοί και να εφαρμόζονται
πιο αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, χαιρετίζω την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που
διαδραματίζει το δίκτυο EURES (ευρωπαϊκή πύλη για την κινητικότητα στην εργασία), ιδιαίτερα
όσον αφορά το να καταστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ευκολότερη, γιατί αυτό
το σημείο επαφής είναι μείζονος σημασίας ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές. Τα μέτρα για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από σαφείς πληροφορίες για
την εσωτερική αγορά είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η έκθεση Kalniete τονίζει ορθά τη σημασία
των αρχών που βρίσκονται κάτω από το κυβερνητικό επίπεδο του κράτους μέλους για την
εφαρμογή των κανόνων που αφορούν την ενιαία αγορά. Υποστηρίζω πλήρως αυτήν την άποψη
και θεωρώ ότι, όταν η Σκωτία ανακτήσει την ανεξαρτησία της, θα είναι ενδεδειγμένο αυτά τα
επίπεδα της κυβέρνησης κάτω από την εθνική κυβέρνηση της Σκωτίας να συμμετέχουν πλήρως
στην εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι προτείνει
την έγκριση οδηγίας που θα προωθεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κυβερνήσεων και
των περιφερειακών αρχών στην εκπόνηση νέων οδηγιών, μέσω διαβουλεύσεων με τους εργοδότες,
τα συνδικάτα και άλλες ενώσεις. Καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της Πράξης για την ενιαία αγορά και να δημοσιεύει τακτικά ενημέρωση για τη
συγκεκριμένη πρόοδο που επιτυγχάνεται, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των
ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την εφαρμογή της Πράξης και να τονισθούν τα οφέλη της.
Προτείνεται ότι η εταιρική σχέση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές χρειάζεται να επεκταθεί
από την πολιτική συνοχής στις πολιτικές της ενιαίας αγοράς. Οι κανόνες της ενιαίας αγοράς
συχνά εφαρμόζονται και επιβάλλονται από τις αρχές των κρατών μελών σε περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο. Η εμπειρία με την εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών κατέδειξε σαφώς πως η
συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών μπορεί να είναι άκρως σημαντική για να
εξασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Το στοιχείο
του διαλόγου και της εταιρικής σχέσης στη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς πρέπει να ενισχυθεί
με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της
Λισαβόνας προσφέρει ένα «παράθυρο ευκαιριών» στα εθνικά κοινοβούλια για να παίρνουν μέρος
στην εκπόνηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς καθ' όλο το νομοθετικό κύκλο και να συμμετέχουν
στις κοινές δραστηριότητες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό μπορεί να επιταχύνει τη λήψη
των επακόλουθων μέτρων μεταφοράς στο επίπεδο κρατών μελών. Μια συνεχής ανταλλαγή
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πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς της νομοθεσίας
θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει την ίδια τη διαδικασία μεταφοράς.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Όλα τα μέτρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη
και ολοκλήρωση των κρατών μελών είναι άξια προσοχής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σημερινό
σύστημα της οικονομικής συνεργασίας –η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης– καθιστά
ευκολότερη τη ζωή για όλους τους πολίτες, μέσω, μεταξύ άλλων, της άρσης των εμπορικών
φραγμών και της δυνατότητας ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Ωστόσο, οι νέες προτάσεις
πρέπει να εισάγονται διαδοχικά για την αποτροπή της στασιμότητας εντός του συστήματος. Ας
εξετάσουμε κατά πόσον μια πολιτική ηγεσία δεν θα ήταν καλή ιδέα για την αναζωογόνηση της
ενιαίας αγοράς.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχει το δικαίωμα να συντονίζει και να εποπτεύει αυτήν τη διαδικασία
της αναζωογόνησης, διατηρώντας παράλληλα τη συμμετοχή των κρατών μελών. Η εταιρική
σχέση ως παράγοντας στη διαχείριση της ενιαίας αγοράς πρέπει να βασίζεται στον διάλογο με
τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στη συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές. Η συνεργασία θα συμβάλλει στην ορθή εφαρμογή των οδηγιών και θα αποφέρει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.

Edvard Kožušník (ECR),    γραπτώς. – (CS) Υποστηρίζω την τελική μορφή της έκθεσης
σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά και κυρίως τις βασικές
προτεραιότητές της. Κατά τη γνώμη μου, η τακτική αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με την
εσωτερική αγορά θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Η καλύτερη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς διασφαλίζεται επίσης από την ευρύτερη, την πιο διαδραστική και πιο διαφανή
δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων νομοθετικών πράξεων. Εάν κατορθώσουμε να πείσουμε
τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν πίνακες αντιστοιχίας για τη νομοθεσία σχετικά με την ενιαία
αγορά, υπάρχει μια πιθανότητα να μπορέσουμε να μειώσουμε το έλλειμμα μεταφοράς των
οδηγιών περί ενιαίας αγοράς στο 0,5% για τη νομοθεσία που δεν έχει εγκριθεί ακόμα και στο
0,5% για τη νομοθεσία που εφαρμόζεται εσφαλμένα.

Ωστόσο, η βασική προϋπόθεση επιτυχίας είναι να υιοθετήσει η Επιτροπή μια πιο ενεργή
προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή της μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ από ό,τι συμβαίνει
σήμερα, όπως για παράδειγμα με την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Η
συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, δυστυχώς πολλά κράτη την εφάρμοσαν με καθυστέρηση και συχνά
εσφαλμένα, σε μια προσπάθεια εφαρμογής των αρχών του οικονομικού εθνικισμού, κάτι που η
Επιτροπή παραβλέπει εσκεμμένα. Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της παρούσας έκθεσης.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η έκθεση, την οποία υποστήριξα, περιλαμβάνει
πολλές από τις αρχές που προσωπικά θεωρώ θεμελιώδεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι
σε γενικές γραμμές στο είδος του διαλόγου που πρέπει να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό
μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων σε διάφορα επίπεδα. Αυτός ο διάλογος λαμβάνει
συγκεκριμένο και διαφορετικό περιεχόμενο σε σχέση με τη ζωή όλων εμάς των Ευρωπαίων, αλλά
αποκτά πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα εάν ληφθεί υπόψη η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς με
στόχο την αναζωογόνηση ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βελτίωση της
επικοινωνίας μεταξύ των νομοθετικών σωμάτων και των άμεσων δικαιούχων. Πιστεύω ότι οι
προτεραιότητες στην προσπάθειά μας για κοινή ανάπτυξη πρέπει να είναι να προχωρήσουμε
προς αυτήν την κατεύθυνση, αναζητώντας παράλληλα νέες μεθόδους διακυβέρνησης και
παρακολούθησης των διαφόρων ειδών διαδικασιών, και την ίδια στιγμή να εξορθολογίσουμε
την πρόσβαση των πολιτών μας στη δημόσια διοίκηση.

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL188



Agnès Le Brun (PPE),    γραπτώς. – (FR) Τον προηγούμενο Οκτώβριο, ο αρμόδιος Επίτροπος
σε θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, κ. Michel Barnier, παρουσίασε την «Πράξη για
την ενιαία αγορά» που εκπόνησε, ήτοι μια συλλογή 50 προτάσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε στη συνέχεια να εκφράσει τη θέση
του επί των διαφόρων σημείων του συγκεκριμένου εγγράφου. Το μέρος 3 της πράξης καλεί τα
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για να φέρουν τους πολίτες
και την ενιαία αγορά πιο κοντά. Συγκεκριμένα, αυτή η προσέγγιση θα επιτευχθεί με τη
δρομολόγηση ενός συστήματος αμοιβαίας αξιολόγησης για την οδηγία για τις υπηρεσίες του
2006 και με την αύξηση της διαβούλευσης και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, τόσο
κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή των κειμένων όσο και κατά την επίλυση προβλημάτων.
Υπερψήφισα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, διότι επικροτεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η
Επιτροπή και τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της σαφήνειας των ευρωπαϊκών κειμένων ή της
χρήσης της εξουσίας της να επιβάλλει κυρώσεις, προκειμένου να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη
να τηρούν τις δεσμεύσεις τους.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση που αναφέρει ότι
μία από τις βασικές προκλήσεις για τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά είναι η εξασφάλιση πολιτικής
ηγεσίας, δέσμευσης και συντονισμού. Οι 50 προτάσεις για τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά
περικλείουν πολυάριθμα χαρτοφυλάκια, για τα οποία απαιτούνται οι αρμοδιότητες αρκετών
Επιτρόπων στην Επιτροπή και άπτονται της δικαιοδοσίας ποικίλων επιτροπών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Επιπλέον, στο Συμβούλιο, η πράξη για την ενιαία αγορά μοιράζεται στους
διάφορους τομείς που συνθέτουν το Συμβούλιο των οποίων ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα
ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό. Και τα εθνικά θεσμικά όργανα διαφέρουν πολύ στον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούν και οργανώνονται.

Iosif Matula (PPE),    γραπτώς. – (RO) Τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια σταθερή
κοινή στάση, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και να
αποτραπεί η επιστροφή του οικονομικού προστατευτισμού, που θα είχε ως αποτέλεσμα τον
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς και θα ζημίωνε την ανταγωνιστικότητα. Ο στόχος της
ευρωπαϊκής πράξης για την ενιαία αγορά είναι η ανάπτυξη διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών, μέσω επίσης επέκτασης του ρόλου των περιφερειακών αρχών με σκοπό την
εδραίωση του συντονισμού στο επίπεδο αυτό. Δυστυχώς είναι σχετικά δύσκολο να καταγραφούν
αυτά τα προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο, λόγω των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των
περιφερειών της ΕΕ. Για την αναζωογόνηση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, θα πρέπει
να επικεντρωθούμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η ευημερία μιας περιφέρειας καθορίζεται πρωτίστως
από την παραγωγικότητα των κατοίκων της και τις δεξιότητές τους, πέρα από το επίπεδο των
επενδύσεων κεφαλαίου και την ικανότητα καινοτομίας τους. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές
διαφορές ακόμα και μεταξύ περιφερειών του ίδιου κράτους μέλους.

Πιστεύω ότι η προσαρμογή της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς στις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών
επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας των εργαζομένων. Η ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ
των περιφερειών. Άλλη μια βασική πτυχή είναι η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης
των εργαζομένων. Εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και όσοι έχουν εκπαιδευτεί εκ νέου για να
ακολουθήσουν μια άλλη σταδιοδρομία μπορούν να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες
της αγοράς πολύ πιο εύκολα, χάρη στο υψηλό επίπεδο κινητικότητάς τους.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση κατέδειξαν την αποτυχία του ευρω-φιλελευθερισμού, του δογματικού πλαισίου της ενιαίας
αγοράς. Απέχοντας πολύ από την αλλαγή πορείας, οι ηγέτες της ΕΕ σπεύδουν ολοταχώς προς
το ίδιο μονοπάτι παγιώνοντας τους μηχανισμούς που υποστηρίζουν εγγενώς την ανεξέλεγκτη
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ελευθέρωση. Η «διακυβέρνηση» που προτείνεται με το πρόσχημα της βελτίωσης του συντονισμού
έχει ως στόχο να παρακάμψει και να τιμωρήσει τα εθνικά κοινοβούλια που αντιτίθενται σε αυτό
το δόγμα που εφαρμόζεται. Η έκθεση αυτή είναι επιζήμια για την ευρωπαϊκή οικονομία και
περιφρονεί τη λαϊκή κυριαρχία. Θα την καταψηφίσω.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ενιαία αγορά ήταν ανέκαθεν ένας από τους πυλώνες
της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Πιστεύω ότι μία από τις κύριες προκλήσεις για τη νέα
ώθηση στην ενιαία αγορά είναι η εξασφάλιση πολιτικής ηγεσίας, δέσμευσης και συντονισμού.
Αυτές οι 50 προτάσεις για τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά περικλείουν πολυάριθμα
χαρτοφυλάκια, για τα οποία απαιτούνται οι αρμοδιότητες αρκετών Επιτρόπων στην Επιτροπή
και άπτονται της δικαιοδοσίας ποικίλων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο,
είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις δικές τους προτεραιότητες και να αναπτύξουν
το δικό τους θεματολόγιο σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ενιαίας αγοράς.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την εσωτερική
αγορά, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης της οποίας οι επιπτώσεις είναι αισθητές. Πρέπει
να επιστρέψουμε σε μια ασφαλή αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί κατά κύριο λόγο
με την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν μια από τις κύριες κινητήριες
δυνάμεις των εθνικών οικονομιών. Καθώς η εισηγήτρια τάχθηκε υπέρ της αύξησης της εποπτείας
και της αξιολόγησης των πολιτικών της εσωτερικής αγοράς, δεν υπερψήφισα την έκθεση. Δεν
είναι σαφές πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό και τι συνέπειες θα είχε για τα επιμέρους κράτη.

Claudio Morganti (EFD),    γραπτώς. – (IT) Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με τη
διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά, διότι θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου
ισορροπημένη. Ορισμένα εκκρεμή ζητήματα δεν αξιολογούνται με τη δέουσα προσοχή.

Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η μεγάλη ενιαία αγορά αποτελεί τη λύση για όλα τα προβλήματα
της Ευρώπης, όπως υποδηλώνεται σε ορισμένα τμήματα της παρούσας έκθεσης. Πιστεύω ότι
πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των διαφόρων κρατών
μελών. Δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες και ένα μέτρο που μπορεί να είναι χρήσιμο σε μια χώρα θα
μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει σοβαρές ζημίες σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Επιπλέον, το καθεστώς των κυρώσεων για αδικήματα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, καθώς
διατρέχει τον κίνδυνο να επιτείνει ορισμένες ήδη δύσκολες καταστάσεις με ακόμη πιο επιζήμια
μέτρα. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε όλα τα προβλήματα που η περιβόητη οδηγία για τις υπηρεσίες
έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί, τουλάχιστον στην Ιταλία, για παράδειγμα, στους
πλανόδιους εμπόρους και τις παράκτιες επιχειρήσεις. Δεν θα ήθελα αυτά τα προβλήματα να
επαναλαμβάνονται ολοένα και πιο συχνά.

Rolandas Paksas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα, επειδή η
εδραίωση και λειτουργία των διαδικασιών διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης αποτελεί έναν
από τους κύριους παράγοντες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς.
Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η συνεργασία πρέπει να επεκταθεί από την πολιτική συνοχής
στις πολιτικές της ενιαίας αγοράς. Πιστεύω ότι τα εθνικά κοινοβούλια και οι περιφερειακές αρχές
πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην κατάρτιση της οδηγίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
για να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται ορθώς στα κράτη μέλη. Επιπλέον, αυτό
θα διευκόλυνε τη διαδικασία μεταφοράς. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και τα
συμφέροντα της κοινωνίας, πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τους εργοδότες, τα συνδικάτα
και άλλες ενώσεις. Σημειώνεται ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο διακυβέρνησης μέσω της
αλληλεπίδρασης μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, και
επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς να βασίζεται στις αρχές
της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι δομές
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διακυβέρνησης, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν τακτικά στην Επιτροπή σαφείς και ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών. Συμφωνώ με την πρόταση να μειωθεί έως
το τέλος του 2012 το έλλειμμα μεταφοράς των οδηγιών περί ενιαίας αγοράς στο 0,5% για την
εκκρεμούσα και στο 0,5%, για την εσφαλμένη μεταφορά.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση,
διότι συμφωνώ με τα βασικά σημεία που παρατίθενται σε αυτήν σχετικά με τη διακυβέρνηση και
την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά. Συγκεκριμένα, συμφωνώ με την ανάγκη να ενισχυθεί η
πολιτική ηγεσία και η εταιρική σχέση. Πράγματι, μία από τις κύριες προκλήσεις για τη νέα ώθηση
στην ενιαία αγορά είναι η εξασφάλιση πολιτικής ηγεσίας, δέσμευσης και συντονισμού. Οι 50
προτάσεις για τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά περικλείουν πολυάριθμα χαρτοφυλάκια, για τα
οποία απαιτούνται οι αρμοδιότητες αρκετών Επιτρόπων στην Επιτροπή και άπτονται της
δικαιοδοσίας ποικίλων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, στο Συμβούλιο, η
πράξη για την ενιαία αγορά μοιράζεται στους διάφορους τομείς που συνθέτουν το Συμβούλιο
των οποίων ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό. Η ενίσχυση του
πολιτικού διαλόγου, της δέσμευσης και του συντονισμού είναι ουσιαστικής σημασίας για την
εξασφάλιση της νέας ώθησης της ενιαίας αγοράς. Συμφωνώ επίσης με την πρόταση της
εισηγήτριας ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ηγεσία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου πρέπει
να λάβει εντολή να συντονίζει και να εποπτεύει τη διαδικασία αυτή, σε στενή συνεργασία με τον
Πρόεδρο της Επιτροπής, ορίζοντας την εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως τη
χρονική στιγμή για την ετήσια αξιολόγηση της ενιαίας αγοράς.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά θα επιφέρει
συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τους συνταξιούχους και
τους πολίτες γενικότερα, καθώς και στις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Η σωστή διακυβέρνηση
και η νομική βεβαιότητα έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών
στόχων της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων,
καθώς και για την προώθηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση της
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την
επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς
των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Η ευρωπαϊκή εκτελεστική αρχή πρέπει να συνεχίσει να προωθεί
την ιδέα της «μονοαπευθυντικής υπηρεσίας», ενσωματώνοντας όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες
σε ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης και παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφορίες
και υποστήριξη σχετικά με τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά, καθώς και πρακτικές
πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες. Καλώ τα κράτη μέλη να αυξήσουν
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη «μονοαπευθυντική υπηρεσία» και τις επιμέρους υπηρεσίες
της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να ενσωματώσει θεμελιώδη δικαιώματα σε όλες τις
νομοθετικές πράξεις για την ενιαία αγορά. Η εφαρμογή των θεμελιωδών οικονομικών ελευθεριών
της ενιαίας αγοράς δεν πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης και το
δικαίωμα της απεργίας, όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η πλήρης υλοποίηση μιας ανταγωνιστικής ενιαίας
αγοράς, χωρίς εμπόδια, και με σαφή πλεονεκτήματα για την καθημερινή ζωή των εργαζομένων,
των φοιτητών, των συνταξιούχων και των πολιτών γενικά, μαζί με τις επιχειρήσεις, είναι
ουσιαστικής σημασίας για τη νέα ώθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την τόνωση της
ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη –οι πολίτες, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη– πρέπει να
καταβάλουν προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσουν τη νέα ώθηση της ενιαίας αγοράς και να
συντονίσουν στενά και αποτελεσματικά τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους, συγκεκριμένα
προκειμένου να βελτιωθεί η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η εφαρμογή των αντίστοιχων
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κανόνων, να αναπτυχθεί ένα σαφέστερο κανονιστικό πλαίσιο, να διασφαλιστεί μεγαλύτερη
συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαδικασία αυτή, να προωθηθεί ο ανοικτός,
διαφανής και τακτικός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών,
να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, και να αναπτυχθούν εργαλεία
που επιτρέπουν την ορθή παρακολούθηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Robert Rochefort (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Μετά την έκθεση Monti για τη νέα ώθηση της
ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή υπέβαλε σε δημόσια διαβούλευση το έγγραφο με τίτλο «Προς μια
Πράξη για την ενιαία αγορά», που καταρτίστηκε υπό τις εντολές του Επιτρόπου κ. Barnier. Με
βάση τις συνεισφορές που ελήφθησαν και τις προτεραιότητες που τέθηκαν, η Επιτροπή θα
προτείνει την οριστική μορφή της εν λόγω πράξης, η οποία θα περιέχει δώδεκα μέτρα
προτεραιότητας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
είναι σημαντικό να εξετάσει το Κοινοβούλιο τις προτεραιότητές του και να στείλει εκ των προτέρων
ένα σαφές μήνυμα στην Επιτροπή. Αυτό το ψήφισμα σχετικά με τη «διακυβέρνηση και την εταιρική
σχέση», το οποίο υποστήριξα, ζητεί την ενίσχυση της πολιτικής ηγεσίας, τη βελτίωση της
εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά και τη θέσπιση μέσων για χρηστή
διακυβέρνηση (μείωση του ελλείμματος μεταφοράς, ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου, εταιρική
σχέση με τις τοπικές αρχές, μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, διάλογος με την
κοινωνία των πολιτών και ούτω καθεξής). Μία από τις προτεραιότητες που έχει προσδιοριστεί
είναι μια εναλλακτική μέθοδος επίλυσης των διαφορών. Επί του σημείου αυτού, είμαι
απογοητευμένος που παραβλέψαμε τη συλλογική αποζημίωση. Αυτή η παράλειψη είναι μια
χαμένη ευκαιρία για να επιβεβαιώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δέσμευσή του να θεσπίσει
άμεσα ένα μέσο αυτού του είδους.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπερψηφίζω την έκθεση. Σύμφωνα
με την εισηγήτρια, μία από τις κύριες προκλήσεις για τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά είναι η
εξασφάλιση πολιτικής ηγεσίας, δέσμευσης και συντονισμού. Οι 50 προτάσεις για τη νέα ώθηση
στην ενιαία αγορά περικλείουν πολυάριθμα χαρτοφυλάκια, για τα οποία απαιτούνται οι
αρμοδιότητες αρκετών Επιτρόπων στην Επιτροπή και άπτονται της δικαιοδοσίας ποικίλων
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, στο Συμβούλιο, η πράξη για την ενιαία
αγορά μοιράζεται στους διάφορους τομείς που συνθέτουν το Συμβούλιο των οποίων ο ρόλος
και η αποτελεσματικότητα ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό. Και τα εθνικά θεσμικά όργανα διαφέρουν
πολύ στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και οργανώνονται.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. − (IT) Υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα, επειδή πιστεύω
ότι η βελτίωση της ενιαίας αγοράς με την ενεργή υποστήριξη των κρατών μελών και όλων των
ενδιαφερομένων μερών είναι ουσιαστικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενεργή
συμμετοχή των ενδιαφερομένων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια αλλαγή στην τρέχουσα πολιτική
για την ενιαία αγορά που προβλέπει την ανάληψη ηγετικού ρόλου και δέσμευσης για τη βελτίωση
της. Συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια που θεωρεί ότι δεν είναι αρκετή η απλή ενίσχυση του
ρόλου του Συμβουλίου ως του θεσμικού οργάνου που ηγείται της υλοποίησης της ενιαίας
αγοράς.

Χρειαζόμαστε μια πιο στοχευμένη προσέγγιση στην επιλογή των νομοθετικών μέσων, η οποία
θα δώσει, εκτός από το θεσμικό όργανο, και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την
εντολή να συντονίζει τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της
Επιτροπής. Πράγματι, πρέπει να εξασφαλίσουμε κορυφαίο επίπεδο πολιτικής καθοδήγησης και
να ζητήσουμε από τα κράτη μέλη να θέσουν τις δικές τους προτεραιότητες και να αναπτύξουν
το δικό τους θεματολόγιο, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να
οικειοποιηθούν πραγματικά την εφαρμογή της.
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Catherine Stihler (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστήριξα τα δώδεκα μέτρα που
περιλαμβάνονται στην «Πράξη για την ενιαία αγορά», ιδίως αυτά που επικεντρώνονται στο
ψηφιακό θεματολόγιο και τις καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις. Ελπίζω να μεταφραστεί αυτό σε
αποτελεσματικά νομοθετικά μέτρα από την Επιτροπή.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς αναδεικνύεται πλέον
σε ένα από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης,
προωθώντας με τον τρόπο αυτόν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την πλήρη ολοκλήρωση
της ΕΕ. Είναι επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος όπου οι δυνατότητες
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη οικονομική
αξία, όπως προτείνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πράξη για την ενιαία
αγορά. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε τις ΜΜΕ της Ευρώπης, μαζί με την πλήρη
απελευθέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών,
ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς. Ο εισηγητής θέτει πέντε προτεραιότητες
στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί η ΕΕ, εκ των οποίων θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ακόλουθες:
τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ενός ενιαίου συστήματος επίλυσης
των διαφορών, τα οποία είναι απαραίτητα για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα· τα νέα
μέσα για τη χρηματοδότηση της καινοτομίες για τις ΜΜΕ· την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου μέσω της αύξησης της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των πολιτών με μέτρα κατά
της πειρατείας και της παραποίησης· την καλύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές· και την
εξάλειψη και την εναρμόνιση των διοικητικών και φορολογικών εμποδίων στις διασυνοριακές
δραστηριότητες, την αναθεώρηση των δημοσίων συμβάσεων και των δημόσιων και ιδιωτικών
εταιρικών σχέσεων, και την ενθάρρυνση των διασυνοριακών συμβάσεων.

Viktor Uspaskich (ALDE),    γραπτώς. – (LT) Μια πιο ανταγωνιστική ενιαία αγορά παρέχει
την τέλεια ευκαιρία για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν
πληγεί από την κρίση. Οι οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι της ενιαίας αγοράς –η ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η δυνατότητα
μεταφοράς των συντάξεων– είναι πράγματα για τα οποία αξίζει να αγωνίζεται κανείς. Ωστόσο,
για να γίνει πραγματικότητα μια γνήσια ενιαία αγορά, πρέπει να υπάρχει χρηστή διακυβέρνηση
και νομική σαφήνεια. Οι δομές διαχείρισης της ενιαίας αγοράς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
πιο απλές, διότι διαφορετικά η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της ενιαίας αγοράς θα
ζημιωθούν. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να επιλέξουμε καταλληλότερα νομοθετικά
μέτρα.

Πρέπει επίσης να καταβάλλουμε περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της διοικητικής
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα συμβάλλει στην επίλυση επειγόντων
προβλημάτων που αφορούν την εφαρμογή συγκεκριμένων οδηγιών, καθώς και στην εδραίωση
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των θεσμικών οργάνων των κρατών μελών και σε μια
αποτελεσματικότερη ενιαία αγορά σε μακροπρόθεσμη βάση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό η νέα
ώθηση στην ενιαία αγορά να προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να δημιουργήσει
ένα ευνοϊκό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Μια επιτυχημένη ενιαία αγορά θα πρέπει να
ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και να άρει τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη σύσταση νέων
ΜΜΕ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Λιθουανία, όπου σε 1.000 κατοίκους αντιστοιχούν περίπου
31 ΜΜΕ, μια αναλογία σαφώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο στην ΕΕ των 27 (40).

Dominique Vlasto (PPE),    γραπτώς. – (FR) Με ικανοποιεί ιδιαιτέρως η έγκριση των τριών
ψηφισμάτων σχετικά με τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά, που ενισχύουν τη διακυβέρνηση και
τον ρόλο των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης, καθώς και των πολιτών, στη συγκεκριμένη πολιτική.
Είκοσι και πλέον έτη μετά την υπογραφή της «Ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης», η ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των κεφαλαίων σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί
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απόδειξη της επιτυχίας μιας φιλόδοξης πολιτικής που εξυπηρετεί τους πολίτες και την ανάπτυξη,
μιας πολιτικής από την οποία όλοι μπορούν να αντλούν οφέλη καθημερινά. Ωστόσο, δεν θα
ήταν αρκετό να κάνουμε απλώς έναν απολογισμό, καθώς οι Ευρωπαίοι αναμένουν συγκεκριμένες
προτάσεις από εμάς για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων. Διατυπώνοντας τις
προτεραιότητές μας, καταρτίσαμε μια συλλογή από ισορροπημένα μέτρα που αντιπροσωπεύουν
ένα σαφές πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο
ψήφισμα σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση, θέλησα να υπερψηφίσω μιας έκθεση
που προσδίδει στο έργο μια πολιτική διάσταση. Για να βεβαιωθούμε ότι οι πολίτες είναι καλύτερα
ενημερωμένοι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να αναλάβει από εδώ και στο εξής την επίβλεψη
της νέας ώθησης στην ενιαία αγορά. Με τον τρόπο αυτό, η ενιαία αγορά εκπροσωπείται από ένα
ευρωπαϊκό όργανο, το οποίο θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες να ενωθούν γύρω από ένα
ενιαίο έργο και θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ένταξη.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Τα πρακτικά πορίσματα των τελευταίων
δεκαετιών χρησιμοποιούνται για την αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς και αποτελούν τη
βάση για την ενσωμάτωση σημαντικών διορθωτικών μέτρων. Προκειμένου να αποφευχθούν
μελλοντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των εθνικών μέτρων, θα χρησιμοποιηθούν τα μέσα
που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τα εθνικά κοινοβούλια θα συμμετέχουν σε
ολόκληρη τη νομοθετική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, η δεύτερη πρόταση,
συγκεκριμένα, είναι η σημαντικότερη. Στόχος της είναι να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των
μέτρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπου τα εν λόγω μέτρα θα έχουν τον μεγαλύτερο
αντίκτυπο στους πολίτες, και να εξασφαλιστεί ότι η πρόθεση πίσω από την εκπόνηση και την
έγκριση της οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται σαφής στους ευρωπαίους πολίτες.

Iva Zanicchi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Kalniete. Είναι σημαντικό
να επικεντρωθούμε στην αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς εστιάζοντας σε δραστηριότητες με
υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας που θα οδηγήσουν σε
συγκεκριμένα και άμεσα ορατά αποτελέσματα για τους ευρωπαίους πολίτες. Θεωρώ επίσης ότι
είναι σωστό να επικεντρωθούμε στον εξορθολογισμό της νομοθεσίας προκειμένου να καταστεί
η εσωτερική αγορά της ΕΕ πιο προσιτή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάνω απ’όλα να
αναλάβει η ΕΕ νέα δράση για την απελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων
και την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Έκθεση: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίζω τη συγκεκριμένη έκθεση επειδή,
μεταξύ άλλων προοδευτικών μέτρων, δημιουργεί μια σχέση μεταξύ της πράξης για την ενιαία
αγορά και της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αναφέρει την ανάγκη για προστασία των δικαιωμάτων
των εργαζομένων, επικεντρώνεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας και επιτρέπει τη δυνατότητα
μεταφοράς των δικαιωμάτων των συνταξιούχων. Παρ’ όλα αυτά, η κοινωνική διάσταση της
παρούσας έκθεσης εξακολουθεί να είναι κατώτερη των προσδοκιών.

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα την έκθεση του συνάδελφου βουλευτή
κ. Correia de Campos, καθώς και τις εκθέσεις της κ. Kalniete και του κ. Busoi. Οι τρεις αυτές
εκθέσεις εκπονήθηκαν κατόπιν της πρότασης για τη θέσπιση πράξης για την ενιαία αγορά, που
δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος του κ. Michel Barnier, αρμόδιου Επιτρόπου σε
θέματα εσωτερικής αγοράς, είναι να δώσει νέα ώθηση στην ενιαία αγορά, αλλά, πάνω από όλα,
να την φέρει πιο κοντά στον πολίτη. Πρόκειται για έναν στόχο που υποστηρίζω πλήρως. Η πράξη
για την ενιαία αγορά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία να αποδειχθεί στους πολίτες ότι
η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και η ενιαία αγορά ειδικότερα, λειτουργεί προς όφελός τους, όχι εις
βάρος τους. Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες –ή, γενικότερα, η
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διασφάλιση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών που είναι σημαντικές για
τους συμπολίτες μας– αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Ο
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ σε αυτήν,
καθώς δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις ελευθερίες τους. Η ανακοίνωση της Επιτροπής
παρουσιάζει μια εργαλειοθήκη, η οποία πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς
που είναι ολοκληρωμένη και λειτουργεί χωρίς εμπόδια, και η οποία θα μπορούσε να τονώσει την
οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητά της. Θα ήθελα να υπογραμμίσω
μια ιδιαιτέρως σημαντική πτυχή – τη σημασία της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας.
Μια ενιαία αγορά ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα και εντός και
εκτός της ΕΕ. Η δημιουργία αυτής της αγοράς θα συμβάλει στη μείωση της εξωτερικής εξάρτησης
και θα καταστήσει τις τιμές ενέργειας πιο προσιτές, δίκαιες και ανταγωνιστικές για τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις μας. Οι νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια
πρέπει να αποσκοπούν στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω διαφοροποιημένου
ενεργειακού δικτύου, νέων υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας και συντονισμένης έρευνας και
ανάπτυξης σχετικά με νέες ενεργειακές πηγές. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλαμβάνονται
με στενό συντονισμό της Επιτροπής, των κρατών μελών και των σχετικών τομέων της βιομηχανίας.
Η πραγματική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας πρέπει να ενισχυθεί μέσω έργων υποδομών με προστιθέμενη
αξία για ολόκληρη την Ευρώπη και των οποίων η χρηματοδότηση και η διαχείριση γίνεται σε
επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλειά μας.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση επειδή πρέπει
να σημειώσουμε πρόοδο. Οι πολίτες που επιθυμούν να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να μεταβούν
και να αγοράσουν προϊόντα σε άλλο κράτος μέλος αντιμετωπίζουν πραγματικά πάρα πολλά
εμπόδια. Τις ίδιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ευρωπαίοι
πολίτες χρειάζονται επίσης περισσότερη ενημέρωση, για να μην αναφέρω την απλούστερη και
πιο κατανοητή νομοθεσία που γνωστοποιείται με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η Ευρώπη δεν είναι απλώς μια αγορά·
είναι και μια κοινότητα πολιτών – πρόκειται για μια δήλωση που ακούμε συχνά. Ωστόσο, ποια
είναι η πραγματικότητα; Λίγοι άνθρωποι το πιστεύουν αυτό. Συνεπώς, εγκρίθηκε σήμερα η
συγκεκριμένη έκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους, ως απάντηση στην
πράξη για την ενιαία αγορά που υπέβαλε η Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο. Μαζί με τις
εκθέσεις που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση της ενιαίας
αγοράς, η συγκεκριμένη έκθεση εξετάζει τις προσδοκίες των πολιτών, των καταναλωτών και των
χρηστών δημόσιων υπηρεσιών. Στις ιδέες που αναφέρονται περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη
διαφάνεια των τραπεζικών χρεώσεων, αλλά και η πραγματική αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων και η δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Οι διαπραγματεύσεις
μάς επέτρεψαν να συμπεριλάβουμε μια αναφορά στην οριζόντια κοινωνική ρήτρα που εισήχθη
με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και η οποία τώρα πρέπει να μεταφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο
στη νομοθεσία. Τέλος, η έκθεση επαναλαμβάνει την έννοια μιας «εργαλειοθήκης», που συνέστησε
ο κ. Barnier, ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα υπηρεσιών γενικού συμφέροντος –συγκεκριμένα,
κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος– που αποτελούν επί του παρόντος σημαντικό
πρόβλημα για τους πολίτες και τους παρόχους υπηρεσιών στις εθνικές επικράτειες. Παρότι
πρόκειται για μη νομοθετική έκθεση, έχει το πλεονέκτημα ότι συμπεριλαμβάνει τους πολίτες
στην πολύ γνωστή ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς.

Sergio Berlato (PPE),    γραπτώς. – (IT) Το 2010 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την
ανανέωση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών στην ενιαία αγορά για την ενίσχυση μιας
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«κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη
απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο». Κατά την άποψή μου, οι προσπάθειες προς επίτευξη
της ενιαίας αγοράς έχουν επικεντρωθεί στην ίδια την αγορά και την οργάνωσή της, αγνοώντας
τις ανησυχίες και τα δικαιώματα των πολιτών, των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας, η οποία πρέπει να είναι
σε θέση να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα μειώνοντας τις τιμές της ενέργειας και
την εξάρτηση από ξένες πηγές. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια πρέπει να
αναλαμβάνονται με στενό συντονισμό της Επιτροπής, των κρατών μελών και των σχετικών τομέων
της βιομηχανίας.

Άλλο ένα θεμελιώδες ζήτημα είναι η διαφάνεια όσον αφορά τις τραπεζικές χρεώσεις, τις δαπάνες
και τους πραγματικούς όρους για ενυπόθηκα δάνεια, προκειμένου να προστατεύονται οι
καταναλωτές και οι επενδυτές και να διασφαλίζεται η πρόσβαση προσώπων και μικρών
επιχειρήσεων σε πιστώσεις.

Τέλος, πιστεύω ότι μια αληθινή διεύρυνση της ενιαίας αγοράς για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις
και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα πρέπει να στηρίζεται στην ικανότητα ανάπτυξης
κοινοτικά χρηματοδοτούμενων έργων υποδομών. Κατά συνέπεια, ενθαρρύνω την Επιτροπή να
υποβάλει νομοθετικές προτάσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Slavi Binev (NI),    γραπτώς. – (BG) Συμμερίζομαι την άποψη ότι μια λειτουργική ενιαία αγορά
είναι ο κινητήριος μοχλός που θα δώσει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει
όλες τις δυνατότητές της από άποψη ανταγωνιστικότητας, έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς και δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.
Η στρατηγική για την ενιαία αγορά πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική πρόνοια και τα δικαιώματα
των εργαζομένων και να διασφαλίσει δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους τους πολίτες.
Υπερψήφισα τη νομοθετική πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει
μέτρα για να αυξήσει την κινητικότητα των πολιτών. Επικροτώ την ιδέα εκπόνησης Πράσινης
Βίβλου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και να δημιουργηθεί ένας
«πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα» για την καταμέτρηση του συγκεκριμένου δείκτη
στην ΕΕ.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι
για να αποκατασταθεί, κατά την άποψή μου, η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στην ενιαία
αγορά και να στηριχθεί η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να ληφθούν περαιτέρω
μέτρα για την ενίσχυση και την εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Στους
τομείς στους οποίους σύμφωνα με την έκθεση είναι απαραίτητο να αναληφθεί περαιτέρω δράση,
και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας στα κράτη
μέλη, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων και η διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας,
κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προωθώντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία των εργαζομένων
μεταξύ των κρατών μελών.

Η έκθεση τονίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών ως καταναλωτών
και χρηστών δημόσιων υπηρεσιών και την ανάγκη να διοργανωθούν κατάλληλες ενημερωτικές
εκστρατείες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες τους. Εφιστάται επίσης η προσοχή στη μεταρρύθμιση του πλαισίου για την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και στην ανάγκη να διασφαλιστεί η δυνατότητα
μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ενθαρρύνοντας επίσης τα κράτη μέλη να
συντονίσουν τις συνταξιοδοτικές πολιτικές τους με αποτελεσματικότερο τρόπο.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η πρόταση ανακοίνωσης της Επιτροπής
για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων στην ενιαία αγορά είναι ελαφρώς
ασαφής όταν εξετάζεται σε συσχέτιση με τη στρατηγική ΕΕ 2020. Πολλές από τις προτάσεις
που περιέχει επικαλύπτονται από διάφορες άλλες πρωτοβουλίες. Υπό τις συνθήκες αυτές,
απαιτούνται περισσότερη συνέπεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη διακυβέρνηση
για να μπορέσει μια ανανεωμένη ενιαία αγορά να προωθήσει στην ΕΕ την ανάπτυξη, την
απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, και να σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών και
καταναλωτών. Το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη οφείλουν να στηρίξουν την ευρωπαϊκή και την
εθνική δέσμευση με στόχο την ενίσχυση και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Οι προσπάθειες προς
επίτευξη της ενιαίας αγοράς έχουν επικεντρωθεί στην οργάνωσή της, αγνοώντας σε πολύ μεγάλο
βαθμό τις ανησυχίες και τα δικαιώματα πολιτών, εργαζομένων και καταναλωτών, γεγονός που
εξηγεί την απροθυμία και την έλλειψη ενθουσιασμού όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Οι
πολίτες πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς.

Αυτό το σημείο αναφέρεται σαφώς στην εισαγωγή του εγγράφου. Από την άλλη πλευρά, οι
προτάσεις για την υλοποίηση του στόχου αυτού δεν είναι αρκετά ισχυρές ώστε να το πετύχουν.
Η έκθεση Grech που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2010 συνέστησε μια σφαιρική
προσέγγιση για την επαναπροώθηση και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, καλύπτοντας βασικούς
τομείς όπως οι πολιτικές για τη βιομηχανία, την ενέργεια και τις υποδομές.

Vito Bonsignore (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτελεί ένα
πολύτιμο μέσο για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία
θέσεων εργασίας. Οι εκθέσεις επί του θέματος, τις οποίες εγκρίναμε εδώ σήμερα, αποτελούν,
κατά την άποψή μου, ένα σημαντικό βήμα προς μια ολοκληρωμένη και λειτουργική ενιαία αγορά.
Η Επιτροπή υπέβαλε 50 προτάσεις για τη βελτίωση της μεταξύ μας συνεργασίας και ανάπτυξης
εμπορικών δραστηριοτήτων.

Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία άποσκοπεί στη διασφάλιση αποτελεσματικής
οικονομικής ελευθερίας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα στην εργασία, την πλήρη
εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (η οποία
περιλαμβάνει επίσης πλήρη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στα κράτη μέλη). Κατά
συνέπεια, συμφωνώ με τις προτεραιότητες που προσδιορίζει ο εισηγητής, όπως η ενίσχυση της
εποπτείας της ευρωπαϊκής αγοράς, η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της
πειρατείας και της παραποίησης και η ανάπτυξη μιας πολιτικής επικοινωνίας που θα υποστηρίζει
τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί η ΕΕ.

Nessa Childers (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η συγκεκριμένη έκθεση εντάσσεται σε μια δέσμη
τριών εκθέσεων με τις οποίες το Κοινοβούλιο έδωσε την απάντησή του στη γενική ανακοίνωση
της Επιτροπής σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά, η οποία περιέχει 50 νομοθετικές και
μη νομοθετικές προτάσεις που υποδιαιρούνται σε τρία διαφορετικά κεφάλαια, τα οποία εστιάζουν
στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη διακυβέρνηση. Στόχος της πράξης για την ενιαία αγορά
υπετίθετο ότι ήταν η θέση σε εφαρμογή της έκθεσης Monti, βασικό αντικείμενο της οποίας ήταν
η επαναπροώθηση της ενιαίας αγοράς.

Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, αλλά απείχα από ορισμένες τροπολογίες, διότι ήταν μέρος
της δέσμης που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων επί των συμβιβαστικών τροπολογιών.
Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς και ενισχύει την
κοινωνική της διάσταση.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (S&D),
γραπτώς. – (DA) Υπερψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους.
Η έκθεση περιέχει πολλές σημαντικές προτάσεις για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. Σημαντική
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προτεραιότητα για εμάς είναι η διασφάλιση ότι τα δικαιώματα σχετικά με την αγορά εργασίας
γίνονται σεβαστά σε σχέση με την αναζωογόνηση μιας πιο προσανατολισμένης στον ανταγωνισμό
ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, η έκθεση προτείνει επίσης να ζητηθεί από την Επιτροπή να προβεί στον
προσδιορισμό και την άρση των φορολογικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες
και να αναπτύξει περαιτέρω μια μεταναστευτική πολιτική όσον αφορά τους μετανάστες και τους
εποχιακούς εργαζόμενους. Κατά την άποψή μας, και τα δύο παραπάνω είναι εθνικά ζητήματα.
Κατατέθηκαν επίσης αρκετές τροπολογίες στην έκθεση, των οποίων το πνεύμα υποστηρίζουμε,
αλλά δεν πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη έκθεση δικαιολογεί αυτού του είδους την τροπολογία.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Συμφωνώ με αυτήν την έκθεση. Η δημιουργία μιας ενιαίας
αγοράς αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους βασικούς στόχους της διαδικασίας της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και, σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, αισθανόμαστε την ανάγκη να την
ενισχύσουμε μέσω συγκεκριμένων μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση τριών πτυχών
καίριας σημασίας.

Πρέπει να ενισχύσουμε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά προκειμένου να την καταστήσουμε ιδιαίτερα
αποτελεσματική και ανταγωνιστική και πρέπει να την αναζωογονήσουμε στο πλαίσιο των πολιτικών
της ΕΕ προκειμένου να καταπολεμήσουμε τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συμφωνώ
απόλυτα με τις προτάσεις που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Αυτό που αναδεικνύεται ως πρώτη
προτεραιότητα για την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου είναι η έγκριση επειγόντων μέτρων
για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών, κάτι που πρόκειται να καταστήσει την αγορά
πιο ανοικτή στους ευρωπαίους εργαζόμενους και να προωθήσει την πλήρη απασχόληση. Δεν
μπορούμε πλέον να επιδιώκουμε την ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς χωρίς να αυξηθεί η συμμετοχή
των πολιτών. Για παράδειγμα, βελτίωση της πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες και υποθήκες
για την προστασία των επενδυτών, των καταναλωτών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ή
επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων,
όπως η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

George Sabin Cutaş (S&D),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα το ψήφισμα του κ. Campos
καθώς πιστεύω ότι το τελικό κείμενο που πρότεινε είναι ισορροπημένο. Επιπλέον, επικροτώ το
γεγονός ότι ο εισηγητής επανέλαβε τις προτάσεις και από την έκθεση Grech και από την έκθεση
Monti.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών στην ορθή λειτουργία της ενιαίας
αγοράς πρέπει να αποτελεί το πρώτο μέλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, η
υποδιαίρεση των προτάσεων σε τρία διαφορετικά κεφάλαια δεν παρέχει μια πλήρη επισκόπηση
της πράξης για την ενιαία αγορά. Πράγματι, αυτή η επίκριση συμπεριλήφθηκε στην τελική έκθεση
του κ. Campos.

Επιπροσθέτως, ως σκιώδης εισηγητής της πολιτικής Ομάδας μου για τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων επί της έκθεσης με τίτλο «Ενιαία αγορά για
τους Ευρωπαίους», κατέθεσα μια τροπολογία ζητώντας από τα κράτη μέλη που εξακολουθούν
να εφαρμόζουν περιορισμούς στις αγορές εργασίας τους για εργαζόμενους από τα νέα κράτη
μέλη να άρουν αυτούς τους φραγμούς υπέρ εμφανών οικονομικών οφελών, ιδίως μεσούσης της
οικονομικής κρίσης. Χαίρομαι που αυτή η τροπολογία υποστηρίχτηκε από τους περισσότερους
συναδέλφους βουλευτές.

Harlem Désir (S&D),    γραπτώς. – (FR) Πάρα πολύ συχνά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
απομακρυσμένη από τους πολίτες της, οι πολιτικές της φαίνονται πολύ απόμακρες και το
ευρωπαϊκό εγχείρημα στερείται νοήματος στα μάτια των Ευρωπαίων. Το να αποτελέσει η ενιαία
αγορά μόνο ένα μέσο με σκοπό την ανεξέλεγκτη ελευθέρωση, απορρυθμίζοντας τις δημόσιες

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL198



υπηρεσίες, τα κοινωνικά συστήματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων υποβάλλοντάς τους
σε σκληρό ανταγωνισμό, αποτελεί πηγή ανησυχίας, παρότι έχει και μπορεί να έχει αρκετές θετικές
ειδικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές και για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Μέσω
της έκθεσης του κ. Correia de Campos, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίστηκε για βελτίωση των ρυθμίσεων όσον
αφορά την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, και για να εξυπηρετήσει αυτή η ενίσχυση το γενικό
συμφέρον των Ευρωπαίων και όχι μόνο αυτό των επιχειρήσεων. Αυτά τα συμφέροντα
περιλαμβάνουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, την προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων κατά της τάσης για κοινωνικό ντάμπινγκ, με μια ρητή αναγνώριση των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, το αίτημα για ένα αναγνωρισμένο
πλαίσιο για τις δημόσιες υπηρεσίες, και καθολική πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Η
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς πρέπει να συμβαδίζει με τις εξελίξεις σε μια κοινωνική Ευρώπη,
η οποία είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε σήμερα που η ύφεση συνεχίζει να πλήττει τους
Ευρωπαίους.

Ioan Enciu (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά
για τους Ευρωπαίους. Αποτελεί καθήκον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να διευκολύνουν
μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας
που θα επιδιώκει τη δημιουργία πλήρους απασχόλησης και θα ενισχύει την κοινωνική πρόοδο.
Πιστεύω ότι η ενιαία αγορά είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Η κόπωση της αγοράς αποτελεί πηγή ανησυχίας και το ζήτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά.
Το σημαντικότερο είναι ότι η συγκεκριμένη έκθεση επιβεβαιώνει τα θεμελιώδη κοινωνικά
δικαιώματα των πολιτών στον τομέα της συλλογικής δράσης, του εργατικού δικαίου, της
προστασίας της απασχόλησης και της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης σε συμφωνία με το
πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τάσσομαι υπέρ των βραχυπρόθεσμων στρατηγικών που προτείνονται στη συγκεκριμένη έκθεση,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της εποπτείας της ευρωπαϊκής αγοράς, της δημιουργίας
μιας ενιαίας ολοκληρωμένης αγοράς ενυπόθηκων πιστώσεων και της άρσης των φορολογικών
εμποδίων και της διπλής φορολόγησης. Η εφαρμογή μιας υγιούς πολιτικής ηλεκτρονικού
εμπορίου θα αυξήσει την εμπιστοσύνη πολιτών και καταναλωτών στις επιγραμμικές αγορές. Θα
ήθελα επίσης να επικροτήσω την πρόταση να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης για τη μείωση της
παραποίησης προϊόντων. Αυτό θα συμβάλλει σε μια ταχεία επιστροφή στην ανάπτυξη στον τομέα
της παραγωγής προϊόντων.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι συμβάλλει
στην ιδέα μιας ενιαίας αγοράς που είναι πιο φιλική και ελκυστική για το ευρωπαϊκό κοινό. Πρέπει
να τονιστεί ότι το κείμενο συμπεριλαμβάνει μέτρα που διασφαλίζουν τον σεβασμό κοινωνικών
αξιών και δικαιωμάτων στη νομοθεσία της ΕΕ, ούτως ώστε να μην μπορούν σε καμία περίπτωση
να υπονομευτούν από την προσέγγιση της αγοράς.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Πρόκειται για μία από τις τρεις εκθέσεις που
συζητιούνται και ψηφίζονται σήμερα και σχετίζονται με την εσωτερική αγορά και την εδραίωση
της ενιαίας αγοράς. Παρά το γεγονός ότι ο εισηγητής προσπαθεί επίσης εν προκειμένω να
αποκρύψει τις συνέπειες της υποστήριξής του προς την ελευθέρωση, συνιστώντας την εισαγωγή
της κοινωνικής ρήτρας σε κάθε νομοθετική πράξη που αφορά την ενιαία αγορά, σύμφωνα με το
άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζει πως ούτε
η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο συμμορφώνεται με αυτό. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με πολλά
κράτη, όπως στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Εξυμνούνται ολοένα περισσότερο ο ελεύθερος
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ανταγωνισμός και περισσότερα επαγγέλματα με πίστη στην αγορά, την ελευθέρωση και την
ιδιωτικοποίηση, παράδειγμα του οποίου είναι η επιμονή στην εφαρμογή της οδηγίας για τις
υπηρεσίες.

Η σύνδεση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου και, πρωτίστως, με το
σύμφωνο που ονομάστηκε πρόσφατα «Euro Plus» είναι σαφής. Η Γερμανία το επινόησε αρχικά
και το ονόμασε «Σύμφωνο ανταγωνιστικότητας», το οποίο κηρύσσει πόλεμο στους εργαζόμενους,
στα κοινωνικά δικαιώματά τους και στους πολίτες γενικότερα, καταργώντας ταυτόχρονα την
ανεξαρτησία χωρών που έχουν πιο αδύναμες οικονομίες και όπου ο πολιτισμός πραγματικά
οπισθοδρομεί. Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη έκθεση, όπως και τις άλλες δύο
εκθέσεις.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Πρόκειται για άλλη μια έκθεση για την
εσωτερική αγορά, και εντάσσεται στη δέσμη που σχετίζεται με την ανακοίνωση της Επιτροπής
για την πράξη για την ενιαία αγορά, η πρόταση της οποίας αποτελεί συνέχεια της έκθεσης του
κ. Monti με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά».

Παρά το γεγονός ότι ο εισηγητής προσπαθεί επίσης εδώ να αποκρύψει την πραγματική υποστήριξή
του προς την απελευθέρωση συνιστώντας την εισαγωγή της κοινωνικής ρήτρας σε κάθε νομοθετική
πράξη που αφορά την ενιαία αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζει ότι ούτε η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο συμμορφώνονται
με αυτό. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με πολλά κράτη, όπως στην περίπτωση της Πορτογαλίας.
Κατά τον τρόπο αυτόν, η πρόθεση είναι να ενισχυθεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός και να επιταχυνθεί
η διαδικασία της ελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης, κάτι που η έκθεση επίσης δεν κρύβει,
επιμένοντας στην εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Έτσι, φαίνεται να συμφωνεί με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου, και ιδίως
με το σύμφωνο «Euro Plus», που κηρύσσει πόλεμο στον κόσμο της εργασίας και στα κοινωνικά
δικαιώματα επιμένοντας στην επιτάχυνση της ελευθέρωσης. Οι βασικοί στόχοι είναι να επιταχυνθεί
η διαδικασία συγκέντρωσης και συσσώρευσης κεφαλαίου προς όφελος μονοπωλιστικών ομάδων,
τερματίζοντας κάθε προσπάθεια να προστατευτούν οι ΜΜΕ, οι εργαζόμενοι και οι δημόσιες
υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, καταψηφίζουμε την έκθεση.

Lorenzo Fontana (EFD),    γραπτώς. – (IT) Στην έκθεσή του ο πορτογάλος συνάδελφος
βουλευτής συμπεριέλαβε συστάσεις τις οποίες υποστηρίζουμε, όπως την ανάγκη μετάβασης σε
μια ενιαία αγορά που ευνοεί ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και ιδίως να
καταστούν οι τελωνειακοί έλεγχοι προϊόντων από τρίτες χώρες προτεραιότητα. Ωστόσο, εκτός
από αυτές τις θετικές πτυχές, υπάρχουν σημεία σημαντικής απόκλισης σχετικά με το πώς τα
κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, ενώ γίνονται υπερβολικά πολλές αναφορές
σε κοινωνικούς τύπους επιχειρηματικότητας. Ως εκ τούτου, θα απόσχω από την ψηφοφορία.

Mathieu Grosch (PPE),    γραπτώς. – (DE) Αυτή η έκθεση αφορά τις 19 πρωτοβουλίες που
προτείνει η Επιτροπή οι οποίες θα τοποθετήσουν τους ευρωπαίους πολίτες στο επίκεντρο της
εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα συμβάλλουν σε μια βιώσιμη κοινωνική οικονομία της
αγοράς. Επικροτώ ιδιαιτέρως τη συγκεκριμένη έκθεση, μεταξύ άλλων, επειδή θα ωφελήσει τους
ευρωπαίους πολίτες, ιδίως όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Τα προτεινόμενα μέτρα θα διευκολύνουν την καθημερινή ζωή πολιτών και επιχειρήσεων σε
παραμεθόριες περιοχές. Η έκθεση υποστηρίζει την πρωτοβουλία αναγνώρισης των επαγγελματικών
προσόντων και την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση». Επιπροσθέτως, θα εντοπιστούν και θα
εξαλειφθούν φορολογικά εμπόδια και θα ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την αποφυγή της
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διπλής φορολόγησης. Επιπλέον, η έκθεση ζητεί δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλους τους
Ευρωπαίους και επίσης πλήρη δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Αυτά τα μέτρα θα τοποθετήσουν τους πολίτες στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς. Οι
συγκεκριμένες ανάγκες τους θα καλυφθούν από συγκεκριμένα μέτρα.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία
υπογραμμίζει ορθώς την ανάγκη οι προτάσεις να «τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας και της
κυριαρχίας των κρατών μελών». Είναι απλώς κρίμα που δεν είναι όλα τα κράτη μέλη έτοιμα να
αναγνωρίσουν πού ανήκει η κυριαρχία. Το 1953, ο λόρδος πρόεδρος του ανώτατου αστικού
δικαστηρίου της Σκωτίας επιβεβαίωσε ότι, σε αντίθεση με άλλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου,
στο συνταγματικό δίκαιο της Σκωτίας, η κυριαρχία ανήκει στον λαό. Κατά συνέπεια, πόσο ατυχές
είναι που όλα τα ενωτικά κόμματα παρεμπόδισαν προσπάθειες της κυβέρνησης της Σκωτίας να
προωθήσει την αρχή μέσω δημοψηφίσματος σχετικά με την ανεξαρτησία της Σκωτίας;

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το συγκεκριμένο έγγραφο επειδή
είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η εποπτεία της ευρωπαϊκής αγοράς, να παρασχεθεί καλύτερη
πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, να δημιουργηθεί μια ενιαία ολοκληρωμένη αγορά
ενυπόθηκων πιστώσεων και να αρθούν τα φορολογικά εμπόδια και η διπλή φορολόγηση. Η
ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή μιας πολιτικής ηλεκτρονικού εμπορίου απαιτείται επίσης
προς ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και καταναλωτών στις επιγραμμικές αγορές. Επιπλέον,
είναι ανάγκη να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης κατά της παραποίησης και της πειρατείας
προϊόντων ως σημαντικό προληπτικό εργαλείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εμπορεύματα
που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά είναι ασφαλή για την κατανάλωση, είναι νόμιμα και πληρούν
τα κατάλληλα πρότυπα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν μια αποτελεσματική
πολιτική επικοινωνίας για την πράξη της ενιαίας αγοράς, με βάση πολιτικό έλεγχο της απτότητας
για τους πολίτες. Χρειαζόμαστε επίσης ένα σύστημα σημείων αναφοράς, βάσει της οριζόντιας
κοινωνικής ρήτρας, προς αξιολόγηση της σχετικότητας όλων των μέτρων της ενιαίας αγοράς,
βάσει της κοινωνικής τους επίπτωσης, της απτότητας και της εφικτότητας, που θα
χρησιμοποιηθούν ως βάση της μελλοντικής πολιτικής. Οι πολίτες μας πρέπει να τεθούν στο
επίκεντρο του σχεδίου της ενιαίας αγοράς.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενιαία αγορά,
για την οποία συζητάμε σήμερα, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα οικονομικής
ολοκλήρωσης στην Ένωση, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι ευθύνη μας δεν είναι να ενθαρρύνουμε
τη στασιμότητα, αλλά τη συνεχή επιδίωξη της τελειότητας. Ένα συνεκτικό σύνολο εξαρτάται
από τα συστατικά μέρη του τα οποία, ακριβώς όπως τα κομμάτια ενός παζλ, σχηματίζουν μια
κατασκευή γερή, ισχυρή και σταθερή. Τα συστατικά μέρη στην ενιαία αγορά είναι οι πολίτες, τα
δικαιώματα και οι ευθύνες των οποίων πρέπει να αποτελούν πάντα προτεραιότητά μας. Στόχος
μας είναι η υγιής και συνεχής ανάπτυξη η οποία θα ενεργοποιήσει την οικονομική ανάπτυξη, και
αυτή η ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο χάρη σε βελτιώσεις σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα
και καλύτερη διακυβέρνηση. Πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον οι πολιτικές δεν πρέπει να έχουν
πραγματικά ως επίκεντρό τους τον πολίτη. Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του ανθρώπινου
κεφαλαίου είναι σημαντική, και μια πραγματική εμβάθυνση της αγοράς πρέπει να αποφέρει
οφέλη για κάθε Ευρωπαίο – υπάλληλο, καταναλωτή και επιχειρηματία.

Edvard Kožušník (ECR),    γραπτώς. – (CS) Η έκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά για τους
Ευρωπαίους περιέχει πολλές θετικές προτάσεις, όπως στήριξη για την κινητικότητα των πολιτών
ή εξάλειψη της διπλής φορολόγησης των ευρωπαίων πολιτών, αλλά περιέχει επίσης πολλές
προτάσεις που χαρακτηρίζονται από υπερβολική ρύθμιση και θα έβαζαν τελικά φρένο στην
ενιαία αγορά και θα την οδηγούσαν σε στασιμότητα. Προσωπικά, δεν υποστηρίζω τις προτάσεις
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για μια πιο ρυθμισμένη και ελεγχόμενη ενιαία αγορά για τη λιανική τραπεζική, ούτε υποστηρίζω
την πρόταση για αυτόματη επέκταση του μέτρου για τη ρύθμιση της περιαγωγής, καθώς αυτό
το ρυθμιστικό μέτρο ήταν μόνο προσωρινό και θα έπρεπε να έχει επιφέρει την επανευθυγράμμιση
των τελών περιαγωγής. Όπου διαπιστώνεται αδυναμία των μηχανισμών της αγοράς, η ρύθμιση
των τελικών τιμών λιανικής πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση, όπως στην περίπτωση του κανονισμού
περιαγωγής. Τα αιτήματα πολιτικών για αυτόματη επέκταση αυτού του κανονισμού αποτελούν
περισσότερο μια κίνηση πολιτικού λαϊκισμού παρά ένα εύλογο δικαιολογημένο μέτρο που
αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που συνέβησαν στην ΕΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών από το
2007. Η πρόταση για τη διοργάνωση τηλεοπτικού διαγωνισμού για την ανακήρυξη της
ευρωπαϊκής διασυνοριακής επιχείρησης της χρονιάς αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, άσκοπη
σπατάλη των ευρωπαϊκών πόρων. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να απόσχω από την ψηφοφορία επί
της συγκεκριμένης έκθεσης.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι είμαι
βαθύτατα πεπεισμένος ότι η ύπαρξη της ενιαίας αγοράς θα αποτελούσε τη σημαντικότερη
έκφραση μιας ισχυρής και συνεκτικής Ευρώπης. Η προώθηση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας,
η διασφάλιση της ελεύθερης κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών και η προώθηση προηγμένων
τραπεζικών υπηρεσιών για όλους είναι λίγα από τα σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρώσουμε
τις ιδέες, τους πόρους και τα σχέδιά μας. Όσον αφορά το πρώτο σημείο συγκεκριμένα, χαιρετίζω
ολόψυχα το αίτημα να δημοσιεύσει η Επιτροπή μια Πράσινη Βίβλο για την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό θα αποτελούσε ένα σημαντικό
βήμα ώστε να καταστεί ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης πιο απτός σε ένα ολοένα
και πιο ανοικτό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Agnès Le Brun (PPE),    γραπτώς. – (FR) Τον προηγούμενο Οκτώβριο, ο αρμόδιος Επίτροπος
σε θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, κ. Michel Barnier, παρουσίασε την «Πράξη για
την ενιαία αγορά» που εκπόνησε, ήτοι μια συλλογή 50 προτάσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε στη συνέχεια να εκφράσει τη θέση
του επί των διαφόρων σημείων του συγκεκριμένου εγγράφου. Το μέρος 2 της πράξης θέτει τα
θεμέλια για τη σύνδεση των Ευρωπαίων με την ενιαία αγορά. Ο Jacques Delors δήλωσε κάποτε:
«Δεν μπορεί να ερωτευτεί κάποιος την ενιαία αγορά». Αυτό είναι σίγουρα αλήθεια, ωστόσο
μπορούμε να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε την ενιαία αγορά χρήσιμη για τους πολίτες. Για
τον λόγο αυτόν, υποστήριξα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επικροτεί
την ισορροπία που έχει επιτευχθεί στη σχέση μεταξύ των ελευθεριών των εργαζομένων και των
απαιτήσεων μιας κοινωνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, αυτό το μέρος της πράξης αφιερώνει
σημαντικό χώρο για αυτά τα στοιχεία που είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, όπως δημόσιες
υπηρεσίες, υποδομές επικοινωνιών, αλληλεγγύη και απασχόληση, καθώς και προστασία των
καταναλωτών. Αυτή η ισορροπία αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση
ότι η αγορά δεν μπορεί να ενεργεί σε βάρος των πολιτών, αλλά πρέπει να τους υπηρετεί,
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Οι προσπάθειες προς
επίτευξη της ενιαίας αγοράς έχουν επικεντρωθεί στην αγορά και την οργάνωσή της, αγνοώντας
σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες και τα δικαιώματα των πολιτών, εργαζομένων και καταναλωτών
της, γεγονός που εξηγεί την ευρωπαϊκή απροθυμία και κόπωση όσον αφορά την εσωτερική
αγορά.

Οι πολίτες πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς. Αυτό ορίζεται σαφώς στην
εισαγωγή του εγγράφου· όμως, οι προτάσεις για την υλοποίηση του στόχου αυτού δεν είναι
αρκετά δυνατές ώστε να το πετύχουν.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Αυτή η έκθεση, παρότι παραδέχεται
ότι οι Ευρωπαίοι απορρίπτουν κατηγορηματικά την ενιαία αγορά, επιβεβαιώνει την κεντρική
θέση της στο κοινοτικό σύστημα. Η δεδηλωμένη επιθυμία να ενισχυθεί η κοινωνική νομοθεσία
και να εξεταστούν οι ανησυχίες των πολιτών, παρότι αποτελεί αναμφίβολα κάτι θετικό, δεν μπορεί
να εφαρμοστεί στην αρχή της ενιαίας αγοράς, δεδομένου του ελεύθερου και ανόθευτου
ανταγωνισμού που παρατηρείται επί του παρόντος. Η έκθεση αυτή είναι αντιφατική και
παραπλανητική. Θα την καταψηφίσω.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ενιαία αγορά ήταν ανέκαθεν ένας από τους πυλώνες
της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Οι προσπάθειες τόνωσης της ενιαίας αγοράς πρέπει
να επικεντρώνονται στις ανησυχίες και τα δικαιώματα των πολιτών και των εταιρειών,
προσφέροντάς τους απτά οφέλη. Πρέπει επίσης να γίνεται αναφορά στα κοινωνικά δικαιώματα
στη νομοθεσία που αφορά την ενιαία αγορά, και πρέπει να προταθούν μέτρα για την ενθάρρυνση
της κινητικότητας των πολιτών και τη διασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς των
συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε μια
ολοκληρωμένη και λειτουργική ενιαία αγορά.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Πριν από πάνω από μισό αιώνα,
οι χώρες της Ευρώπης ενώθηκαν για να δημιουργήσουν την ενιαία αγορά. Πιστεύουμε ότι τη
δημιουργήσαμε πριν από 25 έτη. Ωστόσο, σήμερα, εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένα
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να λειτουργήσει η ενιαία αγορά
αποτελεσματικά και να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστική. Πιστεύω ότι από όλα τα μέτρα
που συζητήθηκαν και αναφέρθηκαν στο έγγραφο που εγκρίναμε, τρεις πτυχές είναι ιδιαίτερα
σημαντικές: η διά βίου μάθηση, η μείωση της ανεργίας των νέων και η δημιουργία και η λειτουργία
μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας. Σχετικά με το ζήτημα των νέων ανθρώπων, αυτή ακριβώς η ομάδα
της κοινωνίας θα ζήσει στην Ευρώπη που δημιουργούμε. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να
δώσουμε κάθε ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να προσαρμοστούν κατάλληλα και να
συμμετέχουν στη δημιουργία του δικού τους μέλλοντος. Η αγορά ενέργειας αποτελεί έναν νέο
τομέα πολιτικής της ΕΕ. Τα ευφυή ενεργειακά δίκτυα θα διαδραματίσουν αναμφίβολα μείζονα
ρόλο στην οικονομία του μέλλοντος και, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε και
πρέπει να αφιερώσουμε επαρκή προσοχή και πόρους στη δημιουργία και τη βελτίωσή τους.

Rolandas Paksas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Συμφωνώ με αυτό το ψήφισμα γιατί πρέπει να
δοθεί ύψιστη προσοχή στα βασικά κοινωνικά δικαιώματα και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων
των καταναλωτών και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, των αγαθών και των
επιχειρήσεων. Η ενιαία αγορά πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και αυξημένη
απασχόληση και οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρό της. Κατά συνέπεια, είναι πολύ
σημαντικό να αποφύγουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η ενιαία αγορά θα παραμείνει
ανταγωνιστική εάν γίνονται σεβαστά όλα τα κοινωνικά δικαιώματα. Πρέπει να εγγυηθούμε και
να ενισχύουμε συνεχώς την κοινωνική πρόνοια και τα δικαιώματα των εργαζομένων, και να
παρέχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Συμφωνώ με την πρόταση να μην υπάρχει δυνατότητα
εργασίας στο έδαφος ενός κράτους μέλους εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του
σχετικά με τις αμοιβές και τις εργασιακές συνθήκες. Η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης
αξίας πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως. Τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
πρέπει να αρθούν. Πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές εργασίας των κρατών μελών σε όλους τους
ευρωπαίους εργαζόμενους, αλλά η ρύθμιση αυτών των αγορών πρέπει να εφαρμόζεται σε
συμμόρφωση με τους κανόνες της αγοράς εργασίας αυτών των κρατών μελών,
συμπεριλαμβανομένου του σκανδιναβικού μοντέλου συλλογικών συμφωνιών. Είναι πολύ
σημαντικό να δώσουμε στα κράτη μέλη το δικαίωμα να αποφασίζουν τα ίδια κατά πόσον πρέπει
εκχωρούν σε μη πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα να διαμένουν στην επικράτειά τους. Για να αποκτήσει
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η ενιαία αγορά κοινωνικό προσανατολισμό, η βιομηχανία πρέπει να αναδιαρθρωθεί με βιώσιμο
τρόπο, και πρέπει να υπάρχει συνεχής διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι πολύ
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο δημόσιος τομέας έχει ευκαιρίες να επιτύχει την
αποτελεσματικότερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο έργο του, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν
υψηλής ποιότητας, καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες, και να μπορεί να διασφαλιστεί η καθολική
πρόσβαση σε αυτές.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά
για τους Ευρωπαίους επειδή πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να εγκρίνει ένα κοινό ρυθμιστικό
πλαίσιο το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών και θα διορθώνει τις ανισορροπίες και
τις αποκλίσεις της εσωτερικής αγοράς. Μετά την οικονομική κρίση, η Ευρώπη χρειάζεται μια
αγορά στην οποία οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών.
Το κείμενο σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους ζητεί να αυξηθεί ο συντονισμός
μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των επιχειρήσεων προκειμένου
να ενισχυθεί η πολιτική, που σχεδιάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να διασφαλιστεί
ότι καλύπτει όλες τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την έκθεση επειδή συμφωνώ
με τις βασικές προτεραιότητες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο στην Επιτροπή. Η σημαντικότερη
από αυτές τις προτάσεις είναι το αίτημα προς την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την αύξηση της
κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών, συγκεκριμένα με τη δημοσίευση Πράσινης Βίβλου σχετικά
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, στην οποία θα περιλαμβάνεται αξιολόγηση
του υφιστάμενου πλαισίου, και να προτείνει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, νομοθετική πρωτοβουλία
σχετικά με τη μεταρρύθμιση του εν λόγω πλαισίου το 2012, συγχρόνως δε να αξιολογεί τη
σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων, του
«ευρωπαϊκού διαβατηρίου ικανοτήτων» το 2011. Πρόκειται για ένα θετικό μέτρο το οποίο
βασίζεται στην υφιστάμενη κατάσταση, και το οποίο στοχεύει στην αύξηση της κινητικότητας
εντός της ΕΕ. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το αίτημα να καταθέσει η Επιτροπή νομοθετική πρόταση
για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ορισμένες βασικές τραπεζικές υπηρεσίες έως τον Ιούνιο του
2011 και να βελτιωθεί η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των τραπεζικών εξόδων έως τα τέλη
του 2011, καθώς και το αίτημα για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι
εργαζόμενοι προκειμένου να εξασφαλισθεί πλήρως η δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών
τους δικαιωμάτων.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η έκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά για τους
Ευρωπαίους αφορά πρωτίστως τις θέσεις εργασίας και τη δημιουργία άλλων νέων, κάτι που θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο επιχειρήσεις και πολίτες μπορούν να
ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Απαιτείται μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά
την οδηγία για τις αποσπάσεις εργαζομένων, με στόχο μια αναθεώρησή της που να διασφαλίζει,
εκ παραλλήλου προς τις οικονομικές ελευθερίες, και την προστασία των πλέον προηγμένων
εργασιακών νομοθετημάτων, προτύπων και πρακτικών στον τομέα των βιομηχανικών σχέσεων,
καθώς και τον σεβασμό των δικαιωμάτων της συλλογικής εκπροσώπησης και συλλογικών
διαπραγματεύσεων, της συλλογικής δράσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην
απεργία, και της πλήρους εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.

Είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών με κοινό πλαίσιο
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και ολοκλήρωση και θα
διευκολύνει την κινητικότητα πολιτών και εργαζομένων παρέχοντας προσιτές υπηρεσίες. Πιστεύω
ότι η κατάρτιση και τα επαγγελματικά προσόντα των εργαζομένων είναι ύψιστης σημασίας,
καθώς είναι ζωτικά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική ένταξη και την επιτυχία
της ενιαίας αγοράς. Ζητώ από τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τους φραγμούς που παρεμποδίζουν
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την κινητικότητα εργαζομένων από νέα κράτη μέλη, έχοντας κατά νου τον θετικό αντίκτυπο της
κινητικότητας των εργαζομένων στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η πλήρης υλοποίηση μιας ανταγωνιστικής ενιαίας
αγοράς, χωρίς εμπόδια, είναι πολύ σημαντική για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και
την τόνωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας στην ΕΕ. Οι
προσπάθειες για την επαναπροώθηση και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς πρέπει επίσης να
επικεντρωθούν στους προβληματισμούς και τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών, των
χρηστών δημόσιων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους απτά οφέλη με στόχο να
αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, καθώς και κατάλληλη
ενημέρωση για τις ευκαιρίες που προσφέρει·η ενιαία αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εγκριθούν
μέτρα που μπορούν να αυξήσουν την κινητικότητα των Ευρωπαίων και να διασφαλίσουν την
προστασία των καταναλωτών, μαζί με την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Robert Rochefort (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση Correia De Campos
που σχετίζεται με 19 πρωτοβουλίες για τους πολίτες και την ενιαία αγορά οι οποίες περιέχονται
στην πράξη για την ενιαία αγορά που πρότεινε ο Επίτροπος κ. Barnier. Υποστήριξα τη
συγκεκριμένη έκθεση, η οποία μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να τεθούν και πάλι οι
πολίτες στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς. Μέχρι σήμερα, πάρα πολύ συχνά οι προσπάθειες να
ολοκληρωθεί η περίφημη «μεγάλη αγορά» έχουν επικεντρωθεί στην ενιαία αγορά και την οργάνωσή
της. Πρέπει να πραγματοποιήσουμε αυτήν την έκθεση για ακόμη μια φορά υπό το πρίσμα των
προβληματισμών και των δικαιωμάτων πολιτών, εργαζομένων και καταναλωτών. Καλώ την
Επιτροπή να υποστηρίξει τις στρατηγικές προτεραιότητες που περιέχονται στο συγκεκριμένο
ψήφισμα. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναφέρω εδώ τρεις επιτακτικούς στόχους προκειμένου να
γίνει η ενιαία αγορά πιο ελκυστική στα μάτια των συμπολιτών μας: βελτίωση της κινητικότητας
(για παράδειγμα, είτε όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είτε όσον
αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για μετακινούμενους
εργαζόμενους), επέκταση του κανονισμού περιαγωγής –συγκεκριμένα, πρόταση εισαγωγής ενός
ορίου τιμής λιανικής για την περιαγωγή δεδομένων– και τέλος, προσβασιμότητα των βασικών
τραπεζικών υπηρεσιών και διαφάνεια και συγκρισιμότητα των τραπεζικών εξόδων σε ολόκληρη
την Ευρώπη.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπερψηφίζω την έκθεση. Στις 11
Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση ανακοίνωσης για την ανανέωση της εμπιστοσύνης
των Ευρωπαίων στην ενιαία αγορά. Η πράξη για την ενιαία αγορά θα συζητηθεί μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου 2011. Η συνολική προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή αποτελεί συνέχεια της
έκθεσης Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μια νέα στρατηγική για
την ενιαία αγορά». Στόχος της, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
είναι να εργάζεται η Ένωση για «την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με
στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος» τοποθετώντας τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις
ΜΜΕ, και τους Ευρωπαίους στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς. Η ανακοίνωση της Επιτροπής
«Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό
ανταγωνιστικότητας» περιέχει 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού
ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών», και ιδίως το κεφάλαιο II «Οι
Ευρωπαίοι στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης» περιέχει 19
πρωτοβουλίες σχετικά με την κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς.
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Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η πλήρης υλοποίηση της ενιαίας αγοράς αποτελεί
καθοριστικό βήμα για να αξιοποιήσει πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δυνατότητές της όσον
αφορά την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Αυτό απαιτεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για την ενθάρρυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας
προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Μια ευημερούσα και δυναμική εσωτερική αγορά
εξαρτάται από την ικανότητά μας να προτείνουμε πολιτικές που μπορούν να υποστηρίξουν την
ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία.

Με τη σημερινή ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο καταδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι οι πολίτες
πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ανανέωση της ενιαίας αγοράς, καθώς αποτελούν
καίριους φορείς ικανούς να ενεργοποιούν ενάρετους κύκλους ανάπτυξης και καινοτομίας. Η
ολοκλήρωση της πολιτικής για την ενιαία αγορά συνδέεται στενά με την ενσωμάτωση με άλλους
τομείς πολιτικής όπως ο ανταγωνισμός, η βιομηχανία, η ενέργεια και οι μεταφορές.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Είναι σημαντικό ότι διεξάγουμε μια τόσο
ευρεία συζήτηση σχετικά με την κοινή, ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, η οποία λειτουργεί εδώ και 20
έτη, αλλά δεν έχει επιτύχει ακόμη πλήρως τις δυνατότητές της. Παρόλες τις νομοθετικές πράξεις,
τις συστάσεις και τις αμοιβαίες διαβεβαιώσεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε θέσει πλήρως
σε εφαρμογή την ενιαία αγορά, αν και χωρίς την ενιαία αγορά, η Ευρώπη είναι αδύνατο να
ενοποιηθεί. Η δημιουργία της ενιαίας αγοράς έχει τη δυνατότητα να ενδυναμώσει την ιδέα της
Ένωσης. Γιατί εξακολουθεί να είναι αδύνατο να δημιουργηθεί μια αγορά χωρίς φραγμούς, παρά
την ομόφωνη αναγνώριση των κρατών μελών ότι ακριβώς αυτό το είδος της πολιτικής πρέπει να
ακολουθηθεί;

Βαθιά ριζωμένες ιδιαιτερότητες –που είναι πράγματι βαθύτατα ριζωμένες– παρεμποδίζουν την
οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς. Πρέπει να άρουμε τους φραγμούς του προστατευτισμού για
να μπορέσουμε να δώσουμε νέα πνοή στην ενιαία αγορά. Συμφωνώ με την άποψη ότι οι δομές
και οι διαδικασίες διαχείρισης της ενιαίας αγοράς είναι υπερβολικά περίπλοκες. Αυτό προκύπτει
κυρίως από το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές εντός της Ένωσης. Η ενίσχυση του
ενιαίου νομίσματος και η υιοθέτησή του σε ολόκληρη την Ένωση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις
για τη δημιουργία μιας νέας ποιότητας στην ενιαία αγορά.

Η ενιαία αγορά δεν μπορεί να υπάρχει μόνο για τις μεγάλες εταιρείες, πρέπει να υπάρχει και για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και κυρίως για τους καταναλωτές. Στόχος μας είναι η διαφάνεια
και η εναρμόνιση. Η δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς αποτελεί προτεραιότητά μας,
και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει να αξιολογούν την κατάσταση της ενιαίας αγοράς κάθε έτος, καθώς αυτό θα μας επιτρέψει
να παρακολουθήσουμε τον βαθμό στον οποίο έχουμε κατορθώσει να επιτύχουμε τους στόχους
που έχουμε θέσει.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η συγκεκριμένη έκθεση επιδιώκει να ενισχύσει τα
μέτρα ώστε να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο του σχεδίου της ενιαίας αγοράς, εστιάζοντας σε
19 πρωτοβουλίες με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των ευρωπαίων πολιτών. Πιστεύω ότι
είναι σημαντικό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στο ευρωπαϊκό
εγχείρημα και, για να επιτευχθεί αυτό, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στους
προβληματισμούς και τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών, των χρηστών δημόσιων
υπηρεσιών και των εταιρειών. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ολιστική προσέγγιση στην
ενιαία αγορά, η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει το δημοκρατικό έλλειμμα που γίνεται αισθητό
και από τους ευρωπαίους πολίτες και από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
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Η ενθάρρυνση της κινητικότητας μέσω της εξάλειψης διοικητικών και φορολογικών εμποδίων
και η εναρμόνιση των επαγγελματικών προσόντων, οι επενδύσεις σε διασυνοριακά σχέδια σε
διάφορους τομείς, ο συντονισμός των τελωνειακών δραστηριοτήτων και η παρακολούθηση των
εθνικών αγορών, καθώς και η επέκταση του κανονισμού περιαγωγής αποτελούν παραδείγματα
των μέτρων που πιστεύω ότι είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ
των πολιτών και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί για ακόμη μία αφορά
ότι η κοινωνική πτυχή της ενιαίας αγοράς πρέπει να συμπληρώνεται από πολιτική διακυβέρνηση
και από τη συνεργασία της ΕΕ και των εθνικών φορέων, καθώς και από την οικονομική διάσταση,
η οποία θα διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη και θα καταστήσει την Ευρώπη πιο
ανταγωνιστική.

Dominique Vlasto (PPE),    γραπτώς. – (FR) Με ικανοποιεί ιδιαιτέρως η έγκριση των τριών
ψηφισμάτων σχετικά με τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά, που ενισχύουν τη διακυβέρνηση και
τον ρόλο των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης, καθώς και των πολιτών, στη συγκεκριμένη πολιτική.
Είκοσι και πλέον έτη μετά την υπογραφή της «Ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης», η ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των κεφαλαίων σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί
απόδειξη της επιτυχίας μιας φιλόδοξης πολιτικής που εξυπηρετεί τους πολίτες και την ανάπτυξη,
μιας πολιτικής από την οποία όλοι μπορούν να αντλούν οφέλη καθημερινά. Ωστόσο, δεν θα
ήταν αρκετό να κάνουμε απλώς έναν απολογισμό, καθώς οι Ευρωπαίοι αναμένουν συγκεκριμένες
προτάσεις από εμάς για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων. Διατυπώνοντας τις
προτεραιότητές μας, καταρτίσαμε μια συλλογή από ισορροπημένα μέτρα που αντιπροσωπεύουν
ένα σαφές πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Το συγκεκριμένο ψήφισμα σχετικά με
την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο των προβληματισμών
μας. Ενθαρρύνοντας την κινητικότητα και τις ανταλλαγές, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής,
την ηλικία ή το επάγγελμα, η εν λόγω έκθεση αποτελεί ένα βήμα προς μια ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας. Επιπλέον, τα μέτρα κοινωνικής προστασίας που αναφέρονται στο ψήφισμα είναι ζωτικής
σημασίας για τη ρύθμιση της συγκεκριμένης αγοράς και για την υποστήριξη του μοντέλου μιας
κοινωνικής οικονομίας που βασίζεται στην αλληλεγγύη.

Έκθεση: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίζω τη συγκεκριμένη έκθεση επειδή
επικεντρώνεται στην ανάγκη να υποστηριχθούν έργα που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην
Ευρώπη, στην ανάγκη για μια νέα βιομηχανική πολιτική, και στην περιφερειακή ανάπτυξη,
επενδύοντας σε δίκτυα ανά περιοχή. Η θετική ψήφος μου οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η
έκθεση προωθεί μια ενιαία αγορά για την ενέργεια, μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση και
δημιουργώντας πιο ανταγωνιστικές υποδομές και τιμές για τους τελικούς καταναλωτές.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα
σχετικά με μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η ενιαία αγορά είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος τόσο για επιχειρήσεις όσο και για καταναλωτές, ενώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεράστιες δυνατότητες να διασφαλίσουν
περαιτέρω ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση. Υποστηρίζω την άποψη του εισηγητή ότι η
τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς αποτελούν
άλλη μια σημαντική πτυχή της ενιαίας αγοράς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των φορολογικών συστημάτων, του δικαίου των συμβάσεων
και των απαιτήσεων για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στα διάφορα κράτη μέλη
της ΕΕ, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν στον συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχει επίσης
ανάγκη συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής, γιατί η θέσπιση μιας κοινής ενοποιημένης
φορολογικής βάσης για τις εταιρείες θα μπορούσε να καταστήσει την ενιαία αγορά καλύτερο
επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

207Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



Elena Oana Antonescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
της στρατηγικής ΕΕ 2020, η ενιαία αγορά πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η οικονομική διακυβέρνηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες
οικονομικές συνθήκες για να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις τις δυνατότητες που παρέχει η ενιαία
αγορά, επιτρέποντάς τους να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Η κατάργηση των
φραγμών στην κινητικότητα και η εναρμόνιση των θεσμικών ρυθμίσεων, με σκοπό την προαγωγή
της ολοκλήρωσης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αποτελούν
σημαντικά οφέλη της ενιαίας αγοράς. Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση για την ενθάρρυνση
της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά σε κάθε επίπεδο και την άρση των υφιστάμενων φραγμών
που εμποδίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην αγορά. Μια ενιαία αγορά που βασίζεται
στον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό αποτελεί τον θεμελιώδη στόχο των οικονομικών
μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρει στην Ευρώπη βασικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Μια ενιαία αγορά που λειτουργεί ομαλά και
βασίζεται στον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο των οικονομικών
μεταρρυθμίσεων της ΕΕ. Επί του παρόντος, η εσωτερική αγορά παραμένει κατακερματισμένη,
και επίμονα διοικητικά και ρυθμιστικά εμπόδια έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις
επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, που δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από όλα τα
πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενιαία αγορά. Η ρύθμιση της αδειοδότησης πνευματικών
δικαιωμάτων στην ΕΕ δεν έχει επιλυθεί, κάτι που έχει άμεσες επιπτώσεις στην παραποίηση και
την πειρατεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο
και πυροδοτεί τον κατακερματισμό των κανόνων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,
γεγονός που έχει κατασταλτική επίδραση στην καινοτομία στην ενιαία αγορά. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να αντιμετωπιστεί ορθά το ζήτημα των δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν
στο 17% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Μέχρι σήμερα, οι διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις έχουν χαμηλό
μερίδιο στο σύνολο της αγοράς δημόσιων συμβάσεων, επειδή οι ΜΜΕ εξακολουθούν να έχουν
περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων. Οι υπηρεσίες αποτελούν ζωτικής
σημασίας τομέα για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά η ενιαία αγορά
υπηρεσιών εξακολουθεί να μην έχει αναπτυχθεί επαρκώς, κυρίως λόγω κενών και δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Συμφωνώ
με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την
Ενιαία αγορά», αλλά πιστεύω ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία
της ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την εφαρμογή πρωτοβουλιών της ΕΕ
που έχουν ήδη εγκριθεί, όπως η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, η οποία θα συνέβαλε στην
επίλυση πολλών διοικητικών και ρυθμιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
της ΕΕ σήμερα.

Adam Bielan (ECR),    γραπτώς. – (PL) Για να διατηρήσει τη θέση της ως παγκόσμιου
οικονομικού ηγέτη, η Ευρώπη πρέπει να στηρίζει και να προωθεί συνεχώς την οικονομική
ανάπτυξη. Η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά είναι θεμελιώδους σημασίας και για τις επιχειρήσεις και
για τους καταναλωτές. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
οι οποίες προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και προσφέρουν σημαντικό αριθμό θέσεων
εργασίας. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν καινοτόμα μέτρα και κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της πρόσβασης σε πληροφορίες και της συμμετοχής
τους σε ερευνητικά προγράμματα. Μια ενδιαφέρουσα ιδέα είναι η πρόταση να δημιουργηθούν
ευρωομόλογα έργων, που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν χρήματα. Η
ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει επίσης να αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομίας. Πρέπει να
καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου συγκεκριμένα, καθώς
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συμβάλλει στην αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να
δημιουργηθεί ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και ένα ενιαίο σύστημα επίλυσης των διαφορών.
Είμαι βέβαιος ότι μια ενιαία αγορά που λειτουργεί σωστά θα συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη, και για τον λόγο αυτόν, υποστηρίζω το ψήφισμα.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι
πιστεύω ότι η επιτυχής αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και η ενίσχυση της
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ συνολικά, καθώς και η δημιουργία νέω θέσεων εργασίας,
προϋποθέτουν την έγκριση και εφαρμογή πολλών μέτρων που προωθούν τη βιώσιμη
επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό αυτά τα
μέτρα να συντονίζονται με μέτρα για την περιφερειακή ανάπτυξη και να είναι συμπληρωματικά,
ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών σε
συγκεκριμένες περιφέρειες, ενώ άλλες πιο απομακρυσμένες περιφέρειες εγκαταλείπονται στο
έλεος της τύχης τους. Η έκθεση θίγει επίσης μυριάδες άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την
καθημερινή ζωή των πολιτών, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη – τη διεξαγωγή ερευνών και την προώθηση νέων τεχνολογιών,
καθώς και την ανάπτυξη και επέκταση των υποδομών μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Επιπλέον, η έκθεση θίγει ένα ζήτημα που είναι σημαντικό για τη Λιθουανία, εφιστώντας την
προσοχή στην ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών ενέργειας στις χώρες τις ανατολικής Ευρώπης
ώστε να μπορέσουν να συνδεθούν ικανοποιητικά με τα ενεργειακά δίκτυα της δυτικής Ευρώπης.
Τονίζεται επίσης το θέμα των προσιτών τιμών της ενέργειας για τους καταναλωτές σε ολόκληρη
την Ευρώπη στον συγκεκριμένο τομέα. Η έκθεση ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ της
Επιτροπής και των κρατών μελών για την εδραίωση και την προώθηση της χρήσης πιο
αποτελεσματικών και καθαρών συστημάτων μεταφορών, καθώς και την ανάπτυξη διεθνούς
ηλεκτρονικού εμπορίου, βελτιώνοντας επίσης τα συστήματα ηλεκτρονικής πληρωμής.

Vito Bonsignore (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις ισχυρότερες
οικονομίες του κόσμου, κινητήριος δύναμη της οποίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΕ
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους οργανισμούς στους οποίους οι επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης είναι αισθητές περισσότερο από όλους τους άλλους, ιδίως καθώς οι
ΜΜΕ έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης.

Κατά συνέπεια, εξυπακούεται ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες πρέπει να στοχεύουν στην
ενθάρρυνση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση επειδή
έχει το πλεονέκτημα ότι προσδιορίζει τις σωστές προτεραιότητες για τη δημιουργία μιας
ισχυρότερης ενιαίας αγοράς, που θα μπορεί να ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες των εταιρειών
της ΕΕ και να αυξήσει τα ποσοστά απασχόλησης.

Επομένως, συμφωνώ με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο
που, κατά τη γνώμη μου, μπορούν να συμβάλουν ενεργά στον μετασχηματισμό της ενιαίας
αγοράς σε ένα καινοτόμο περιβάλλον, ευνοϊκό προς τις επιχειρήσεις, βασισμένο σε μια ψηφιακή
οικονομία και στην πραγματική ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Προς τον σκοπό αυτόν,
συμφωνώ με την ανάγκη να ενθαρρυνθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο που μπορεί να προωθήσει το
διασυνοριακό εμπόριο, τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών και τη μεγαλύτερη
ενσωμάτωση των διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων, σημεία στα οποία υστερούν οι ευρωπαϊκές
ΜΜΕ.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (S&D),
γραπτώς. – (DA) Υπερψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις
και την ανάπτυξη. Η έκθεση περιέχει πολλές σημαντικές προτάσεις για την ανάπτυξη της ενιαίας
αγοράς.
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Ωστόσο, δεν υποστηρίζουμε την ιδέα ότι οι διαφορές μεταξύ των φορολογικών διατάξεων
ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά εμπόδια στις διασυνοριακές συναλλαγές ή ότι ο συντονισμός
των εθνικών φορολογικών πολιτικών, όπως προτάθηκε από τον Mario Monti στην έκθεσή του,
θα απέφερε πολύτιμη προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά,
τασσόμαστε υπέρ του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για την πρόληψη της
φοροαποφυγής και των φορολογικών παραδείσων για τις επιχειρήσεις. Οι φορολογικοί
συντελεστές εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα των κρατών μελών.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Πιστεύω ότι τα μέτρα που
περιγράφονται στην εν λόγω έκθεση είναι σημαντικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια
λειτουργική ενιαία αγορά στην οποία ο υγιής και παραγωγικός ανταγωνισμός αποτελεί τον
κανόνα.

Συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ενιαία ψηφιακή αγορά, επειδή η έλλειψη
επαρκών κανόνων πλήττει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς, ιδίως
τελευταία, δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων άλλων χωρών που αποτελούν οικονομικούς
ανταγωνιστές μας. Πρέπει να εξετάσουμε τις τεράστιες δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου,
ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου και, όπως προείπα, την επακόλουθη
αύξηση της ανταγωνιστικότητας που θα επέφερε στην αγορά.

Επιπλέον, συμφωνώ με την ανάγκη να αναλάβουμε δράση σε άλλα δύο μέτωπα: αυτό του τομέα
των υπηρεσιών και αυτό των ΜΜΕ. Η ορθή εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες και
η μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την τυποποίηση ώστε να επεκταθεί σε αυτές είναι
απαραίτητες. Επιπλέον, αναμένουμε την προτεινόμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τέλος, όπως έχω αναφέρει σε άλλες συζητήσεις, πρέπει να προσδιορίσουμε νέα κίνητρα και να
στηρίξουμε περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
αγοράς μας και δημιουργούν τόσο πολλές θέσεις εργασίας.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα επωφεληθεί
από τη βελτίωση της πρόσβασης όλων των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, σε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη για καινοτομία για την
οποία μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης, ώστε να συμμετέχουν περισσότερο σε
ερευνητικά προγράμματα και, συγκεκριμένα, σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που
σκοπεύουν να υλοποιήσουν τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Πιστεύω ότι οι
δυνατότητες που προσφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό
βαθμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τον συγκεκριμένο τομέα
επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένου σε διασυνοριακό επίπεδο, και
αξιοποιώντας όλες τις τρέχουσες δυνατότητες που διατίθενται στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

Ioan Enciu (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση σχετικά με την
ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη, διότι πιστεύω ότι θα ενισχύει σημαντικά την
εσωτερική αγορά μας προς όφελος όλων των πολιτών. Η συγκεκριμένη έκθεση θα επιδιώξει,
στην πραγματικότητα, να ενισχύσει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μοναδική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει 500 εκατομμύρια
καταναλωτές. Η διατήρηση, η ενίσχυση και η προώθηση της εσωτερικής αγοράς της Ευρώπης
θα διασφαλίσει την αύξηση της κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών χωρίς εμπόδια στο
εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Είναι καίριας σημασίας σε καιρούς λιτότητας να αυξήσουμε
την ανάπτυξη της οικονομίας μας.
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Συμφωνώ ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των
οδηγιών για τις υπηρεσίες και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Μέσω της ορθής
εφαρμογής των οδηγιών αυτών, οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να μεταβαίνουν σε άλλα κράτη
μέλη της ΕΕ για να εργαστούν και να παράσχουν υπηρεσίες χωρίς υψηλές διοικητικές
επιβαρύνσεις. Ένας από τους κεντρικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία
ενός χώρου χωρίς φραγμούς.

Η συγκεκριμένη έκθεση τάσσεται επίσης υπέρ της στήριξης των ΜΜΕ, μιας στήριξης που έχουν
ιδιαίτερη ανάγκη αυτήν την εποχή.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Καθώς η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη
οικονομία στον κόσμο, η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς είναι καίριας σημασίας προκειμένου να
παρασχεθεί στους πολίτες και τις εταιρείες ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Η κρίση
που ο κόσμος γενικά και η Ευρώπη ειδικότερα βιώνουν μας οδηγεί να σκεφτούμε το μέλλον της
ΕΕ και τα μέτρα που πρέπει να εγκρίνουμε για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τον
Οκτώβριο του 2010 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο «Πράξη για την ενιαία αγορά»,
σε συνέχεια της έκθεσης του κ. Monti «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά». Μεταξύ των
στόχων της ήταν η εφαρμογή μέτρων προκειμένου να επιτραπεί στις επιχειρήσεις να επιτύχουν
ισχυρότερη, πιο βιώσιμη και πιο δίκαιη ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, με χαροποιεί η έγκριση της
συγκεκριμένης έκθεσης, καθώς στοχεύει, μεταξύ άλλων, να μειώσει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παρέχοντάς τους πρόσβαση σε πιστώσεις, επενδύοντας
στην καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, όπως μέσω ηλεκτρονικής διαχείρισης,
και υλοποιώντας μια ψηφιακή οικονομία. Πρόκειται για θεμελιώδεις πυλώνες της στρατηγικής
Ευρώπη 2020, οι οποίοι θα συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
ενιαίας αγοράς και θα τονώσουν την ανάπτυξή της.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Πρόκειται για άλλη μια έκθεση από τη δέσμη
μέτρων σχετικά με την εδραίωση της ενιαίας αγοράς. Εξυμνεί ανερυθρίαστα την αγορά και τον
ελεύθερο ανταγωνισμό, ενώ αντιμετωπίζουμε την προφανή καταστροφή που προκλήθηκε από
αυτές τις πολιτικές και τις τρομερές συνέπειές τους, οι οποίες γίνονται σήμερα αισθητές στους
εργαζόμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τους πολίτες γενικά, ιδίως σε χώρες με
πιο αδύναμες οικονομίες. Ας επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα από την έκθεση,
όπως όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας: «τονίζει τη σημασία μιας πλήρως λειτουργούσης
εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια […]· υπογραμμίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας θα
έπρεπε να συμβάλλει στη διατήρηση των τιμών της ενέργειας σε αποδεκτό επίπεδο για τους
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις».

Η αντίφαση και το ψεύδος εδώ είναι προφανή. Αρκεί να δει κάποιος τις συμβαίνει στην
Πορτογαλία για να συνειδητοποιήσει ότι η ελευθέρωση οδήγησε σε ιδιωτικοποιήσεις, υψηλές
τιμές για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, και κέρδη άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ
για τους μετόχους της EDP – Energias de Portugal, S.A.–, και παρόμοιου ύψους για την Galp
Energia, SGPS, S.A. και άλλες εταιρείες του κλάδου. Ωστόσο, το ίδιο μπορεί να υποστηριχθεί
και για τομείς όπως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες ή ο χρηματοπιστωτικός
τομέας.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Πρόκειται για άλλη μια έκθεση από τη δέσμη
ανακοινώσεων της Επιτροπής σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά, η πρόταση της οποίας
αποτελεί συνέχεια της έκθεσης του κ. Monti με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά».

Πρόκειται για άλλον έναν ύμνο στον ελεύθερο ανταγωνισμό, παρότι παρουσιάζει με ελκυστικό
τρόπο τα περιεχόμενά του για να συγκαλύψει τον δυναμίτη που περιέχεται σε αυτό το δώρο που
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αποστέλλεται στους εργαζομένους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ιδίως τους πολίτες
χωρών με πιο αδύναμες οικονομίες.

Ας εξετάσουμε ορισμένα παραδείγματα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ιδίως
στον τομέα της ενέργειας:

«τονίζει τη σημασία μιας πλήρως λειτουργούσης εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια […]·
υπογραμμίζει ότι η εσωτερική αγορά ενέργειας θα έπρεπε να συμβάλλει στη διατήρηση των τιμών
της ενέργειας σε αποδεκτό επίπεδο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις». Επιπλέον, αρκεί
να δει κάποιος τι συμβαίνει στην Πορτογαλία για να συνειδητοποιήσει ότι η ελευθέρωση οδήγησε
σε ιδιωτικοποιήσεις, υψηλές τιμές για τις εταιρείες και τους καταναλωτές, και κέρδη άνω του 1
δισεκατομμυρίου ευρώ για τους μετόχους της EDP – Energias de Portugal, S.A.–, και παρόμοιου
ύψους για την Galp Energia, SGPS, S.A. και άλλες εταιρείες του τομέα.

Τα ίδια μπορούν να υποστηριχτούν και για άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών των
ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των τηλεπικοινωνιών, για να μην αναφέρουμε τον χρηματοπιστωτικό
τομέα. Κατά συνέπεια, καταψηφίσαμε την έκθεση.

Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE),    γραπτώς. –
(EN) Οι τέσσερις ιρλανδοί βουλευτές του ΕΚ που ανήκουμε στο κόμμα Fine Gael υπερψηφίσαμε
την έκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη, διότι υποστηρίζουμε
εν γένει τον δυναμισμό του ψηφίσματος, αλλά δεν τασσόμαστε υπέρ της κοινής ενοποιημένης
φορολογικής βάσης για τις εταιρείες, όπως έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες αιτιολογήσεις
ψήφου.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η έκθεση Buşoi ζητεί μια φιλική προς τις
επιχειρήσεις ενιαία αγορά και πολύ ορθά τονίζει τη σημασία των ΜΜΕ. Σε μια περιοχή της ΕΕ,
τη Σκωτία, δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από το σύστημα
πριμοδοτήσεων για μικρές επιχειρήσεις της κυβέρνησης της Σκωτίας, και το αναφέρω αυτό σαν
παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Juozas Imbrasas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι εκτιμώ
ότι η επιτυχής αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και η ενίσχυση της παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ συνολικά, καθώς και η δημιουργία νέω θέσεων εργασίας,
προϋποθέτουν την έγκριση και εφαρμογή πολλών μέτρων που προωθούν τη βιώσιμη
επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρώπη έχει εξελιχθεί σήμερα στη μεγαλύτερη
οικονομία του κόσμου. Η ενιαία αγορά είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τόσο για επιχειρήσεις όσο
και για καταναλωτές, όμως μπορεί να προσφέρει περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση, ενώ
δεν έχει δείξει ακόμα το πλήρες δυναμικό της. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεράστιες δυνατότητες να διασφαλίσουν περαιτέρω
ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρυνθεί
η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η ενιαία αγορά αυτή καθεαυτή και οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιό της είναι παράγοντες ζωτικής σημασία για τη μελλοντική
ανάπτυξη των οικονομιών της ΕΕ. Η ενιαία αγορά πρέπει να αποτελέσει ένα καινοτόμο, ευνοϊκό
για τις επιχειρήσεις περιβάλλον, βασισμένο σε μια ψηφιακή οικονομία και στο πλαίσιο του οποίου
θα διασφαλίζεται πραγματική ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Μια εύρυθμη ενιαία αγορά
υπηρεσιών προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, για την
οικονομική μας ανάκαμψη. Μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη εγγυάται τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων
απασχόλησης. Θα πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες για τη διασφάλιση της ορθής
εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες και της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα.
Επιπλέον, η δημιουργία επαγγελματικών ταυτοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, εφόσον ενδείκνυται,
είναι μια ιδέα που χρειάζεται κάποια ανάλυση, δεδομένων των δυνατοτήτων που προσφέρουν
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αυτές οι ταυτότητες για την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την απλοποίηση των
διαδικασιών πρόσληψης των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Tunne Kelam (PPE),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, διότι θεωρώ
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις ΜΜΕ ώστε να καταστεί η Ευρώπη
πραγματικά ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει αποδειχθεί σε αμέτρητες περιστάσεις ότι
η μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου των ΜΜΕ έχει οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη και
έχει ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους. Δεν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ώστε να επιτραπεί
στις ΜΜΕ να λειτουργούν με λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια και μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα. Οι ΜΜΕ αποτελούν την κινητήριο δύναμη της οικονομίας της Ευρώπης.
Θεαματικές είναι επίσης οι εξελίξεις στον ηλεκτρονικό κόσμο. Σήμερα, η ΕΕ δεν είναι πραγματικά
ανταγωνιστική στις ηλεκτρονικές αγορές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό
για να ενισχύσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, σημειώνοντας πραγματική πρόοδο όσον αφορά
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά
εξακολουθούν να πρέπει να γίνουν περισσότερα και πρέπει να προχωρήσουμε με ταχείς ρυθμούς.
Επικροτώ τις προσπάθειες που προτείνει η εν λόγω έκθεση για να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο
όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Edvard Kožušník (ECR),    γραπτώς. – (CS) Η έκθεση σχετικά με την ενιαία αγορά για τις
επιχειρήσεις και την ανάπτυξη είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ ισορροπημένη, και πιστεύω ότι η
εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων θα ενισχύσει την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και, εντέλει,
και τις οικονομίες των κρατών μελών. Συμφωνώ ιδιαιτέρως με τις βασικές προτεραιότητες της
έκθεσης, όπως η δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και ενός ενιαίου συστήματος
επίλυσης των διαφορών, η έμφαση στην ανάγκη για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε καινοτόμους
τομείς, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό
εμπόριο και η τόνωση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ενιαία αγορά, η εξάλειψη
των γραφειοκρατικών φραγμών που αντιμετωπίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διασυνοριακές
δραστηριότητες και ο εξορθολογισμός των διαδικασιών για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.
Καθώς υποστηρίζω όλα τα προαναφερθέντα μέτρα και είμαι πεπεισμένος για τη χρησιμότητα
και τα οφέλη τους, ψήφισα υπέρ της έγκρισης της εν λόγω έκθεσης.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Για την επίτευξη των στόχων που θέτει η στρατηγική
για το 2020, απαιτείται να δημιουργήσει η Ευρώπη συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και
την καινοτομία μέσω επενδύσεων και ανάληψης αποφασιστικής δράσης στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την ανάπτυξη και να προωθήσει αποτελεσματικές στρατηγικές
εντός της εσωτερικής αγοράς, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας
και της έρευνας. Η Επιτροπή πρέπει να εγγυηθεί την εφαρμογή μιας δέσμης μέτρων που θα
εξασφαλίζουν την επίτευξη αυτών των στόχων λαμβάνοντας μέτρα για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια αγορά. Επομένως, η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, το οποίο θα επιτρέψει στις εταιρείες να
μεγιστοποιήσουν τα οφέλη που προσφέρει η ενιαία αγορά. Η δημιουργία ευρωπαϊκών ομολόγων
για τη χρηματοδότηση σχεδίων και ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο να ισχύει σε όλη την
Ευρώπη είναι μερικά από τα σημεία που με οδήγησαν να υποστηρίξω το ψήφισμα. Η ενιαία αγορά
είναι ένας σημαντικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές
συνθήκες εντός των διαφόρων κρατών μελών, καθήκον της ΕΕ πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση
αυτών των διαφορών ώστε να επιτραπεί σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επωφεληθούν.

Agnès Le Brun (PPE),    γραπτώς. – (FR) Τον προηγούμενο Οκτώβριο, ο αρμόδιος Επίτροπος
σε θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, κ. Michel Barnier, παρουσίασε την «Πράξη για
την ενιαία αγορά» που εκπόνησε, ήτοι μια συλλογή 50 προτάσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε στη συνέχεια να εκφράσει τη θέση
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του επί των διαφόρων σημείων του συγκεκριμένου εγγράφου. Το πρώτο μέρος της πράξης
ασχολείται με τα σχέδια της Επιτροπής για την εδραίωση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει
την επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, πρέπει να προωθήσουμε τη δημιουργία και την καινοτομία
από μια προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης που συνδυάζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα με την
προστασία των ΜΜΕ. Το συγκεκριμένο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνει και
συμπληρώνει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής, και αυτός είναι ο λόγος που το υποστήριξα. Επίσης,
μας υπενθυμίζει την ανάγκη να υποστηρίξουμε την πραγματική οικονομία περισσότερο από
ποτέ· ιδίως, μέσω μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Με σκοπό τη δημιουργία
μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς για τις ΜΜΕ, το ψήφισμα προτείνει τη θέσπιση καθεστώτος
«ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας», κάτι που θα ενθαρρύνει τη διασυνοριακή σύσταση και
λειτουργία αυτών των βασικών στοιχείων του οικονομικού ιστού της Ένωσης.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, καθώς
πιστεύω ότι η ενιαία αγορά είναι αναμφισβήτητα το κύριο περιουσιακό στοιχείο για την παγκόσμια
ανταγωνιστικότητά μας. Χωρίς την ενιαία αγορά δεν θα διαδραματίζαμε τόσο σημαντικό ρόλο
στη διατήρηση της παγκόσμιας ισορροπίας των οικονομικών δυνάμεων, ειδικά σε μια εποχή κατά
την οποία αναδύονται νέες δυνάμεις στην παγκόσμια σκηνή. Η πρόοδος της εσωτερικής αγοράς
και η περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειών αλληλοσυμπληρώνονται και δημιουργούν από κοινού
μια ισχυρή Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό,
θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η περιφερειακή
πολιτική στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Πιστεύω ότι η αύξηση της προσβασιμότητας
κάθε μίας περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια δυναμική και
ισχυρή ενιαία αγορά.

Τα νέα κράτη μέλη βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, όπου το επίπεδο της
προσβασιμότητας εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Η στήριξη για επενδύσεις σε έργα υποδομής
και η βελτίωσή της θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών που
υστερούν και θα εξασφαλίσει την αρμονική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα συμβάλει
σημαντικά στη βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας ολόκληρης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Η ενιαία αγορά αυτή
καθεαυτή και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιό της είναι παράγοντες ζωτικής
σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη των οικονομιών της ΕΕ. Στο παρόν σχέδιο έκθεσης
περιγράφονται τα μέτρα προτεραιότητας τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για τη δημιουργία μιας
ισχυρότερης ενιαίας αγοράς που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των επιχειρήσεων
της ΕΕ και που θα δημιουργούσε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από πριν.

Οι προτεραιότητες του εισηγητή συστηματοποιούνται σε τέσσερις ομάδες, που αποσκοπούν
στη μεταμόρφωση της ενιαίας αγοράς σε ένα καινοτόμο, ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον,
βασισμένο σε μια ψηφιακή οικονομία και στο πλαίσιο του οποίου θα διασφαλίζεται πραγματική
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Μια εύρυθμη ενιαία αγορά υπηρεσιών προσφέρει
σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, για την οικονομική μας ανάκαμψη.
Μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη εγγυάται τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Η έκθεση αυτή προτείνει την περαιτέρω
ελευθέρωση των τομέων της ενέργειας και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την αυστηρότερη
εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες με πρόσχημα την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την
ενίσχυση της ανάπτυξης. Πιστή στη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, κατηγορεί τη διοικητική ρύθμιση
και την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών για παρεμπόδιση της ανάπτυξης. Οι ευρωπαίοι
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ηγέτες δεν έχουν αντλήσει διδάγματα από την κρίση του 2008, ωστόσο μια ριζική αλλαγή
κατεύθυνσης για μια άλλη Ευρώπη είναι αναγκαία. Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ενιαία αγορά ήταν ανέκαθεν ένας από τους πυλώνες
της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Η ανακοίνωση «Μια Πράξη για την ενιαία αγορά»
βασίζεται στο θέμα της πολιτικής ηγεσίας και την αρχή της εταιρικής σχέσης ως τα θεμελιώδη
μέσα για τη νέα ώθηση και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια
νέα δυναμική στις διοργανικές σχέσεις και στη συνεργασία και τη δέσμευση των κρατών μελών,
καθώς και των εθνικών κοινοβουλίων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, ώστε να καταστεί
δυνατόν να βελτιωθεί η εφαρμοσιμότητα και η υλοποίηση της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς.
Πρέπει να δεσμευτούμε όλοι, κράτη μέλη και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για την παρακολούθηση,
την αξιολόγηση και τον εκσυγχρονισμό της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συγκεκριμένα
αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για ολόκληρη την οικονομία μας. Πρέπει να παρέχονται
πολύ περισσότερες ευκαιρίες όσον αφορά την ίδρυση και την επέκτασή τους στο πλαίσιο της
εσωτερικής αγοράς. Αυτό που απαιτείται για τον σκοπό αυτόν είναι το κεφάλαιο και οι ΜΜΕ
πρέπει να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό. Άλλος ένας παράγοντας που θα μας βοηθήσει
να διασφαλίσουμε τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εθνικών οικονομιών είναι
η υποστήριξη στον τομέα των υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών. Η εσωτερική αγορά πρέπει να γίνει πιο ελκυστική συνολικά, ώστε
να καταστεί ένα καινοτόμο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον.

Η ΕΕ χρειάζεται επίσης μια ψηφιακή εσωτερική αγορά για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και την προώθηση της ανάπτυξης. Όλες οι επιχειρήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ πρέπει να μπορούν
να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά, έστω και εάν σε πολλούς τομείς, όπως στο
ηλεκτρονικό εμπόριο, εξακολουθεί να υπάρχει σαφής ανάγκη για ανάπτυξη. Δεν υπερψήφισα
την έκθεση επειδή ο εισηγητής πρότεινε τη θέσπιση μιας νέας στρατηγικής για τον ΦΠΑ, αλλά
δεν προχώρησε σε επαρκείς λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει στην
πράξη.

Rolandas Paksas (EFD),    γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, διότι η ενιαία
αγορά αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντας για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα, καθώς και σε ένα κατάλληλο
μηχανισμό χρηματοδότησης αυτών. Οι καινοτομίες παρέχουν τη βάση για ισχυρή και βιώσιμη
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Πάνω από όλα, προκειμένου να εξασφαλιστεί
ουσιωδώς η εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού χρηματοδότησης, πρέπει να δημιουργήσουμε
ευνοϊκές συνθήκες για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε καινοτόμους τομείς που δημιουργούν
θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες
έχουν τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η ενιαία αγορά πρέπει να
καταστεί ένα καλύτερο περιβάλλον για τις ΜΜΕ, βοηθώντας τις να επεκτείνουν τις διασυνοριακές
δραστηριότητές τους, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στις κεφαλαιαγορές, και αίροντας τα
διοικητικά και φορολογικά εμπόδια. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να λάβουν οι
ΜΜΕ την κατάλληλη στήριξη στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης, δεδομένης
της σημασίας τους για τη βελτίωση των κοινωνικών δεσμών σε αστικές συνοικίες ή σε
αραιοκατοικημένες περιοχές. Η διάρθρωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα πρέπει να είναι
πλουραλιστική ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ. Είναι
πολύ σημαντικό να καθοριστεί ένα σαφέστερο πλαίσιο για τον ΦΠΑ και μια κοινή ενοποιημένη
φορολογική βάση για τις εταιρείες. Πιστεύω ότι το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής
εταιρείας πρέπει να εγκριθεί επειγόντως προκειμένου να διευκολυνθεί η ίδρυση και η διασυνοριακή
λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες των δημοσίων
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προμηθειών πρέπει να είναι πιο ορθολογικές. Πρέπει να καταστήσουμε τις συνθήκες για τις
διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις ευνοϊκότερες, διασφαλίζοντας αμοιβαιότητα με τις
βιομηχανικές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση
κινητοποίησαν την ΕΕ ώστε να αναζητήσει νέους κανόνες και συστήματα που θα εξασφαλίσουν
την ισορροπία και την ανάπτυξη· η έκθεση του Mario Monti έδωσε τον τόνο για τη σύνταξη της
πράξης για την ενιαία ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Ο κύριος στόχος είναι η εξασφάλιση της
αύξησης και της ανάπτυξης, αλλά και η ασφάλεια και οι εγγυήσεις για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους καταναλωτές και όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά
των οποίων οι εμπορικές λειτουργίες πρέπει να διευκολυνθούν. Η θετική ψήφος μου εκφράζει
όχι μόνο την προθυμία μου να υποστηρίξω το κείμενο, αλλά και μια πραγματική δέσμευση προς
τους πολίτες για τη βελτίωση των κανονισμών και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για επενδύσεις
και κατανάλωση σε ένα σύστημα που συνεχώς αναπτύσσεται τόσο για τον δημόσιο όσο και για
τον ιδιωτικό τομέα.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Στην έκθεση αυτή, το Κοινοβούλιο
παρουσιάζει πέντε μείζονες προτεραιότητες, με στόχο την εδραίωση της ενιαίας αγοράς για τις
επιχειρήσεις και την ανάπτυξη: τη δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και ενός
ενοποιημένου συστήματος επίλυσης των διαφορών που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας· τη
χρηματοδότηση για την καινοτομία· την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου· τη βελτιωμένη
πρόσβαση και τη μεγαλύτερη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ενιαία αγορά,
και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις. Συμφωνώ με τις
προτεραιότητες που παρουσιάστηκαν και ως εκ τούτου υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση.
Θα ήθελα να επαναλάβω την πεποίθησή μου ότι η δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας
της ΕΕ και ενός ενοποιημένου συστήματος για την επίλυση των διαφορών που αφορούν διπλώματα
ευρεσιτεχνίας είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας
στην ενιαία αγορά. Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι γνωστό ότι αποτελούν παράγοντες
ανάπτυξης. Παράλληλα με το μέτρο αυτό, πιστεύω ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τη σημασία της καινοτομίας για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και για
τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο τρόπος για να προωθήσουμε την ανάπτυξη είναι να
διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την καινοτομία, ιδίως μέσω της
δημιουργίας ευρωπαϊκών ομολογιακών δανείων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η ενιαία αγορά πρέπει να επαναπροωθηθεί και να
ολοκληρωθεί προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν στη στρατηγική «Ευρώπη
2020» και να δώσει τη δυνατότητα για περισσότερη ανάπτυξη στις επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμοί, ενώσεις,
ταμεία αλληλασφάλισης και ιδρύματα) και να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας, καθώς επίσης και να παράσχει επαρκή προστασία για τα δικαιώματα των ευρωπαίων
εργαζομένων και των καταναλωτών. Ζητώ τη δημιουργία ενός πιο φιλικού προς τις ΜΜΕ
ρυθμιστικού περιβάλλοντος, με την προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέου
κανονιστικού ή νομοθετικού μέτρου επί των ΜΜΕ, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης. Είναι επίσης
απαραίτητο να διατηρηθούν οι υφιστάμενες διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
Η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει μια στρατηγική για τον ΦΠΑ, καθώς απαιτείται καλύτερος
φορολογικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αποφευχθούν ο αθέμιτος
φορολογικός ανταγωνισμός και οι στρεβλώσεις της αγοράς. Πιστεύω ότι η πρόταση οδηγίας
για τη θέσπιση κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες θα τονώσει την
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ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, ιδίως μέσω της μείωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τη διοικητική πολυπλοκότητα και της μείωσης του υψηλού κόστους που προκύπτει λόγω της
συμμόρφωσης με τα διαφορετικά εθνικά φορολογικά συστήματα, δημιουργώντας έτσι δυνητικές
θετικές επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά και για την απασχόληση.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η πλήρης υλοποίηση μιας ανταγωνιστικής ενιαίας
αγοράς, χωρίς εμπόδια, είναι πολύ σημαντική για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και
την τόνωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας στην ΕΕ. Επομένως,
συνιστάται να θεσπιστούν μέτρα που επιτρέπουν τη δημιουργία μιας ισχυρότερης ενιαίας αγοράς,
η οποία θα είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων στην ΕΕ, ιδίως
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτομία,
βασιζόμενο στην ψηφιακή οικονομία, όπου θα υπάρχει πραγματική ελεύθερη κυκλοφορία των
υπηρεσιών.

Robert Rochefort (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Μια ενιαία αγορά που λειτουργεί εύρυθμα
είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας
και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την
εξαιρετική έκθεση του συναδέλφου βουλευτή κ. Buşoi, η οποία παραθέτει μια σειρά
προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, που συνοδεύεται από μια
σειρά νομοθετικών προτάσεων για την επίτευξη αυτού. Πρέπει να επισπεύσουμε τη δημιουργία
του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, να εξορθολογίσουμε τη διαδικασία δημόσιων
συμβάσεων και να παράσχουμε κάτι περισσότερο από ένα ερέθισμα για την ψηφιακή οικονομία,
ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των πολιτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τέλος,
επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω δύο βασικούς μοχλούς ανάπτυξης που πρέπει να εφαρμοστούν
επειγόντως. Ο πρώτος είναι η μακροπρόθεσμη καινοτομία για την υποστήριξη του οικολογικού
μετασχηματισμού των οικονομιών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της έκδοσης ομολόγων στην ΕΕ,
ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Ο δεύτερος είναι η
αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά, μέσω της ανάπτυξης των πηγών
χρηματοδότησής τους και της βελτίωσης της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές, της εξάλειψης
των φορολογικών εμποδίων στις διασυνοριακές δραστηριότητές τους και της αναθεώρησης του
πλαισίου δημόσιων προμηθειών προκειμένου να καταστούν οι διαδικασίες πιο ευέλικτες και
λιγότερο γραφειοκρατικές.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την έκθεση. Τον
Οκτώβριο του 2010 η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση «Προς μια Πράξη για την ενιαία αγορά»
με στόχο τη νέα ώθηση της ενιαίας αγοράς. Στο πρώτο μέρος αυτής της ανακοίνωσης η Επιτροπή
προτείνει μια σειρά ενεργειών για πιο ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις.
Σήμερα η Ευρώπη έχει γίνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η ενιαία αγορά είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος τόσο για επιχειρήσεις όσο και για καταναλωτές, όμως μπορεί να προσφέρει
περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση, ενώ δεν έχει δείξει ακόμα το πλήρες δυναμικό της.
Ουσιώδης προσοχή πρέπει να δοθεί στις ΜΜΕ, οι οποίες έχουν τεράστιες δυνατότητες να
διασφαλίσουν περαιτέρω ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ανακοίνωση «Μια Πράξη για την ενιαία αγορά»
εξετάζει το θέμα της πολιτικής ηγεσίας και την αρχή της εταιρικής σχέσης ως τα θεμελιώδη μέσα
για τη νέα ώθηση στην ενιαία αγορά. Η δυναμική των διοργανικών σχέσεων και η συνεργασία
και η δέσμευση των κρατών μελών, ιδίως των εθνικών κοινοβουλίων και των περιφερειακών και
τοπικών αρχών, είναι μηχανισμοί που θα βελτιώσουν την εφαρμοσιμότητα και την εφαρμογή
της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς. Υπερψηφίζω αυτήν την έκθεση καθώς πιστεύω ότι τα μέτρα
που παρουσιάζονται είναι ζωτικής σημασίας. Εξ αυτών, θα ήθελα να τονίσω τη συμπερίληψη
της αξιολόγησης της κατάστασης της ενιαίας αγοράς στην εαρινή σύνοδο του Συμβουλίου, τη
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δημοσίευση Πράσινης Βίβλου με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των περιφερειακών
και τοπικών αρχών, τη δημοσίευση των πινάκων συσχέτισης και, τέλος, τη μείωση των ελλειμμάτων
και των σφαλμάτων κατά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.

Τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσεις
για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον εκσυγχρονισμό της εφαρμογής της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας, καθώς μόνο τότε θα μπορέσει η πολιτική για την ολοκλήρωση να στεφθεί με επιτυχία.
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να διαδραματίζουν
έναν πιο σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της εταιρικής
σχέσης.

Εκθέσεις: Sandra Kalniete (A7-0083/2011) - António Fernando Correia De Campos
(A7-0072/2011) - Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Sophie Auconie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα την έκθεση του συναδέλφου βουλευτή
κ. Busoi, καθώς και τις εκθέσεις της κ. Kalniete και του κ. Correia de Campos αντίστοιχα. Οι
τρεις αυτές εκθέσεις εκπονήθηκαν κατόπιν της πρότασης για τη θέσπιση πράξης για την ενιαία
αγορά, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος του κ. Michel Barnier, αρμόδιου
Επιτρόπου σε θέματα εσωτερικής αγοράς, είναι να δώσει νέα ώθηση στην ενιαία αγορά, αλλά,
πάνω από όλα, να την φέρει πιο κοντά στον πολίτη. Πρόκειται για έναν στόχο που υποστηρίζω
πλήρως. Η πράξη για την ενιαία αγορά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία να αποδειχθεί
στους πολίτες ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και η ενιαία αγορά ειδικότερα, λειτουργεί προς
όφελός τους, όχι εις βάρος τους. Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες
–ή, γενικότερα, η διασφάλιση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών που είναι
σημαντικές για τους συμπολίτες μας– αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Giovanni Collino (PPE),    γραπτώς. – (IT) Οι τρεις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
που αποτελούν την απάντησή του στην Πράξη για την ενιαία αγορά της Επιτροπής, εξετάζουν
θέματα τα οποία είναι σημαντικά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
της. Η απλούστευση της νομοθεσίας και η μείωση της γραφειοκρατίας, η καταπολέμηση της
παραποίησης, η σημασία της καινοτομίας και η αύξηση της πρόσβασης σε πιστώσεις αποτελούν
τα σημεία σε σχέση με τα οποία οι επιχειρήσεις μας αναμένουν απαραίτητες παρεμβάσεις από
την Ευρώπη, ώστε να μπορέσουν να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς
αγορές.

Από την άλλη πλευρά, αυτό που είναι πραγματικά αναγκαίο για την ανάκαμψη και την
ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς είναι μια ενιαία φορολογική πολιτική στο εσωτερικό
της Ένωσης. Η φορολογική πολιτική είναι το οξυγόνο που οι μικρομεσαίες ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις χρειάζονται για μια ανάκαμψη που δεν πρέπει να σταματήσει στα αρχικά κίνητρα,
αλλά να συνεχίσει έως την ενοποίηση και την ανάπτυξη. Η έλλειψη φορολογικής εναρμόνισης
στην Ευρώπη δημιουργεί ανισορροπίες μεταξύ των διαφόρων περιοχών της ΕΕ, όπως μεταξύ της
βορειοανατολικής Ιταλίας και της Σλοβενίας, οι οποίες ανταγωνίζονται σε φορολογικά επίπεδα
και όσον αφορά τον βαθμό ανάπτυξης των οικονομιών τους.

Lorenzo Fontana (EFD),    γραπτώς. – (IT) Οι τρεις εκθέσεις σχετικά με την εσωτερική αγορά
δεν μας ενθουσιάζουν, επειδή μαζί με τα στοιχεία που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε
συνυπάρχουν άλλα με τα οποία διαφωνούμε. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, παρά τα σημεία
επί των οποίων διαφωνώ με την έκθεση του βουλευτή της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και
Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE), όπως είναι τα μέτρα τα οποία, πιστεύω, ωφελούν τις
μεγάλες εταιρείες και όχι τις μικρές επιχειρήσεις, θα απόσχω από την ψηφοφορία, λόγω της
σημασίας που δίδεται στην έμφαση της καινοτομίας για την προώθηση της ανάπτυξης.
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Derek Vaughan (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πράξη για την ενιαία αγορά αποσκοπεί να απελευθερώσει το δυναμικό της ενιαίας αγοράς και
να θέσει την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και πάλι στο προσκήνιο μετά την
οικονομική κρίση. Υπερψήφισα τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράξη για την
ενιαία αγορά που εκπόνησε η Επιτροπή και καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει αυτές
τις συστάσεις για να διασφαλίσει ότι ενισχύονται οι δομές διακυβέρνησης, παρέχεται στήριξη
στην καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τίθενται οι πολίτες στο επίκεντρο της
ενιαίας αγοράς. Πρέπει να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας
αγοράς και την εφαρμογή μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης της πολιτικής ηγεσίας, η οποία
θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της Πράξης για την ενιαία αγορά και θα αποκαταστήσει
την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πρωτοβουλία.

Επικροτώ το ψήφισμα που ζητεί να αυξηθεί η έμφαση στην κινητικότητα των πολιτών και πιστεύω
ότι είναι επίσης σημαντικό ότι η νέα ώθηση της ενιαίας αγοράς επικεντρώνεται στις ανάγκες των
ΜΜΕ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα δημιουργήσει νέες, καινοτόμες
επιχειρήσεις σε ολόκληρη της ΕΕ, και ιδιαίτερα στην Ουαλία.

Εκθέσεις: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011) - Cristian Silviu
Buşoi (A7-0071/2011)

Catherine Stihler (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υποστήριξα τα δώδεκα μέτρα που
περιλαμβάνονται στην πράξη για την ενιαία αγορά, και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα τα μεταφράσει
σε αποτελεσματικά νομοθετικά μέτρα.

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.25 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά
Πρακτικά

12. Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά
το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία

Πρόεδρος   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση των δηλώσεων του Συμβουλίου και
της Επιτροπής σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια
στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι είμαι ευτυχής που
συνεχίζουμε τη συζήτηση που ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα. Αφενός, τούτο αποδεικνύει τη
σοβαρότητα του ζητήματος και, αφετέρου, συνιστά ένδειξη του γεγονότος ότι, πέραν όλων των
συναισθηματικών αντιδράσεων που δικαίως προκαλεί σε όλους μας η κατάσταση στην Ιαπωνία,
η οποία εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σοβαρή, τα θεσμικά μας όργανα σκοπεύουν να αναλάβουν
δράση εν προκειμένω, επιδεικνύοντας τη δέουσα σύνεση. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να επιβεβαιώσω
ότι είμαστε διατεθειμένοι να παρέχουμε συνεχή και συγκεκριμένη βοήθεια στον ιαπωνικό λαό,
όχι μόνο με τη μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και με τη μορφή βοήθειας από πυρηνικούς
εμπειρογνώμονες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δήλωσε ρητά στις 25 Μαρτίου.
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Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι η αυστριακή Προεδρία ανταποκρίθηκε αμέσως στην
καταστροφή στην Ιαπωνία, ειδικότερα δε όσον αφορά τις ενέργειες που σχετίζονται με τους
κινδύνους λόγω της πυρηνικής ενέργειας. Επιτρέψτε μου να διαλευκάνω, ευθύς εξαρχής, τις
παρανοήσεις που ενδέχεται να δημιουργηθούν στην κοινή γνώμη σχετικά με την πυρηνική
ασφάλεια, ότι δηλαδή μόνο τώρα, υπό το πρίσμα μιας εξωτερικής κατάστασης κρίσης,
συνειδητοποιεί η ΕΕ τη σοβαρότητα του ζητήματος. Από τη μία πλευρά, πρόκειται για σοβαρή
πλάνη, διότι, στην πραγματικότητα, ισχύει στην Ευρώπη επί 25 και πλέον έτη, νομικά δεσμευτικό
πλαίσιο για αυτό το θέμα, το οποίο συνεχώς προσαρμόζουμε, πλέον προσφάτως, για παράδειγμα,
με την οδηγία του 2009 για την πυρηνική ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για σοβαρή
πλάνη, διότι η κατοχύρωση της πυρηνικής ασφάλειας είναι μια συνεχής διαδικασία, κατά τη
διάρκεια της οποίας τελειοποιούμε σταδιακά τις προδιαγραφές, συνάγουμε συμπεράσματα από
γεγονότα όπως αυτό της Fukushima και ελέγχουμε τακτικά την πραγματική κατάσταση
ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Τον Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρείχε σαφείς
διαβεβαιώσεις ότι η αντίδραση της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθήσει οδηγίες που συνδυάζουν την
εγγύηση της επιτόπιας ασφάλειας με την τελειοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Μια πτυχή
αυτής της πολύπτυχης αντίδρασης είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνων και ασφαλείας
των ευρωπαϊκών πυρηνικών σταθμών, δηλαδή το ζήτημα των «δοκιμών αντοχής».

Πρέπει να προσδιοριστούν το πεδίο εφαρμογής και τα πρακτικά βήματα που απαιτούνται, ενώ
παράλληλα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα και να αξιοποιηθεί πλήρως η
διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη. Η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής
ασφάλειας και τα μέλη της, οι ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, πρέπει να ολοκληρώσουν
τον προσδιορισμό των προαναφερθέντων πρακτικών βημάτων έως τα μέσα Μαΐου, γεγονός που
θα καταστήσει πιθανότατα δυνατή την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησής τους το καλοκαίρι.
Αρκετά κράτη μέλη και φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικής ενέργειας έχουν ήδη εγκρίνει αποφάσεις
που προϋποθέτουν την επιθεώρηση ασφαλείας των πυρηνικών σταθμών. Επί αυτής της βάσης,
μπορούν, συνεπώς, να συναχθούν τα πρώτα συμπεράσματα και να δημοσιευθούν στα τέλη του
τρέχοντος έτους. Επομένως, οι αρχές αξιολόγησης θα ενημερώσουν το ευρύ κοινό, αλλά και την
Επιτροπή, για τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών αντοχής.

Με βάση την τελευταία έκθεση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τα προκαταρκτικά
αποτελέσματα έως τα τέλη του έτους. Στο πλαίσιο της άλλης, ήτοι της ρυθμιστικής πτυχής, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ήδη ζητήσει από την Επιτροπή να αναθεωρήσει το ισχύον νομοθετικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και να υποβάλει πρόταση
για την τελειοποίησή του, όπως απαιτείται. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε το έργο που
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον τομέα της νομικής ρύθμισης, και να εγκρίνουμε την πρόταση
οδηγίας για τη διαχείριση των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
Εξάλλου, είναι προφανές ότι όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας πρέπει να καθοριστούν με τέτοιο
τρόπο ώστε να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ως τρίτο
βήμα, πρέπει επίσης να ζητήσουμε από τις τρίτες χώρες γειτονίας της ΕΕ να συμμετάσχουν στη
συγκεκριμένη αξιολόγηση και να αυξήσουν το επίπεδο των προδιαγραφών ασφαλείας τους.

Φυσικά, οι ανησυχίες για την ασφάλεια δεν περιορίζονται στην πυρηνική ενέργεια. Αναφορικά
με οιαδήποτε πηγή ενέργειας, και όσο μεγάλο και αν είναι ενδεχομένως το μερίδιό της στην
ασφάλεια εφοδιασμού, δεν έχουμε την πολυτέλεια να δώσουμε προτεραιότητα σε ζητήματα
εξασφάλισης του εφοδιασμού εις βάρος των πτυχών ασφαλείας που συνδέονται με την ανθρώπινη
υγεία ή την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως γνωρίζετε, πρέπει να λάβουμε εξίσου υπόψη
την υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη, ότι δηλαδή η κατανάλωση καυσίμων στα κράτη μέλη
βασίζεται σε διαφορετικά μείγματα. Υπό αυτές τις συνθήκες, κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο
να καθορίσει το δικό του ενεργειακό μείγμα. Η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει στο προσεχές
μέλλον, διότι μιλούμε για το ενεργειακό μείγμα, ο προσδιορισμός του οποίου έγκειται στην
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αρμοδιότητα εκάστου κράτους μέλους. Όσον αφορά, όμως τους κοινούς στόχους, κάτι τέτοιο
δεν μας εμποδίζει να σημειώσουμε πρόοδο στη διαδικασία χάραξης κοινής ενεργειακής πολιτικής.

Φέτος, για παράδειγμα, θα ξεκινήσουμε την εξέταση του ενεργειακού χάρτη πορείας 2050. Με
αυτόν τον τρόπο, θα αξιολογήσουμε τον βαθμό στον οποίο επιμέρους πηγές ενέργειας πρέπει
να συμβάλουν στην επίτευξη στόχων σχετικών με το κλίμα, ενώ παράλληλα θα κληθούμε να
επιτύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, τον ενεργειακό εφοδιασμό,
τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, επιπλέον του ελεύθερου καθορισμού του
ενεργειακού μείγματος, η εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και οι ολοένα στενότερες
διασυνδέσεις οδηγούν στην αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των ενεργειακών πολιτικών και
των αποφάσεων των κρατών μελών που αφορούν την επιλογή πηγών ενέργειας. Για τους λόγους
αυτούς, είναι επίσης λογικό να διαμορφωθεί μια κοινή θεώρηση για τις επιπτώσεις που έχουν οι
ενεργειακές μας πολιτικές στις επενδύσεις, στις τιμές της ενέργειας και στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι, εφόσον η πυρηνική ενέργεια αντιστοιχεί επί του παρόντος στο 30%
της παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη, κανένα από τα 14 κράτη μέλη που επιλέγουν την πυρηνική
ενέργεια δεν έχει την πολυτέλεια να κλείσει άμεσα τους πυρηνικούς του σταθμούς χωρίς να
προβεί προηγουμένως σε διαβούλευση με τα άλλα κράτη μέλη και να εξετάσει, όχι μόνο πιθανές
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αλλά και ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και
σχετίζονται με το δίκτυο. Προς τον σκοπό αυτόν, η Προεδρία σκοπεύει να οργανώσει ανταλλαγή
εμπεριστατωμένων απόψεων κατά την επίσημη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας που θα λάβει
χώρα τον Μάιο, με στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέλος,
είναι σημαντικό να ενημερώσουμε και το κοινό για τις βασικές υποθέσεις μας, καθώς και για τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιλεγμένων πηγών ενέργειας. Είμαι βέβαιη ότι
μπορούμε να συμβάλουμε σε κάτι τέτοιο με τη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμότατα,
κύριε Πρόεδρε.

Günther Oettinger,    μέλος της Επιτροπής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Gyõri, κυρίες και
κύριοι, ο φρικτός σεισμός της 11ης Μαρτίου, το τσουνάμι που ακολούθησε, το ατύχημα στον
πυρηνικό σταθμό, το οποίο προκάλεσε ζημίες σε διάφορα κτίρια, καθώς και το γεγονός ότι δεν
διαφαίνεται λύση στη διαδικασία για την επιδιόρθωση των ζημιών και την αντιμετώπιση των
κινδύνων, δεδομένου ότι ο πυρηνικός σταθμός εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ελέγχου, ακόμα
και με τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας: όλα αυτά τα γεγονότα μάς δημιουργούν ανησυχία
όσον αφορά τον τομέα ασφαλείας και ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Για τον λόγο
αυτόν, στις 11 Μαρτίου, καλέσαμε να παραστεί σε συνεδρίασή μας στις 15 Μαρτίου, μια ομάδα
υψηλού επιπέδου, απαρτιζόμενη από υπουργούς και εκπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων,
των εταιρειών εταιρείες κατασκευής πυρηνικών σταθμών και του ενεργειακού τομέα. Στο πλαίσιο
του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας, πραγματοποιήσαμε στις 21 Μαρτίου
προπαρασκευαστικές εργασίες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο κάλεσε τελικά, στις 25
Μαρτίου την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές πυρηνικής ασφάλειας να διεξαγάγουν ειδική δοκιμή
αντοχής και ολοκληρωμένη έρευνα ασφαλείας, με στόχο την κατοχύρωση των υψηλότερων
δυνατών προδιαγραφών ασφαλείας. Έκτοτε, καταρτίζουμε τα κριτήρια δοκιμής.

Οι Γενικές Διευθύνσεις, εγώ προσωπικά και οι αρχές πυρηνικής ασφάλειας συντάσσουμε επί του
παρόντος κατάλογο κριτηρίων αντοχής, τα οποία θα παρουσιάσουμε σε εσάς και στο κοινό πριν
από την τελική τους έγκριση. Τούτο αφορά, αφενός, τις επιπτώσεις των κινδύνων που ενέχουν
για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι σταθμοί ενέργειας σε περίπτωση σεισμών και πλημμυρών, ιδίως
στις ακτές του Ατλαντικού. Αφετέρου, αφορά τις συνέπειες για τους ίδιους τους σταθμούς
ενέργειας, με άλλα λόγια, το ζήτημα σχετικά με τους δυνατούς τρόπους προστασίας των
συστημάτων ψύξης, της παροχής ηλεκτρισμού και των γεννητριών έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ
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των λοιπών παραγόντων περιλαμβάνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις και οι επιθέσεις στον
κυβερνοχώρο, καθώς και η συντριβή αεροπλάνων σε σταθμούς ενέργειας.

Πιστεύουμε ότι η διαβούλευση και η απόφαση σχετικά με τα κριτήρια δοκιμών θα ολοκληρωθούν
στα μέσα Μαΐου, κατά τη συνεδρίαση της ENSREG, της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας. Έως τα τέλη του έτους, αναμένουμε να έχουν πραγματοποιηθεί
ολοκληρωμένες δοκιμές, ούτως ώστε να διασφαλισθούν οι υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές
στους 143 πυρηνικούς σταθμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μιλήσει με τις κυβερνήσεις
της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, και τις προσεχείς ημέρες θα έλθουμε σε επαφή
με την Ελβετία και την Αρμενία και, επιπλέον, με τις χώρες που σχεδιάζουν την κατασκευή
πυρηνικών σταθμών, όπως η Τουρκία και η Λευκορωσία. Στόχος μας με όλα αυτά είναι να
διασφαλίσουμε την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών ασφαλείας και κριτηρίων
δοκιμών για την έρευνα ασφαλείας στις χώρες που βρίσκονται σε άμεση γειτονία με την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Ξέρουμε ότι τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη για το ενεργειακό μείγμα και, ως εκ τούτου, για
την ενεργειακή τεχνολογία, τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας και άλλες τεχνολογίες. Τις
τελευταίες ημέρες, έχει καταστεί σαφές ότι τα κράτη μέλη επιθυμούν να διατηρήσουν αυτές τις
εξουσίες. Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται ρεαλιστικό, με βάση τις ισχύουσες συνθήκες και τη
νομοθεσία, να ληφθεί η απόφαση για την πυρηνική ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο,
θεωρώ ότι ο έλεγχος ασφαλείας, στον οποίο πρέπει να συμμετέχουν όλοι, αποτελεί τον κοινό
παρονομαστή για όλα τα κράτη μέλη, λόγω των υψηλών προδιαγραφών που επιβάλλει,
ανεξαρτήτως εάν διαθέτουν ή όχι πυρηνική ενέργεια. Περίπου το 76% του ηλεκτρισμού στη
Γαλλία παράγεται από την πυρηνική ενέργεια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία είναι
0%. Συνολικά 14 κράτη μέλη χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια και 13 κράτη μέλη δεν τη
χρησιμοποιούν. Επί του παρόντος, η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τις χρονικές
περιόδους λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών της. Η Πολωνία μελετά το ενδεχόμενο κατασκευής
του πρώτου της πυρηνικού σταθμού, και η Ιταλία το ενδεχόμενο επενδύσεων σε επιπρόσθετους
σταθμούς ενέργειας.

Παράλληλα με τη διεξαγωγή της έρευνας ασφαλείας, θεωρούμε υψίστης σημασίας τη μεταφορά
της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια στις εθνικές νομοθεσίες έως τον Ιούλιο του τρέχοντος
έτους. Σχεδιάζαμε αρχικά να προβούμε το 2014 σε αξιολόγηση της οδηγίας για την πυρηνική
ασφάλεια, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και πρόκειται να μεταφερθεί
στις εθνικές νομοθεσίες. Τώρα όμως θέλουμε να την επισπεύσουμε. Σκοπεύουμε να σας
ενημερώσουμε έως το τέλος του έτους σχετικά με τις περαιτέρω εκτιμήσεις μας όσον αφορά
τους πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της οδηγίας, δεδομένου ότι αφορά προς το παρόν κυρίως τις
επίσημες εξουσίες και τα όργανα που πρέπει να συσταθούν, σε συνδυασμό με άλλους τομείς.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τις προτάσεις για τα πυρηνικά απόβλητα, τις οποίες έχει παρουσιάσει
η Επιτροπή και βρίσκονται, επί του παρόντος, στο στάδιο των συζητήσεων στο Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο. Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλουν επίσης στα κοινά μέτρα για τη διασφάλιση
των υψηλότερων δυνατών επιπέδων ασφαλείας. Ξέρουμε ότι η έρευνα ασφάλειας θα οδηγήσει
στη συναγωγή επιμέρους συμπερασμάτων από τα κράτη μέλη. Εντούτοις, βασίζομαι στον
αντίκτυπο που θα έχουν εν προκειμένω οι πραγματικές περιστάσεις. Βασίζομαι στο γεγονός ότι
τα κράτη μέλη θα λάβουν υπόψη την αξιολόγηση ασφαλείας, τις προδιαγραφές και τα απαραίτητα
μέτρα που προτείνουν οι εμπειρογνώμονες, και ότι θα τα εφαρμόσουν στις οικείς χώρες και
στους οικείους πυρηνικούς τους σταθμούς. Στα μέσα Μαΐου, θα σας ενημερώσουμε για το πότε
αναμένουμε να είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε το σχέδιο της δοκιμής αντοχής και τα
κριτήρια δοκιμών που θα έχουν καταρτιστεί σε επίπεδο εργασίας.
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Corien Wortmann-Kool,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος
της Ομάδας μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κ. Oettinger, ο οποίος άρχισε να
εργάζεται επί του ζητήματος της πυρηνικής ασφάλειας αμέσως μετά την καταστροφή στην
Ιαπωνία. Αυτό το έργο είναι υψίστης σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών μας, επειδή η
πυρηνική καταστροφή στην Ιαπωνία κατέδειξε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τους κανόνες μας
σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια.

Πρόκειται για σημαντικό καθήκον που καλείστε να επιτελέσετε τόσο εσείς όσο και το Συμβούλιο,
διότι εμείς, στην Ευρώπη, εξαρτόμαστε αμοιβαία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας.
Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή δοκιμή αντοχής για όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και, όπως
είπατε, τα κριτήρια πρέπει να είναι εναρμονισμένα. We need an objective and transparent
report – that is, a public report – on that stress test, the starting point of which has to be
the highest security level.

Κύριε Πρόεδρε, ευελπιστώ εσείς και τα κράτη μέλη να εργάζεστε σκληρά για αυτήν την
εναρμονισμένη προσέγγιση, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να βασιζόμαστε στην εφαρμογή των
υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών ασφαλείας. Σε περίπτωση που κάποια πυρηνική εγκατάσταση
αποτύχει στη δοκιμή αντοχής, εσείς και το Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα υπάρξει
δέσμευση εκ μέρους του αντίστοιχου κράτους μέλους για τη λήψη άμεσων μέτρων. Τέτοιου
είδους μέτρα θα μπορούσαν να προϋποθέτουν ακόμα και την προσωρινή, ή και τη μόνιμη, παύση
λειτουργίας ενός πυρηνικού σταθμού. Από αυτήν την άποψη, είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε
πυρηνικούς σταθμούς που βρίσκονται μεταξύ των συνόρων μας, διότι έχουν ενίοτε ακόμα
μεγαλύτερο αντίκτυπο στους πολίτες μας από ό,τι οι πυρηνικοί σταθμοί που βρίσκονται εξ
ολοκλήρου στην Ευρώπη. Θα σας παρακαλούσα να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό.

Πρέπει να εξετάσουμε δεόντως τις εν λόγω ενέργειες και τους συναφείς κινδύνους. Η πυρηνική
ενέργεια αποτελεί μια μορφή ενέργειας την οποία δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε έτσι απλά,
διότι συνιστά μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας και συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα. Ωστόσο, πρέπει να επανεξετάσουμε το μέλλον μας και την ανανεώσιμη ενέργεια,
αλλά και να αναπτύξουμε περαιτέρω, και με φιλόδοξο τρόπο, την ενεργειακή απόδοση.

Marita Ulvskog,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η πυρηνική ενέργεια
διαφέρει από άλλες πηγές ενέργειας. Σε εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να προξενήσει
τεράστιο κακό σε χώρες, ανθρώπους και μελλοντικές γενιές. Ως εκ τούτου, χαίρομαι που φαίνεται
να υπάρχει ισχυρή και ευρεία στήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα ζητήματα
της πυρηνικής ενέργειας και ασφαλείας. Ελπίζω ότι τούτο θα οδηγήσει σε σαφείς, ευρείες, κοινές
αποφάσεις.

Η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να υπόκειται σε ρυθμίσεις και ελέγχους μόνο σε εθνικό επίπεδο.
Η πυρηνική ενέργεια δεν γνωρίζει εθνικά ούτε ευρωπαϊκό σύνορα. Ως εκ τούτου, η συζήτηση
και τα έργα για την ασφάλεια πρέπει να εντάσσονται σε ευρύτατη ατζέντα. Υπό αυτό το πρίσμα,
είναι σημαντικό να λάβουμε όσο το δυνατόν πιο ενιαία απόφαση και να παραβλέψουμε, για μία
φορά, το γεγονός ότι έχουμε ελαφρώς διαφορετικές απόψεις επί του ζητήματος της πυρηνικής
ενέργειας. Πρόκειται για κοινό συμφέρον, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα:
πρόκειται για την ασφάλεια.

Μακροπρόθεσμα, η κατάσταση καταδεικνύει τη μη βιώσιμη προοπτική του ισχύοντος ενεργειακού
εφοδιασμού μας. Δεν διαθέτουμε επαρκώς διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα. Εννοούμε ότι
οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ενεργειακή απόδοση πρέπει να μετατραπούν
σε πράξη. Εκείνο που χρειαζόμαστε δεν είναι τίποτα λιγότερο από την αλλαγή προτύπου στην
ενεργειακή μας πολιτική, πλην όμως, δεν πρέπει να είναι αυτό το αντικείμενο του συγκεκριμένου
ψηφίσματος. Αντικείμενό του πρέπει να είναι ένα νέο ξεκίνημα για τη μεταστροφή του ενεργειακού
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μας συστήματος προς την κατεύθυνση της ανανεώσιμης ενέργειας και, φυσικά, η
προπαρασκευαστικές εργασίες για τη χάραξη μιας στρατηγικής που θα καταργήσει επίσης
σταδιακά την πυρηνική ενέργεια – σε ορισμένες περιπτώσεις βραχυπρόθεσμα, και σε κάποιες
άλλες μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

Lena Ek,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα τραγικά γεγονότα στην
Ιαπωνία δεν έχουν αποκαλύψει μόνο λάθη και αδυναμίες στους ιαπωνικούς αντιδραστήρες. Τα
γεγονότα στη Fukushima έχουν αποκαλύψει επίσης ελλείψεις στο διεθνές σύστημα διασφαλίσεων
στους πυρηνικούς σταθμούς. Σήμερα, πολλοί Ευρωπαίοι ανησυχούν για την πυρηνική ασφάλεια
εδώ, στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε πλήρη
επαναξιολόγηση της προσέγγισής της όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια.

Οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες είναι της άποψης ότι οι δοκιμές αντοχής που προτείνει το
Συμβούλιο είναι υπερβολικά ασθενείς. Δεν θα πρέπει να ελέγξουμε μόνο την τεχνολογία και τη
γεωγραφία, αλλά και ολόκληρη τη νοοτροπία περί ασφάλειας, καθώς και την ετοιμότητα για
την αντιμετώπιση πολύπτυχων σεναρίων καταστροφής. Εξίσου επιτακτική ανάγκη συνιστά και
η υποχρεωτική διενέργεια των δοκιμών, καθώς η στήριξή τους σε κοινά και διαφανή κοινοτικά
κριτήρια.

Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές σε όλους ότι δεν μπορούμε να αναθέσουμε στις κυβερνήσεις
και στις εθνικές αρχές τη δική τους εποπτεία. Αντιθέτως, οι δοκιμές αντοχής θα πρέπει να
διενεργούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και με πλήρη διαφάνεια. Όλα τα στοιχεία θα
πρέπει να δημοσιεύονται υπό την επιτήρηση της Επιτροπής.

(Χειροκροτήματα)

Επί του παρόντος, αυτή είναι η μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τη συγκεκριμένη
τεχνολογία. Ακόμα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη αναθεώρηση της νομοθεσίας
της ΕΕ για την πυρηνική ασφάλεια από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).
Πρέπει να διαθέτουμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αυστηρές προϋποθέσεις. Η Επιτροπή φέρει
ευθύνη, το ίδιο όμως και το Συμβούλιο, το οποίο δεν πρέπει να διστάσει να την αναλάβει. Τέλος,
είναι σημαντικό να συναγάγουμε συμπεράσματα για την εναλλακτική ενέργεια και την ενεργειακή
απόδοση. Είναι πλέον καιρός να λάβουμε αποφάσεις για δεσμευτικούς στόχους.

(Χειροκροτήματα)

Rebecca Harms,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Oettinger,
γνωρίζετε ήδη ότι δεν εμπιστεύομαι τις δοκιμές αντοχής που διεξάγετε. Θα ήθελα να σας εξηγήσω
εν συντομία τους λόγους. Πιστεύω ότι δεν είναι καλό να αναλαμβάνουν οι εθνικές αρχές και οι
εποπτικοί φορείς την ευθύνη του προσδιορισμού των κριτηρίων για τις δοκιμές αντοχής και για
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Μέχρι στιγμής, ήταν απλώς υπεύθυνοι για την εποπτεία
και τον έλεγχο των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα μέλη αυτών των φορέων θα υπάγοντα στο γνωστό δίκτυο των παλιών γνώριμων που
πιστοποιούν μετά χαράς ότι οι πυρηνικοί τους σταθμοί ήταν, είναι και θα εξακολουθήσουν να
είναι ασφαλείς. Πιστεύετε πραγματικά ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα συνειδητοποιήσουν
ξαφνικά ότι δεν επιτελούσαν μέχρι σήμερα σωστά το έργο τους και ότι υπήρξαν υπερβολικά
ανεκτικές; Δεν το πιστεύω, κύριε Oettinger, και δεν μου έχετε εξηγήσει ακόμα πώς σκοπεύετε
να εγγυηθείτε ότι όλο αυτό το εποπτικό σύστημα θα γίνει ξαφνικά ανεξάρτητο.

Ο προαιρετικός χαρακτήρας των δοκιμών αντοχής αποτελεί περαιτέρω απόδειξη του γεγονότος
ότι δεν μπορούμε να τις λάβουμε τόσο σοβαρά όσο θα θέλαμε. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα χρονικό
περιθώριο να αλλάξετε τα σχέδιά σας και να μας εγγυηθείτε ότι θα έχουν πρόσβαση στους
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πυρηνικούς σταθμούς ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα ελέγχονται
τα πάντα και ότι δεν θα βλέπουμε απλώς εκθέσεις στα χαρτιά από ένα σύστημα που δικαίως έχω
χαρακτηρίσει σύστημα παλιών γνώριμων, δεδομένου ότι οι άνθρωποι που το απαρτίζουν
γνωρίζονται από παλιά, είναι φίλοι επί δεκαετίες και ανέκαθεν αποδέχονταν τα υψηλότερα επίπεδα
κινδύνου.

Θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι οι βουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη
Συμμαχία αναμένουμε οι δοκιμές αντοχής να σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δείχνουν
ποιοι πυρηνικοί σταθμοί δεν είναι πλέον αποδεκτοί και ποιοι θα πρέπει να αποσυνδεθούν πρώτοι
από το δίκτυο. Εφόσον οι δοκιμές αντοχής πρόκειται ειλικρινά να επιφέρουν αλλαγή πορείας
στην Ευρώπη, τις αντιμετωπίζουμε ως βάση για ένα χρονοδιάγραμμα εξόδου, το οποίο θα
ξεκινήσει τώρα και, εάν όλα πάνε καλά στην Ευρώπη, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί γύρω στο
2025.

Θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Oettinger. Τις τελευταίες ημέρες, έχετε δώσει
έναν αριθμό συνεντεύξεων και έχετε εξηγήσει στη Γερμανία, για παράδειγμα, ότι γνωρίζετε ποιοι
πυρηνικοί σταθμοί δεν θα περάσουν επιτυχώς αυτές τις δοκιμές αντοχής, και ότι είστε βέβαιος
για ορισμένους από αυτούς. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δημοσιοποιήσετε τα ονόματα
αυτών των πυρηνικών σταθμών. Για παράδειγμα, εάν μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο Fessenheim,
ένας πυρηνικός σταθμός που, σύμφωνα με τον γαλλικό εποπτικό φορέα, δεν προστατεύεται
επαρκώς από σεισμούς και πλημμύρες, τότε θα πρέπει να δώσετε στη δημοσιότητα τα ονόματα
των εγκαταστάσεων που συνιστούν κίνδυνο. Κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τη εμπιστοσύνη της κοινής
γνώμης προς τις πολιτικές σας.

(Χειροκροτήματα)

Giles Chichester,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
ευχαριστήσω την κ. Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και τον κ. Επίτροπο για τις δηλώσεις τους.
Η συγκρατημένη αισιοδοξία τους έρχεται σε αντίθεση με ορισμένες άλλες ομιλίες. Καταρχάς,
ας μην λησμονούμε ότι υπάρχουν τεράστιες διάφορες ανάμεσα στους αντιδραστήρες, ηλικίας
50 ετών, της Ιαπωνίας και στα νέα σχέδια που ετοιμάζονται στην Ευρώπη – τεράστιες διαφορές.
Ας μην λησμονούμε επίσης ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στους κινδύνους σεισμού
της Ιαπωνίας και στους αντίστοιχους κινδύνους της δυτικής Ευρώπης. Πρέπει, πάνω από όλα,
να είμαστε απολύτως βέβαιοι για το τι συνέβη προτού προβούμε στην επανεξέταση των δράσεών
μας, καθώς και των προβλεπόμενων ενεργειών μας.

Οι σύγχρονοι αντιδραστήρες σχεδιάζονται πλέον κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται
σε κινδύνους που θεωρούνταν αδιανόητοι πριν από 20 ή 50 χρόνια. Χαίρομαι που βλέπω ότι
συμφωνείτε μαζί μου, κυρία Harms.

(Διαμαρτυρίες από την κ. Harms)

Αυτό ήταν αγενές σχόλιο και καταλαμβάνετε τον χρόνο ομιλίας μου, κυρία Harms.

Υπάρχει πρόταση για μορατόριουμ. Τάσσομαι κατά, επειδή θα σήμαινε ότι δρούμε βεβιασμένα,
χωρίς επιστημονικά στοιχεία. Πρέπει να εξακριβώσουμε τι συνέβη προτού λάβουμε οιαδήποτε
μέτρα για να αλλάξουμε την ήδη εντυπωσιακή νοοτροπία ασφάλειας στην Ευρώπη. Συμφωνώ
ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την νοοτροπία μας περί ασφάλειας, όμως ας μην ενεργήσουμε
βεβιασμένα.

Sabine Wils,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, στη Γερμανία έγιναν
προσφάτως διαδηλώσεις, στις οποίες 250.000 πολίτες ζητούσαν την άμεση έξοδο από την

225Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



πυρηνική ενέργεια και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ποσοστό 100%. Και τα
δύο είναι εφικτά.

Μετά το Τσερνομπίλ και τη Fukushima, είναι σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια θα ενέχει πάντοτε
κάποιον εναπομείναντα κίνδυνο. Συνεπώς, οι προδιαγραφές πυρηνικής ασφαλείας σε ολόκληρη
την Ευρώπη πρέπει υποχρεωτικά να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες. Παρά την
έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών
εγκαταστάσεων το 2009, στα κράτη μέλη εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες προδιαγραφές
ασφαλείας.

Ως εκ τούτου, απαιτείται επειγόντως αναθεώρηση της συγκεκριμένης οδηγίας με τη συμμετοχή
του Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, η οποία δεν θα βασίζεται στη
Συνθήκη Ευρατόμ. Επιθυμώ να δω μια πρωτοβουλία στην οποία θα συμμετέχουν όσο το δυνατόν
περισσότερες Ομάδες του Κοινοβουλίου, το οποίο θα ζητήσει, με τη σειρά του, από το Συμβούλιο
και την Επιτροπή να συντάξουν προς τον σκοπό αυτόν πρόταση οδηγίας. Πιστεύω ότι
χρειαζόμαστε ένα σενάριο πυρηνικής εξόδου που να καλύπτει το σύνολο της Ευρώπης.

Νίκη Τζαβέλα,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με όσα
ειπώθηκαν μέχρι στιγμής, καθώς και με το ότι πρέπει να εξετάσουμε αύριο το ενδεχόμενο επιβολής
μορατόριουμ, όπως πρότεινε ο κ. Chichester.

Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω το εξής: μπαίνουμε πλέον σε μια νέα εποχή, σε έναν νέο κόσμο.
Όλες οι φυσικές καταστροφές που συνέβησαν τον 21ο αιώνα ήταν πραγματικά ολέθριες: ολέθριες
πυρκαγιές, τρομακτικές ολέθριοι σεισμοί και ολέθριες πλημμύρες. Πώς μπορούμε να
προστατευθούμε από την πυρηνική απειλή αυτών των καταστροφών και να την αποφύγουμε;
Βλέπουμε ότι κινδυνεύουμε να καταλήξουμε με τρομερές απώλειες συνεπεία αυτών των
καταστροφών.

Στο παρόν Σώμα, καταδικάζουμε τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θεωρώ ότι η
αποτελεσματικότητα της TEPCO ως εταιρείας αποτελεί μια νέα μορφή εγκλήματος κατά της
ανθρωπότητας: καμία διαφάνεια, κανένα προληπτικό μέτρο και καμία μέριμνα για τους εργάτες
που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Σας καλώ όλους να αναλογιστείτε αυτό το νέο έγκλημα κατά
της κοινωνίας, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τον 21ο αιώνα.

Pilar del Castillo Vera (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
χρειαζόμαστε ενέργεια για να τρεφόμαστε, να ταξιδεύουμε, να σπουδάζουμε, να θεραπεύουμε
ασθένειες, και για πολλά άλλα πράγματα. Η ενέργεια αυτή προερχόταν ανέκαθεν από διάφορες
πηγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, από τις παλαιότερες πηγές, όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια,
η ενέργεια από ορυκτούς πόρους, ακόμα και η πυρηνική ενέργεια· σε άλλες περιπτώσεις, από
πιο σύγχρονες μορφές, για παράδειγμα, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκτός αυτού,
αναπτύσσονται τεχνολογίες οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε θα επιφέρουν αυξημένη
ασφάλεια είτε θα παρέχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα, όπως στην περίπτωση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.

Επίσης, υπάρχουν και πηγές σε επίπεδο ερευνών, χωρίς να έχουν ακόμα εφαρμοστεί, όπως η
αποθήκευση άνθρακα ή η έρευνα που αναμένεται να μας οδηγήσει –και θα μας οδηγήσει– στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με σύντηξη. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, κυρίες και κύριοι,
επειδή η ανθρώπινη ζωή λειτουργεί και αναπτύσσεται με βάση τις συνεχείς βελτιώσεις των
χρησιμοποιούμενων πόρων και την έρευνα που τις κατέστησε εφικτές. Η επικοινωνία, η ενέργεια,
η ιατρική και η μελέτη βασίζονται στον εξής παράγοντα: στη συνεχή βελτίωση όλων των πόρων
μας.
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Πρόσφατα, το τσουνάμι και ο σεισμός που το προξένησε προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στον
λαό της Ιαπωνίας, όπως θύματα, αγνοούμενους και υλικές ζημιές, καθώς και σημαντικές ζημίες
στο εργοστάσιο της Fukushima. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, εκείνο που πρέπει να κάνουμε
είναι να βελτιώσουμε την ασφάλεια.

Αύριο, το παρόν Σώμα θα ψηφίσει επί ενός κοινού ψηφίσματος, το οποίο έχει λάβει τη στήριξη
της ευρείας πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών Ομάδων. Εκφράζει εκείνα που μας ενώνουν,
όχι εκείνα που μας χωρίζουν. Θα ήθελα να ζητήσω από τις Ομάδες να παραμείνουν πιστές στο
περιεχόμενο της πρότασης και να μην επιτρέψουν στα συμφέροντά τους να κατισχύσουν έναντι
του κοινού συμφέροντος ή της κοινής άποψης που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με τη συγκεκριμένη
πρόταση. Αυτή είναι η ευθύνη μας για αύριο.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη
βαθιά μου συμπαράσταση προς τα θύματα και τις οικογένειες που μετεγκαταστάθηκαν εξαιτίας
του πυρηνικού ατυχήματος.

Κυρίες και κύριοι, το δίδαγμα που θα πρέπει όντως να αντλήσουμε από αυτό το ατύχημα είναι
η επείγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε τα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η ασφάλεια προϋποθέτει και
ανθρώπινους πόρους. Πρέπει να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο κατάρτισης για το
προσωπικό που εργάζεται στον τομέα. Πρέπει να εγγυηθούμε βέλτιστες συνθήκες εργασίας. Η
θέσπιση ενός άριστου πλαισίου εκπαίδευσης και εργασίας συνιστά έργο που μπορούν να φέρουν
εις πέρας τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας
των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D) ως προς το ενεργειακό
της σχέδιο για την Ευρώπη. Πρόκειται για ισχυρές δεσμεύσεις υπέρ των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, των υποδομών, της ενεργειακής απόδοσης και της ηλεκτρικής κινητικότητας. Σε αυτό
το πλαίσιο, θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου η συζήτηση για τον άνθρακα, διότι
αποτελεί τη μοναδική γηγενή πηγή ορυκτών πόρων.

Fiona Hall (ALDE).   – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, δεν επαρκούν οι δοκιμές αντοχής επί των τεχνικών
προδιαγραφών. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι σεισμοί. Το πρόβλημα στην Ιαπωνία ήταν η
συσσώρευση γεγονότων: πλημμύρες, απώλεια ενέργειας εκτός των εγκαταστάσεων και διακοπή
των επικοινωνιών. Διαπιστώσαμε πώς το ένα πρόβλημα οδηγεί στο άλλο, και η ραδιενέργεια του
εργοστασίου της Fukushima εγείρει πλέον τεράστιους φραγμούς στα έργα ασφαλείας που
πρέπει να συνεχιστούν.

Ένα πυρηνικό ατύχημα δεν αποτελεί γραμμικό γεγονός· οι επιπτώσεις του μεταδίδονται προς
τα έξω, όπως η ραδιενέργεια που εξακολουθεί να διοχετεύεται στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, είναι
ζωτικής σημασίας οι προτεινόμενες δοκιμές αντοχής να λάβουν υπόψη τις πολλαπλές, σύνθετες,
γεωμετρικές επιπτώσεις ενός καταστροφικού γεγονότος.

Κύριε Επίτροπε, όπως αναφέρατε τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ποιο θα
είναι το ενεργειακό τους μείγμα, αλλά εσείς φέρετε την ευθύνη της πυρηνικής ασφάλειας.
Συμφωνείτε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλουν μορατόριουμ για τον σχεδιασμό και τη
λειτουργία νέων πυρηνικών σταθμών; Τι σκοπεύετε να προτείνετε προκειμένου να βεβαιωθείτε
ότι, αντιθέτως, οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές εστιάζουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην ανάληψη
δεσμεύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Claude Turmes (Verts/ALE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Oettinger, κυρίες και κύριοι, τα
δραματικά γεγονότα στην Ιαπωνία μάς κατέδειξαν ότι ο μοναδικός ασφαλής πυρηνικός σταθμός
είναι εκείνος που δεν κατασκευάστηκε ποτέ ή εκείνος του οποίου η λειτουργία διακόπηκε. Αυτοί
είναι οι μοναδικοί απόλυτα ασφαλείς πυρηνικοί σταθμοί. Μετά τα γεγονότα στην Ιαπωνία,
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ξέρουμε ότι κάθε άλλος ισχυρισμός είναι αναληθής. Οι πολίτες της Ευρώπης το γνωρίζουν, και
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσδοκούν σθεναρότερη αντίδραση εκ μέρους μας. Η
μοναδική απάντηση που μπορούμε να τους δώσουμε είναι ότι όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε
μια Ευρώπη που θα βασίζεται αποκλειστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σταδιακή υλοποίηση αυτού του οράματος, μέσω ενός συνδυασμού
ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες, στις μεταφορές, στη βιομηχανία και στην παραγωγή
ηλεκτρισμού, μιας ευρείας κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω της χρήσης φυσικού
αερίου ως μεταβατικού καυσίμου. Κύριε Oettinger, βρίσκεστε στη διαδικασία σύνταξης του
ενεργειακού χάρτη πορείας 2050. Το ερώτημα που θα ήθελα να σας απευθύνω είναι το εξής:
είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε μαζί μας για την υλοποίησης ενός τέτοιου οράματος; Είστε
πεπεισμένος ότι ο ενεργειακός χάρτης πορείας 2050 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση
συζήτησης, όχι μόνο με εμπειρογνώμονες, αλλά και με τους πολίτες της Ευρώπης, υπό το πρίσμα
ενός διαφορετικού μέλλοντος για την ενέργεια στην Ευρώπη;

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, εάν σήμερα πρέπει να μάθουμε το μάθημά
μας και να το μελετήσουμε επιμελώς μετά από αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία, τότε πρέπει να
το πράξουμε με μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να σκεφτούμε προσεκτικά.
Η απομάκρυνση από την πυρηνική ενέργεια ή η επιβολή μη ρεαλιστικών προϋποθέσεων σε αυτόν
τον τομέα του ενεργειακού μας συστήματος δεν θα εξαλείψει ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Από
την άλλη ακριβώς πλευρά των συνόρων μας θα κατασκευαστούν ακόμα περισσότεροι πυρηνικοί
σταθμοί, οι οποίοι δεν θα υπόκεινται στις προδιαγραφές ασφαλείας μας ή στην εποπτεία των
ρυθμιστικών μας φορέων. Επί του παρόντος, στο Καλίνινγκραντ και στη Λευκορωσία βρίσκονται
ήδη υπό εξέλιξη τέτοιου είδους διαδικασίες υπό το πρίσμα της κάλυψης των αναγκών της
κεντρικής Ευρώπης. Η απομάκρυνση της πυρηνικής ενέργειας από την Ένωση θα καταστήσει
απατηλές τις προσπάθειές μας. Για άλλη μια φορά όμως θα πλήξουμε την ανταγωνιστικότητα
του ενεργειακού μας συστήματος και, παράλληλα, την οικονομία και τη βιομηχανία μας. Για
πολλοστή φορά, ο οικολογικός σχεδιασμός θα ωφελήσει τους ανταγωνιστές μας, κυρίως από
τη Ρωσία. Για τον λόγο αυτόν, εάν σκοπεύουμε σήμερα να αυξήσουμε τις προδιαγραφές που
απαιτούμε στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, πρέπει να λάβουμε κάποιες εγγυήσεις ότι ο
ηλεκτρισμός που παράγεται από αντιδραστήρες που βρίσκονται εκτός των συνόρων μας θα
διέπεται από τα ίδια αυστηρά κριτήρια.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, είναι πολλά τα πιθανά συμπεράσματα
που μπορούν να συναχθούν από την καταστροφή στην Ιαπωνία. Πρώτον, ο τομέας της ενέργειας
θα πρέπει να τελεί υπό κρατικό έλεγχο, και θα πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστες εφεδρικές
εγκαταστάσεις σε κάθε πυρηνικό σταθμό, τοποθετημένες σε εύλογη απόσταση. Η εταιρεία TEPCO
συμπεριφέρθηκε ανεύθυνα. Δεύτερον, πρέπει να στηρίξουμε το περιβάλλον με κάθε δυνατό
τρόπο και να πούμε «Όχι» στους πράσινους κινδυνολόγους που εκβιάζουν εδώ και καιρό την
Ευρώπη. Τρίτον, χρειάζεται αλλαγή κλίματος στο Σώμα μας και στην Επιτροπή. Στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο επικρατεί εδώ και καιρό μια απολίτιστη ατμόσφαιρα, και χρειαζόμαστε μια Επιτροπή
θαρραλέων ανδρών και γυναικών, που δεν φοβούνται τις νέες λύσεις και διαθέτουν πρωτοποριακό
πνεύμα, όχι ευθυνόφοβους που, ακολουθώντας το παράδειγμα ενός είδους σκαθαριού, προωθούν
μια «μπάλα» προσωπικών μικροσυμφερόντων, ακόμα και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τους θέσεις.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Oettinger, κυρίες και κύριοι, υποστηρίζω
πλήρως το κοινό ψήφισμα. Στέλνουμε δύο συγκεκριμένα μηνύματα σε εκείνους που κατέχουν
θέσεις ευθύνης στα κράτη μέλη και στον πληθυσμό της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε κοινούς κανόνες
που θα μας προστατεύουν από πυρηνικά ατυχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει παρέλθει
πλέον η εποχή των περιορισμένων προσεγγίσεων στο ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας. Δύο
παλαιότεροι πυρηνικοί σταθμοί στη Γερμανία, σε απόσταση 180 χιλιομέτρων από το
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Στρασβούργο, έκλεισαν προσωρινά και αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο. Περίπου 100 χιλιόμετρα
από εδώ, στο Fessenheim, βρίσκεται ένας αντιδραστήρας ο οποίος, από όσο γνωρίζουμε, είναι
εξίσου επικίνδυνος με τους δύο σταθμούς στη Γερμανία που αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο σε
συνέχεια των γεγονότων στην Ιαπωνία.

Το παράδειγμα αυτό καταδεικνύει σαφώς ότι χρειαζόμαστε κοινά κριτήρια υψίστου επιπέδου.
Διαθέτουμε τη νομική βάση, ενώ το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσον μπορούμε να
προχωρήσουμε με την υφιστάμενη νομική βάση θα είναι πάντα πολιτικό. Πρέπει να προχωρήσουμε
πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν.

Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι, ανεξαρτήτως των αποφάσεων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη, και
ορισμένα θα αποσυνδέσουν πυρηνικούς σταθμούς συντομότερα από κάποια άλλα, δεν θα πρέπει
να αντικαταστήσουμε τη χαμένη ενέργεια με επιπλέον εισαγωγές αερίου, για παράδειγμα, από
τη Ρωσία. Οι παράγραφοι 21 και 22 υποδεικνύουν την κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να
κινηθούμε. Θέλουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεγαλύτερη ενεργειακή
απόδοση. Κύριε Oettinger, πριν από τα γεγονότα στη Fukushima καταρτίσατε ένα σχέδιο δράσης
για την ενεργειακή απόδοση. Επρόκειτο για σημαντικό βήμα προόδου, το οποίο πρέπει πλέον
να υλοποιηθεί κατεπειγόντως.

Προσωπικά, συντάσσομαι με την άποψη της πλειοψηφίας του Σώματος ότι χρειαζόμαστε
δεσμευτικούς στόχους. Δεν θέλουμε πλέον να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα. Θέλουμε θέσεις
εργασίας στο εμπόριο και στη βιομηχανία. Η ενεργειακή απόδοση είναι οικονομική, επομένως,
πρέπει επειγόντως να σημειώσουμε πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η
πυρηνική ενέργεια είναι μια ενεργειακή πηγή απαλλαγμένη από τον άνθρακα, ταυτόχρονα όμως
και μια ενεργειακή πηγή που εξαρτάται από πεπερασμένους πόρους. Είναι επίσης μια δυνητικά
επικίνδυνη μορφή ενέργειας. Η προφανής προτεραιότητα, μετά τη Fukushima, συνίσταται στην
εξέταση της ασφάλειας των πυρηνικών μας σταθμών. Οι συγκεκριμένες δοκιμές αντοχής πρέπει
να διενεργηθούν με όσο το δυνατόν πιο συντονισμένο τρόπο σε επίπεδο Ένωσης, πιθανόν δεν
και πέραν της άμεσης γειτονίας μας, από ανεξάρτητους οργανισμούς που εργάζονται σύμφωνα
με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Στη συνέχεια, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί την άσκηση συνεκτικής και
φιλόδοξης πολιτικής. Παρότι η πυρηνική ενέργεια μάς επιτρέπει να περιορίσουμε τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα για να παράγουμε τον ηλεκτρισμό που χρειαζόμαστε,
δεν πρέπει να εξαρτόμαστε από αυτήν. Σε χώρες όπως η Γαλλία, η οποία παράγει πυρηνική
ενέργεια, η μείωση του ποσοστού της αποτελεί προϋπόθεση για οιαδήποτε μακροπρόθεσμη
απόφαση. Η διαδικασία αυτή σημαίνει ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την
εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που,
σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα είναι σε θέση να καλύψουν σχεδόν ολόκληρη
την κατανάλωσή μας. Το ζητούμενο είναι μεν η ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών, το ίδιο όμως
και η ασφάλεια εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην βρεθεί καμία χώρα
σε οικονομική δυσχέρεια.

Τέλος, η πραγματική αλληλεγγύη προϋποθέτει τη δημιουργία μιας κοινότητας ενέργειας.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την ασφάλεια, στηρίζω, φυσικά,
μετά χαράς όλες τις προτάσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι βουλευτές σχετικά με την ουσιαστική
ανεξαρτησία των υπευθύνων που θ αναλάβουν τη διεξαγωγή των δοκιμών αντοχής, καθώς και
σχετικά με την ιδέα οι συγκεκριμένοι κανόνες να καθοριστούν σε επίπεδο Κοινότητας.
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Ας μην αυταπατώμαστε όμως: έχουμε ορισμένους παλιούς πυρηνικούς σταθμούς οι οποίοι
σχεδιάστηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη η συσσώρευση κινδύνων και, ως εκ τούτου, είτε
διενεργήσουμε αυτές τις δοκιμές αντοχής είτε όχι, δεν θα έχουμε ποτέ απόλυτη ασφάλεια με
τους υφιστάμενους πυρηνικούς σταθμούς. Πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού του
γεγονότος. Επιπλέον, δεν πιστεύω ότι οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες σήμερα αποδέχονται
την ιδέα του να πληρώσουν το τίμημα για ένα πυρηνικό ατύχημα στην Ευρώπη. Πρόκειται για
μια πολυτέλεια που δεν μας επιτρέπεται· αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε απολύτως.

Ως εκ τούτου, πρέπει να οργανώσουμε τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας,
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές μας ανάγκες, τις ανάγκες μας στον τομέα της απασχόλησης,
τις βιομηχανικές μας δυνατότητες και την υποχρέωσή μας να μην αυξήσουμε τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε πλήρη επίγνωση αυτών των στοιχείων.

Πώς θα το επιτύχουμε; Πρέπει να το επιτύχουμε με το μείζον ευρωπαϊκό εγχείρημα της σταδιακής
κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας. Ο Claude μίλησε για 15 έτη. Νομίζω πως είναι πολύ
αισιόδοξη άποψη· πιθανότατα θα διαρκέσειν λίγο περισσότερο. Ωστόσο, πρόκειται για ένα
σπουδαίο εγχείρημα, το οποίο θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους, να αποκαταστήσει
την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, καθώς και στους θεσμούς, διότι, πέρα από τη Fukushima,
κύριε Πρόεδρε, δεν παύει να αποτελεί πράξη περιφρόνησης των δημόσιων αρχών και των
εποπτικών φορέων. Πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότος.

Paul Rübig (PPE).    (Ερώτηση προς την κ. Trautmann στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού) – (DE) Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα να ζητήσω από την κ. Trautmann να μου απαντήσει σε μία ερώτηση. Στη Γαλλία
υπάρχει ένα σύστημα ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών που επιτελούν άρτιο έργο. Πιστεύετε ότι
το γαλλικό μοντέλο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη σύσταση μιας
ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής κατά το πρότυπο του γαλλικού συστήματος;

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο βουλευτή
κ. Rubig που έθεσε τη συγκεκριμένη ερώτηση. Θεωρώ ότι, πράγματι, η γαλλική ρυθμιστική αρχή
είναι ανεξάρτητη – κι αυτό αποδεικνύεται από τις προτάσεις της. Εκτιμώ δε ότι, με βάση τη λογική
της παρατήρησή μου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, θα πρέπει να
διαθέτουμε μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και διαθέτουμε τα
εποπτικά μέσα ώστε να διασφαλίζουμε ότι το έργο της ρυθμιστικής αρχής είναι ανεξάρτητο και
ότι η ίδια είναι πραγματικά ικανή.

Corinne Lepage (ALDE).    (Ερώτηση προς την κ. Trautmann στο πλαίσιο της διαδικασίας
της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού) – (FR) Ως
προς αυτό το σημείο, κύρια Trautmann, μια ανεξάρτητη αρχή στα χαρτιά, βεβαίως. Δεδομένης
της σύνθεσής της και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει πλουραλισμός ως προς τα μέλη που την
απαρτίζουν, ειλικρινά, θα μπορούσαμε να διερωτηθούμε για πολλά πράγματα εν προκειμένω.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει πάντα
δυνατότητα να αμφισβητήσουμε τη σύνθεση, και από αυτήν την άποψη, συμφωνώ με το σχόλιο
της κ. Lepage. Θεωρώ ότι σύντομα θα βιώσουμε μια περίοδο κατά την οποία θα διασφαλίζεται
καλύτερα ο πλουραλισμός, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα ήθελα να αμφισβητήσω το έντιμο
έργο των ανθρώπων που έχουν αναλάβει τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία, ειδικότερα δε ενός
ατόμου, του κ. Lacoste.

Evžen Tošenovský (ECR).   – (CS) Κύριε Πρόεδρε, εδώ και αρκετές εβδομάδες
παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τον απίστευτο αγώνα στην Ιαπωνία, με τις επιπτώσεις
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του γιγαντιαίου σεισμού και του τσουνάμι που επακολούθησε. Θαυμάζω επίσης τον τρόπο με
τον οποίο το αντιμετώπισαν οι Ιάπωνες, κάτι που δεν έχει αναφερθεί ακόμα στην Αίθουσα.

Από κάθε καταστροφή, οι άνθρωποι αντλούν πάντα διδάγματα. Γεγονότα όπως αυτό οδηγούσαν
ανέκαθεν σε τεχνικές βελτιώσεις και μέτρα ασφαλείας. Οι άνθρωποι δεν παύουν να πετούν μετά
από σοβαρές αεροπορικές καταστροφές. Βελτιώνονται η αξιοπιστία και η ασφάλεια. Είναι
σημαντικό να αποκομίσουμε από την καταστροφή στην Ιαπωνία όλη τη δυνατή εμπειρία σχετικά
με τη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών ενέργειας. Πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά αυτήν
την ακραία φυσική δοκιμή αντοχής και να αποκτήσουμε τη μέγιστη δυνατή εμπειρία επί των
τεχνικών μέτρων και των μέτρων ασφαλείας. Οι πυρηνικοί σταθμοί πρέπει να είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται σε ακραίες φυσικές καταστροφές.

Πρέπει επίσης να αντλήσουμε διδάγματα από τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, διότι αποτελούν
και αυτές μέρος της λειτουργίας και της ασφάλειας ενός σταθμού. Οι πολιτικοί πρέπει να
αποφεύγουν τις βεβιασμένες και απλοϊκές κρίσεις. Σαφώς είναι εύλογο να διενεργούμε τον
μέγιστο αριθμό επαναληπτικών ελέγχων επί των πυρηνικών σταθμών. Η εμπειρία που
αποκομίστηκε από την Ιαπωνία αποτελεί ευκαιρία για την υπεύθυνη αξιολόγηση των υφιστάμενων
προδιαγραφών ασφαλείας, χωρίς περιττές πολιτικές φιγούρες.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν
πολύ διαφορετικές απόψεις στα κράτη μέλη, αλλά και στις πολιτικές Ομάδες του Κοινοβουλίου,
σχετικά με το ζήτημα της αναγκαιότητας ή μη της πυρηνικής ενέργειας.

Η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει ότι οι απόψεις διίστανται και στο εσωτερικό των Ομάδων.
Από την άλλη πλευρά, επήλθε μια καταστροφή στην Ιαπωνία, η οποία αντιπροσωπεύει ένα
τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε ξεκινήσει συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, και θεωρώ ότι το
ψήφισμα μάς προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να επικεντρωθούμε σήμερα και αύριο σε ένα
συγκεκριμένο ερώτημα, ήτοι κατά πόσον μπορούμε να βελτιώσουμε από κοινού τις προδιαγραφές
ασφαλείας που διαθέτουμε και εάν θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε ενδεχομένως αυξημένες
ευρωπαϊκές αρμοδιότητες ή μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία.

Παρόλο που σε αυτό το ψήφισμα υπάρχουν πολλά στοιχεία με τα οποία δεν συμφωνώ, είμαι της
άποψης ότι οι συνάδελφοι βουλευτές έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, διότι εκπόνησαν ένα
κείμενο που επικεντρώνεται λεπτομερέστερα στην ασφάλεια και την ευρωπαϊκή συνεργασία. Ως
εκ τούτου, θα ήθελα να ρωτήσω μήπως είναι πλέον καιρός να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία
που μας δίδεται από αυτήν τη συζήτηση σήμερα και αύριο για να παραμερίσουμε το ζήτημα του
αν θα πρέπει ή όχι να απαλλαγούμε από την πυρηνική ενέργεια, ή εάν είμαστε ένθερμοι ή μη
ένθερμοι υποστηρικτές της, και να επικεντρωθούμε αντιθέτως σε αυτά ακριβώς τα στοιχεία της
έκθεσης. Εάν μπορούσαμε όλοι μας να συμφωνήσουμε να μην θέσουμε σε ψηφοφορία αύριο τις
τροπολογίες που έχουμε καταθέσει –θα ήθελα απλώς να παρουσιαστούν– και να επικεντρωθούμε
στην ψήφιση με ευρεία πλειοψηφία, ακόμα δε και ομόφωνα, υπέρ της μεγαλύτερης ασφάλειας
και των ισχυρότερων ευρωπαϊκών εξουσιών, θα ενισχύαμε μακράν περισσότερο τη φήμη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διαδικασία άντλησης διδαγμάτων από τα γεγονότα στην
Ιαπωνία, σε σύγκριση με όσα θα προσφέραμε εάν δίναμε συνέχεια στις διαφωνίες που πάντα
έχουμε. Θα μπορούσαμε να τις αναβάλουμε ενδεχομένως έως τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα
ήθελα να σας ζητήσω να εξετάσετε αυτό το ενδεχόμενο.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Reul, ξέρετε ότι υποστήριζα
ανέκαθεν την ύπαρξη υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας στην πυρηνική βιομηχανία. Στην
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περίπτωση της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, την οποία εγκρίναμε πριν από δύο χρόνια,
δεν είχα μεγάλη επιτυχία. Η ευρεία πλειοψηφία του παρόντος Σώματος ήταν αντίθετη στη θέσπιση
υψηλότερων προδιαγραφών ασφαλείας. Το ζήτημα νέου αισθήματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης
μάς φέρει αντιμέτωπους με ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Το Κοινοβούλιο δεν έχει να συνεισφέρει
τίποτα σε αυτήν τη συζήτηση. Εάν υπάρχει κάποια αμφιβολία ως προς αυτό, οι αποφάσεις για
την πυρηνική ασφάλεια και οι δοκιμές αντοχής θα ανατεθούν στο Συμβούλιο και την Ευρατόμ.
Το Κοινοβούλιο θα εξαιρεθεί της διαδικασίας. Είμαστε γενικά σε θέση να εκφράσουμε την άποψή
μας, αλλά ο αντίκτυπος ή μη των απόψεών μας επαφίεται στην τύχη. Εάν δηλώνετε τώρα ότι θα
προβούμε σε ενέργειες κατά της παλαιάς Συνθήκης Ευρατόμ στο μέλλον, διασφαλίζοντας τη
διενέργεια διαβούλευσης και τη διαφάνεια σε όλους τους τομείς που αφορούν την ασφάλεια,
τότε θα μπορέσουμε ενδεχομένως να συνεννοηθούμε καλύτερα.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Harms, δεν κατάλαβα απολύτως την
ερώτησή σας, διότι δεν ήταν ερώτηση. Αυτό, βέβαια, δεν είναι κακό, διότι προσπάθησα και θα
συνεχίσω να προσπαθώ να εκμεταλλευτώ την παρούσα ευκαιρία. Γνωρίζετε ότι έχουμε εντελώς
αντίθετες απόψεις εν προκειμένω.

Το ενδεχόμενο να συμφωνήσουμε με ευρεία πλειοψηφία στο ζήτημα της αυξημένης ασφάλειας
θα μπορούσε να αποστείλει ένα σημαντικό μήνυμα, ανεξαρτήτως του ζητήματος των εξουσιών.
Το ψήφισμα καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, μακράν περισσότερους από εκείνους που έχουμε
ήδη εγκρίνει και σαφώς περισσότερους από εκείνους που ήμουν διατεθειμένος να αποδεχθώ.
Αυτό είναι αλήθεια και έχετε απόλυτο δίκαιο. Εντούτοις, εάν κατορθώσουμε να συμφωνήσουμε
επί της ανάγκης για μεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερη Ευρώπη, θα στείλουμε ένα μήνυμα
στα κράτη μέλη. Εάν προβούμε αύριο σε ψηφοφορία επί τη βάση της διαφωνίας μας, επειδή
έχουμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το ζήτημα του αν θα πρέπει ή όχι να εγκαταλείψουμε
την πυρηνική ενέργεια, τότε πιθανόν να μην έχει μεγάλο αντίκτυπο. Αυτό ζητώ μόνο, τίποτα
περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

Giles Chichester (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι βαθύτατα προσβεβλημένος,
διότι η κ. Harms απλώς διέκοψε τη δική μου ομιλία φωνασκώντας με κλειστό μικρόφωνο, αλλά
σήκωσε τη γαλάζια κάρτα της στον συνάδελφο βουλευτή κ. Reul. Δεν μπορώ να τύχω ίσης
μεταχείρισης;

Michael Cramer (Verts/ALE).    (Ερώτηση προς τον κ. Reul στο πλαίσιο της διαδικασίας της
γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού) – (DE) Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Reul, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν έχει αλλάξει καθόλου η προσωπική σας θέση.
Το πουλόβερ που φορώ σήμερα είναι 30 ετών. Εκείνη την εποχή, διαδηλώναμε κατά της πυρηνικής
ενέργειας. Οι αποκαλούμενοι εμπειρογνώμονες μάς πληροφόρησαν ότι υπάεχει κίνδυνος
ατυχήματος μία φορά κάθε δέκα χιλιάδες χρόνια. Ο διευθυντής του «Ινστιτούτου Ερευνών του
Potsdam για τις Κλιματικές Επιπτώσεις» (PIK), κ. Schnellhuber, δήλωσε σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα Die Zeit ότι αυτό αληθεύει. Εάν διαιρέσουμε τα δέκα χιλιάδες χρόνια διά τους 400
πυρηνικούς σταθμούς του πλανήτη, το αποτέλεσμα είναι 25 χρόνια. Ως εκ τούτου, μπορούμε
να αναμένουμε ότι κάθε 25 χρόνια θα συμβαίνει ένα ατύχημα σε αντιδραστήρα. Πρώτα στο
Τσερνομπίλ, μετά στη Fukushima. Πού θα συμβεί το επόμενο;

Έχετε αλλάξει γνώμη εν προκειμένω; Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί είναι
ασφαλείς ή συμφωνείτε μαζί μου ότι ο σταθμός Zwentendorf είναι ο μοναδικός ασφαλής
πυρηνικός σταθμός στον κόσμο;

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, φυσικά έχω αλλάξει γνώμη, όχι όμως επί της
ουσίας. Είναι τόσο κακό να μην αλλάζει κανείς γνώμη για κάτι; Ωστόσο, η άποψή μου έχει αλλάξει
κατά πολύ, και ελπίζω να το παρατηρήσατε. Έχω εξηγήσει ότι θα υπερψηφίσω το συγκεκριμένο
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ψήφισμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί ως έχει. Πρόκειται για μείζονα αλλαγή σε
σύγκριση με τις προηγούμενες απόψεις μου. Κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό,
μπορεί και όχι. Υπερασπίζομαι την άποψη που έχω διατυπώσει. Θα ήταν καλό να εγκρίνουμε το
ψήφισμα αυτό ομόφωνα.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ακούσατε την ομιλία του προέδρου της Επιτροπής
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Τώρα λαμβάνω τον λόγο εγώ, ως πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και η διάσταση των απόψεων
είναι τεράστια. Εξυπακούεται ότι χρειαζόμαστε υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας για όλους τους
πυρηνικούς σταθμούς. Όλοι μας συμφωνούμε ως προς αυτό. Κύριε Oettinger, η δοκιμή αντοχής
που προτείνετε αποτελεί μεν ένα σημαντικό πρώτο βήμα, δεν είναι όμως αρκετό. Πιστεύω επίσης
ότι πρέπει να επανεξετάσουμε την προσέγγισή μας και να προτείνουμε μια νέα, η οποία θα
προχωρά σε μεγαλύτερο βάθος και θα είναι σαφώς πιο ουσιώδης. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο, επιπλέον των υψηλότερων προδιαγραφών ασφαλείας στην ΕΕ, χρειαζόμαστε εξίσου ένα
σχέδιο για την εγκατάλειψη μιας επικίνδυνης τεχνολογίας, τη χρήση της οποίας δεν μπορούμε
να δικαιολογήσουμε στην πυκνοκατοικημένη ευρωπαϊκή ήπειρο.

Κύριε Reul, εσείς και κάποιοι άλλοι θα πρέπει απλώς να το αποδεχθείτε. Οι συνάδελφοί σας στο
Βερολίνο έχουν σημειώσει πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από ό,τι εσείς εδώ στο Στρασβούργο και
στις Βρυξέλλες. Πιθανόν να έχουν φτάσει στο σημείο καμπής, ενώ εσείς είστε ακόμα
προσκολλημένος στις παλιές σας ιδέες. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια διατύπωση,
ένα σενάριο και μια στρατηγική εξόδου από την πυρηνική ενέργεια. Κύριε Oettinger, ο χάρτης
πορείας που θα καταρτίσετε φέτος τον Ιούνιο θα αποτελέσει μια θαυμάσια ευκαιρία για να
επιτύχετε αυτόν τον στόχο. Μετά τις δοκιμές αντοχής, πρέπει επίσης να μας αναπτύξετε την ιδέα
σας για το πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από την πυρηνική τεχνολογία.

(Χειροκροτήματα)

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Gyõri, κύριε Επίτροπε, κυρίες και
κύριοι, νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας για όλα τα θύματα της μεγάλης
καταστροφής που έπληξε την Ιαπωνία. Η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική, φρονώ,
ωστόσο, ότι το έργο της πολιτικής δεν είναι να λαμβάνει αποφάσεις υπό συνθήκες πανικού, αλλά
να προσπαθεί να διατηρεί τον ορθολογισμό της και να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τούτου λεχθέντος, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ως αφετηρία δύο σημαντικές εκτιμήσεις. Η πρώτη
αφορά το γεγονός ότι υπάρχει ένας μόνο ουρανός, η γη όμως χωρίζεται με σύνορα, τα οποία
δεν έχουν καμία σχέση με τα προβλήματα που συμπεριλαμβάνουμε στην ημερήσια διάταξή μας·
η δεύτερη εκτίμηση είναι ότι πρέπει πάντα να έχουμε ως στόχο μας τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία
έχει διάφορες συνιστώσες. Τρεις είναι οι συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να
συνεκτιμηθούν: η οικονομική, η περιβαλλοντική και η κοινωνική. Εάν επιτύχουμε σε αυτήν την
προσπάθεια, νομίζω ότι θα κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Θεωρώ ότι το ψήφισμα που κατατέθηκε, το οποίο υποστηρίζω πλήρως και για το οποίο υπάρχει
ευρεία συναίνεση, έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να αναλάβουμε την ευθύνη της ασφάλειας,
ενός ζητήματος που θα έπρεπε να αποτελεί μια μορφή διάγνωσης για την παρούσα κατάστασης
και να στρέψουμε το βλέμμα μας προς το μέλλον. Πώς θα το πράξουμε αυτό; Εφαρμόζοντας τα
κριτήρια που έχουμε δεσμευθεί να τηρούμε και, πάνω από όλα, λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικά
με την απόδοση και την ανανέωση, στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη τη
νοοτροπία και την καινοτομία στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Θερμοπυρηνικού
Πειραματικού Αντιδραστήρα (ITER).
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Πρόεδρος.   – Η προεδρία έχει πληροφορηθεί ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του κ. Leinen. Χρόνια
σας πολλά λοιπόν, κύριε Leinen.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η πυρηνική
ασφάλεια έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία, η εποπτεία και
το κλείσιμο ενός πυρηνικού σταθμού, καθώς και η κατάρτιση των σχετικών νόμων, είναι όλες
ανθρώπινες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, το βασικό στοιχείο της ασφάλειας είναι η γνώση
και η μέγιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Η διατήρηση και η πρακτική
εφαρμογή αυτής της γνώσης είναι σημαντική τόσο για τη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών
όσο και, πολύ μεταγενέστερα, για την παύση λειτουργίας τους. Συμφωνώ με τη διενέργεια
δοκιμών αντοχής και συμμερίζομαι την άποψη ότι η αποκτηθείσα εμπειρία θα πρέπει να
ενσωματωθεί στην οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια.

Τάσσομαι υπέρ της διεξαγωγής διασυνοριακών ελέγχων, αν μη τι άλλο, προκειμένου να
καθησυχάσουμε τον πληθυσμό. Συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για τη συμμετοχή
μας σε διεθνείς οργανισμούς που συμβάλλουν στη βελτίωση των γνώσεών μας. Συμφωνώ
απολύτως ότι πρέπει να αναλάβουμε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη διάθεση των
πυρηνικών αποβλήτων των τελευταίων 60 ετών. Υπάρχει ένα σημείο επί του οποίου συμφωνώ
ιδιαιτέρως: οιαδήποτε απόφαση και αν λάβουμε σε σχέση με την ενέργεια, πρέπει να επιμείνουμε
ότι οι 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης πρέπει να εφοδιάζονται με ηλεκτρική ενέργεια.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Gaston Franco (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το θέμα της
σημερινής μας συζήτησης είναι η βελτίωση της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας, και όχι η
αμφισβήτηση της πυρηνικής ενέργειας, δεδομένου ότι η τελευταία αποτελεί βασικό στοιχείο της
ενεργειακής ανεξαρτησίας και της καταπολέμησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε
πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της διενέργειας δοκιμών αντοχής σε όλους τους πυρηνικούς μας
σταθμούς συνιστά ένα πρώτο βασικό και εύλογο βήμα, το οποίο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
των ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να διενεργήσουμε αυτές τις δοκιμές, χρησιμοποιώντας κοινή
προσέγγιση και κοινά κριτήρια, τη μεθοδολογία των οποίων θα πρέπει να εμπιστευτούμε στην
Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας. Οι γειτονικές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβληθούν εξίσου σε αυτές τις δοκιμές, λόγω των
διασυνοριακών κινδύνων που ενυπάρχουν.

Εκτός από τη διενέργεια των εν λόγω δοκιμών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργαστεί για την
εναρμόνιση των διεθνών προδιαγραφών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στο πλαίσιο της ομάδας
των G20 και της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, βάσει των στόχων της
Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά για τους νέους αντιδραστήρες.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προωθήσουμε και να εντείνουμε τη συνεργασία
μεταξύ των εθνικών αρχών ασφαλείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λειτουργήσει ως πρότυπο, όσον αφορά τόσο την ενίσχυση των
κανονισμών όσο και τις προσπάθειες αλληλεγγύης. Υπό το πρίσμα μιας καταστροφής αυτού του
μεγέθους, πιστεύω ότι η δημιουργία Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής Προστασίας είναι αναγκαία
περισσότερο από ποτέ.

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι υπέρμαχοι και
πολέμιοι της πυρηνικής ενέργειας ανευρίσκονται σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ωστόσο,
αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ορισμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να εθελοτυφλούν
απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, ακόμα και μετά τη Fukushima. Το αδιανόητο συνέβη. Ένας
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συνδυασμός παραγόντων οδήγησε σε μια καταστροφή που θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί
και στη δική μας περιοχή του πλανήτη. Δεν υφίσταται η έννοια του μηδενικού κινδύνου. Επί του
παρόντος, πρέπει να προβούμε σε τρεις ενέργειες.

Καταρχάς, όπως πρότεινε ο κ. Επίτροπος, οι δοκιμές αντοχής πρέπει να διενεργούνται με απόλυτη
ειλικρίνεια, με απόλυτη διαφάνεια, ενώ πρέπει, ταυτόχρονα, να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση
της ευρύτερης δυνατής κάλυψης του φάσματος των πυρηνικών σταθμών. Ωστόσο, πρέπει να
διασφαλίσουμε και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών των δοκιμών. Θα πρέπει να
κλείσουν όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί που δεν είναι ασφαλείς.

Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε την οργάνωση της σταδιακής κατάργησης της πυρηνικής
ενέργειας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε σταθμούς πυρηνικής ενέργειας οι οποίοι έχουν
κατασκευαστεί για διάρκεια ζωής τριάντα ετών και παραμένουν σε λειτουργία μετά από σαράντα
ή πενήντα χρόνια.

Τρίτον, θα ήταν εξωφρενικά παράλογο εάν εμείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζαμε υπέρ
της κατασκευής νέων πυρηνικών σταθμών. Στην Ευρώπη υπάρχει μόνο μία οδός προόδου, και
αυτή είναι η οδός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εμείς δε, στο παρόν Σώμα, οφείλουμε να
καταλήξουμε σε συναίνεση υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, στις 26 Απριλίου συμπληρώνονται 25 χρόνια
από την καταστροφή του Τσερνομπίλ, του χειρότερου πυρηνικού ατυχήματος στην Ιστορία.
Μετά την παρέλευση είκοσι πέντε ετών, κανείς μας δεν έχει ξεχάσει τα θύματα της τραγωδίας,
εκείνους που υπέστησαν και εκείνους που εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα τις συνέπειες
της εν λόγω καταστροφής. Αυτή η τραγική επέτειος συμπίπτει, δυστυχώς, με τα γεγονότα στην
Ιαπωνία. Ενθυμούμενος την καταστροφή του Τσερνομπίλ, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη
μου προς τον ιαπωνικό λαό, που παλεύει με τις επιπτώσεις του ατυχήματος στον πυρηνικό
σταθμό της Fukushima, το οποίο προκλήθηκε από τα κύματα του τσουνάμι.

Ακόμα και σήμερα ανιχνεύεται μόλυνση σε τρόφιμα που παράγονται στις περιοχές της Ουκρανίας
που είχαν εκτεθεί σε ραδιενεργό καίσιο 137 – ένα ραδιοϊσότοπο με χρόνο ημιζωής 30 έτη. Η
Greenpeace έχει εκπονήσει έρευνες, οι οποίες καταδεικνύουν ότι σε δύο τουλάχιστον επαρχίες,
τη Zhitomir και το Rovno, ο τοπικός πληθυσμός καταναλώνει μολυσμένα τρόφιμα, όπως γάλα,
μανιτάρια, φρούτα, ψάρια του γλυκού νερού και λαχανικά. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία,
καταγράφεται υψηλό ποσοστό ραδιενέργειας σε περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα 30
χιλιομέτρων από τον πυρηνικό σταθμό. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η πληγείσα ζώνη μπορεί να
περιλαμβάνει, στην πραγματικότητα, συνολική έκταση περίπου 50.000 τετραγωνικών
χιλιομέτρων, περικλείοντας και πολλές επαρχίες της Ουκρανίας.

Υπάρχουν επί του παρόντος 165 ενεργοί αντιδραστήρες στην Ευρώπη, χωρίς να υπολογίζεται
η Ρωσία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν βρίσκονται μόνο στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και σε γειτονικές χώρες κοντά στα σύνορα της Ένωσης. Η Ρωσία και η Λευκορωσία
ξεκινούν την κατασκευή πυρηνικών σταθμών πλησίον των συνόρων της Ένωσης. Πρέπει να
θέσουμε το εξής ερώτημα: τι είδους εγγυήσεις μπορούν να δοθούν για την ασφάλειά τους; Η
ενέργεια δεν πρέπει να αγοράζεται από πυρηνικούς σταθμούς που βρίσκονται εκτός των συνόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας που
καθορίζονται από τις δοκιμές αντοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Θα το επαναλάβω: επί του παρόντος, κατασκευάζονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία πυρηνικοί
σταθμοί κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, φρονώ ότι τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αγοράζουν πυρηνική ενέργεια από αυτούς τους
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πυρηνικούς σταθμούς, εάν οι τελευταίοι δεν υποβληθούν στις ίδιες δοκιμές αντοχής με εκείνες
που απαιτούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη
συμπαράστασή μου προς τον ιαπωνικό λαό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να του παράσχουμε
τώρα κάθε δυνατή στήριξη.

Το ατύχημα της Fukushima μάς κατέδειξε ότι ορισμένοι εν λειτουργία πυρηνικοί σταθμοί δεν
είναι ασφαλείς. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να προσηλώσουμε περισσότερο την προσοχή μας
στην πυρηνική ασφάλεια. Θεωρώ καίριας σημασίας την άμεση διενέργεια δοκιμών ασφαλείας
στους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, όμως, πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα της λήψης συναισθηματικών
και ατεκμηρίωτων αποφάσεων σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να διατηρήσουμε ή να
εγκαταλείψουμε την πυρηνική ενέργεια. Η απόφαση για τη σύνθεση του ενεργειακού μείγματος
πρέπει να παραμείνει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, ενώ ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να συνίσταται στη διασφάλιση της εφαρμογής των υψηλότερων προδιαγραφών ασφαλείας.
Ωστόσο, οιοδήποτε μέτρο ληφθεί σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο σε σχέση με το ενεργειακό
μείγμα και τη ρύθμιση της πυρηνικής ενέργειας πρέπει να βασίζεται σε υψηλό επίπεδο
επιστημονικής αντικειμενικότητας.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Κύριε Πρόεδρε, η πυρηνική ενέργεια παράγει επί του
παρόντος περίπου το ένα τρίτο της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη. Εάν
σκοπεύουμε να αντικαταστήσουμε αυτήν την παραγωγική ικανότητα σε σύντομο χρονικό
διάστημα, υπάρχουν μόνο δύο πραγματικές εναλλακτικές λύσεις: η αύξηση είτε της χρήσης
άνθρακα είτε του φυσικού αερίου. Αμφότερες οι εναλλακτικές λύσεις έχουν τα προβλήματά
τους. Στην περίπτωση του άνθρακα, αφορούν τις εκπομπές CO2. Στην περίπτωση του φυσικού
αερίου, αφορούν, ασφαλώς, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του εισάγεται από τη Ρωσία.
Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, επομένως, δύο είναι οι δράσεις που μπορούν να αναληφθούν. Ο
σημαντικότερος στόχος είναι αυτός που έχει ήδη συζητηθεί: να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, δεν αρκεί να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας μόνο στην Ευρώπη, διότι,
ανεξαρτήτως των συζητήσεών μας, οι γείτονες της Ευρώπης, η Ρωσία και η Λευκορωσία,
προχωρούν περαιτέρω στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Θα αυξήσουν τους αντιδραστήρες
τους, και, ως εκ τούτου, εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι υψηλές προδιαγραφές της Ευρώπης
δεν επιβάλλονται μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, ιδιαίτερα στις γειτονικές
μας χώρες, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Φυσικά, ο δεύτερος στόχος που πρέπει να υλοποιήσει
η Ευρώπη, εξίσου βραχυπρόθεσμα, αυτό, δηλαδή, που μπορούμε να κάνουμε, είναι να ενισχύουμε
συνεχώς τα μέτρα μας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, και να δώσουμε ακόμα
μεγαλύτερη σημασία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρησιμοποιώντας περισσότερο την
αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική ενέργεια και την ενέργεια από βιομάζα. Ευλόγως, και
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αυτή ακριβώς η ενεργειακή εξοικονόμηση και η αυξημένη χρήση
της αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής ενέργειας και της ενέργειας από βιομάζα θα μειώσουν
την εξάρτησή μας τόσο από την πυρηνική ενέργεια όσο και από τις εισαγόμενες πηγές ενέργειας.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα νέα σχετικά με τη Fukushima
είναι ολοένα πιο ανησυχητικά. Τα όρια ασφαλείας έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό, και δεν
γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Υπάρχει έλλειψη σαφούς και διαφανούς
πληροφόρησης.

Θα πρέπει να διενεργηθούν δοκιμές αντοχής στους υφιστάμενους πυρηνικούς σταθμούς, και
εάν τα αποτελέσματα εγείρουν ανησυχίες, πρέπει να έχουμε το θάρρος να ζητήσουμε το άμεσο
κλείσιμό τους. Πρέπει να θεσπίσουμε υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας, και δεν
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πρέπει να υπάρξει καμία σκέψη για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών. Οφείλουμε να
προετοιμάσουμε το έδαφος για τη σταδιακή κατάργηση αυτής της μορφής ενέργειας, η οποία
προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημίες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Απαιτείται επιμελής μελέτη υπό το πρίσμα της ανάπτυξης μελλοντικών ενεργειακών πολιτικών.
Πρέπει να χαράξουμε επειγόντως πολιτικές που στοχεύουν στην εξοικονόμηση της ενέργειας
και την ενεργειακή απόδοση, και να αυξήσουμε τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας για τις
νέες τεχνολογίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος, πρέπει να ξεκινήσουμε σχετικό
διάλογο με τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών αρχών.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τους βουλευτές που
δήλωσαν ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την πυρηνική ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο,
κυρίες και κύριοι, πρέπει να αναγνωρίσουμε, εν προκειμένω, ότι η «νοοτροπία της ασφάλειας»
αποτελεί εξαιρετικά ευρεία έννοια, η οποία λαμβάνει υπόψη, αφενός … η οποία περιλαμβάνει,
αφενός, ασφαλή πυρηνική τεχνολογία και, αφετέρου, τη διασφάλιση επαρκών οικονομικών και
ανθρωπίνων πόρων, κατάλληλων προδιαγραφών ασφαλείας, καθώς και ισχυρούς και ανεξάρτητους
εποπτικούς φορείς. Κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά πρέπει να εντάσσονται και στις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ασφαλείας. Το πρόβλημα δεν έγκειται στην έλλειψη της εμπιστοσύνης μας προς
τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα, αλλά στη διασφάλιση, σε θεσμικό επίπεδο, της μέγιστης δυνατής
ασφάλειας και στο μέλλον .

Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι τα κράτη μέλη δεν ενδιαφέρονται για αυτό, αλλά ποια είναι αυτά τα
κράτη μέλη; Εάν ρωτούσαμε τους πολίτες μας (και ανάλογες δημοσκοπήσεις έχουν ήδη
διενεργηθεί), θα διαπιστώναμε ότι δεν έχουν αντιτίθενται στη μεταφορά ορισμένων εξουσιών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι τάσσομαι κατά της παύσης λειτουργίας πυρηνικών σταθμών
για πολιτικούς λόγους. Στην Ιαπωνία λειτουργούν αρκετοί πυρηνικοί σταθμοί, σε έναν από τους
οποίους συνέβη αυτό το σοβαρό πυρηνικό ατύχημα. Πριν εγκρίνουμε διάφορα μέτρα, πρέπει
να έχουμε στη διάθεσή μας επιχειρήματα και πορίσματα εμπειρογνωμόνων. Επομένως, πρέπει
να διαθέτουμε αναλύσεις εμπειρογνωμόνων για αυτό που συνέβη στη Fukushima εάν επιθυμούμε
να ανακαλύψουμε όλους τους πραγματικούς λόγους του πυρηνικού ατυχήματος και της ζημίας
που υπέστη ο πυρήνας.

Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την
έγκριση οδηγίας για τα ραδιενεργά απόβλητα, και ότι, με αυτήν την οδηγία, θα είμαστε σε θέση
να αποδείξουμε τις σοβαρές μας προθέσεις.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε 3 ερώτησεις στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ρωτήσω τη
συνάδελφο βουλευτή εάν οι χιλιάδες θάνατοι δεν συνιστούν θέμα βαθύτατου προβληματισμού,
διότι μόλις ανέφερε πως δεν συντρέχουν επαρκείς λόγοι ώστε να θεωρούμε επικίνδυνη την
πυρηνική ενέργεια. Δεδομένου ότι καταγράφονται χιλιάδες νέοι θάνατοι στην Ιαπωνία, θα ήθελα
να ρωτήσω εάν αυτό το γεγονός δεν είναι επαρκής λόγος.

Judith A. Merkies (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τη συνάδελφο
βουλευτή πόσοι πυρηνικοί σταθμοί πρέπει να καταρρεύσουν για να θεωρήσει σοβαρή την
κατάσταση. Αναφέρεται σε έναν μόνο ιαπωνικό πυρηνικό σταθμό που έχει πληγεί. Ωστόσο, οι
πυρηνικοί σταθμοί είναι έξι, όχι ένας. Πόσοι, λοιπόν, θα πρέπει να είναι οι πυρηνικοί σταθμοί
ώστε να αλλάξει γνώμη;
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Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Jordan Cizelj, στη χώρα σας υπάρχει
ένας πυρηνικός σταθμός στο Krško, για τον οποίο διατυπώνονται αρκετές επικρίσεις, μεταξύ
άλλων, επειδή βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή.

Είστε διατεθειμένη να εγγυηθείτε τουλάχιστον ότι θα είναι ένας από τους πρώτους πυρηνικούς
σταθμούς που θα εξεταστούν με αυστηρές και, ελπίζω, αντικειμενικές δοκιμές αντοχής,
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο εν προκειμένω, παρά
το γεγονός ότι βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή, και ότι μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις σε
αυτόν εφόσον παραμένει σε λειτουργία;

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πράγματι χιλιάδες θύματα
στην Ιαπωνία, και, προσωπικά, τους συμπονώ βαθιά και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια. Ωστόσο, είμαι αντίθετη στην εκμετάλλευση αυτών των
θυμάτων στο όνομα κάποιου ιδεολογικού αγώνα κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επεσήμανα ότι πρέπει να αναλύσουμε τα αίτια που οδήγησαν
σε αυτό το πυρηνικό ατύχημα και ότι πρέπει να εξετάσουμε την πιθανή εμφάνισή τους στην
Ευρώπη και τους δυνητικούς τρόπους πρόληψής τους. Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να μην
συγχέουμε τα θύματα μιας φυσικής καταστροφής, τα θύματα ενός σεισμού και ενός τσουνάμι,
με τα δυνητικά θύματα ενός πυρηνικού ατυχήματος. Αυτή είναι η απάντησή μου στην πρώτη
ερώτηση.

Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, ήτοι πόσα ατυχήματα σε πυρηνικούς σταθμούς … Μπορώ
να συνεχίσω; Πόσα ατυχήματα σε πυρηνικούς σταθμούς θα χρειαστούν για να αλλάξω γνώμη;
Ανέφερα έναν σταθμό, ο οποίος διαθέτει αρκετούς αντιδραστήρες, επομένως έναν μόνο σταθμό
με αρκετούς αντιδραστήρες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί πυρηνικοί σταθμοί στην Ιαπωνία.
Πιστεύω ότι κάθε σταθμός … ή κάθε ατύχημα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη· δεν πρέπει
να σκεπτόμαστε πόσα ατυχήματα, διότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κάθε ατύχημα, και όχι
μόνο το ατύχημα, αλλά και οιοδήποτε άλλο συμβάν αξιολογείται ως λιγότερο σημαντικό από
ένα ατύχημα. Πρέπει να αντλούμε διδάγματα από οιοδήποτε παρόμοιο συμβάν. Πράγματι, αυτό
ακριβώς το παράδειγμα μάς διδάσκει ότι δεν πρέπει να συμπεραίνουμε από ένα ατύχημα ότι η
πυρηνική τεχνολογία είναι απαράδεκτη.

Υπάρχει μία ακόμα ερώτηση, στην οποία δεν έχω απαντήσει. Υποβλήθηκαν τρεις ερωτήσεις. Ο
πυρηνικός σταθμός του Krško. Μπορώ; Η ασφάλεια αυτού του σταθμού έχει ελεγχθεί και, εκείνο
το διάστημα, η Αυστρία, η οποία είχε αναπτύξει μείζονα δράση εν προκειμένω, διεξήγαγε επίσης
επιπρόσθετους ελέγχους για τη σεισμική ασφάλεια. Τούτο οδήγησε σε πρόσθετες τροποποιήσεις
και η διαδικασία αυτή συνιστά πλέον, στην πράξη, καθιερωμένη πρακτική. Πιστεύω σθεναρά ότι
όλοι στη Σλοβενία θα συμφωνήσουν να διενεργηθεί άμεσα δοκιμή αντοχής στο Krško. Δεδομένου
ότι είμαστε μια μικρή πυρηνική χώρα, έχουμε συνηθίσει την υποβολή μας σε σχετικά μεγαλύτερο
αριθμό διεθνών ελέγχων, και τούτο σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για άλλους πυρηνικούς σταθμούς
στις μεγαλύτερες χώρες.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Oettinger, κυρίες και κύριοι, προέρχομαι
από την Αυστρία, και ανησυχούμε όλοι για το Krško. Ελπίζω ότι θα δοθεί συνέχεια στις
διαβεβαιώσεις που παρείχε η κ. Jordan Cizelj. Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου, αλλά
και τη συμπάθειά μου, προς τον λαό της Ιαπωνίας, ο οποίος επλήγη βαρύτατα και αντιμετωπίζει,
ωστόσο, αυτά τα γεγονότα με ήρεμη στωικότητα.

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να προσπαθήσουμε να εξαγάγουμε κάποια θετικά συμπεράσματα από την
καταστροφή. Η μοναδική θετική πτυχή είναι ότι οφείλουμε να επανεξετάσουμε τη θέση μας και
να αρχίσουμε να αντλούμε στην Ευρώπη διδάγματα από την καταστροφή. Ένα βραχυπρόθεσμο
δίδαγμα αφορά την ανάγκη να επιφέρουμε τεράστια βελτίωση στις προδιαγραφές ασφαλείας
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για τους ευρωπαϊκούς αντιδραστήρες. Ένα άλλο δίδαγμα συνίσταται στην ανάγκη σύστασης
ενός ευρωπαϊκού φορέα πολιτικής προστασίας. Η Ευρώπη πρέπει να επιτρέπει τη συνεργασία
όλων των ευρωπαϊκών ομάδων ασφαλείας και διάσωσης πέραν των εθνικών συνόρων.

Το μακροπρόθεσμο δίδαγμα που αντλούμε αφορά την ανάγκη κατάρτισης κοινού σεναρίου
εξόδου, διότι τα γεγονότα κατέδειξαν με σαφήνεια ότι η πυρηνική τεχνολογία, ως έχει, είναι πολύ
επικίνδυνη, και αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει στο μέλλον. Οι συνέπειες είναι εξαιρετικά
μακροχρόνιες.

Από τις παρατηρήσεις μου, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων σε όλες
τις Ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες). Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, εκτιμώ ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
το γεγονός ότι είναι απλώς αδύνατον να διασφαλιστούν οι περίφημες προδιαγραφές ασφαλείας
που μας υπόσχονται όλοι. Επομένως, οι δοκιμές αντοχής πρέπει να καλύπτουν ευρύ φάσμα
διαφορετικών κινδύνων. Εάν διερευνήσουμε μόνο τους επιμέρους κινδύνους, δεν θα έχουμε ποτέ
ένα ρεαλιστικό σενάριο. Σε αυτό το πλαίσιο, ρεαλιστικό σενάριο σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο,
για παράδειγμα, να προβλέψουμε ένα τσουνάμι, ακόμα και αν είναι απίθανο να συμβεί εδώ στην
Ευρώπη, όπου έχουμε όμως σεισμογενείς περιοχές.

(Χειροκροτήματα)

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τον
θαυμασμό και τον σεβασμό μου για τη στάση του ιαπωνικού λαού έναντι της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος. Η εν λόγω κατάσταση έχει εγείρει έντονες
συζητήσεις για το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας – κατά πόσον πρέπει να την συνεχίσουμε ή
να την εγκαταλείψουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε ισορροπημένη στάση, λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις επιμέρους πτυχές: τις απαιτήσεις της οικονομίας, της δημόσιας ασφάλειας και
της κλιματικής αλλαγής.

Εκτιμώ ότι η μελλοντική ενεργειακή πολιτική πρέπει να βασίζεται στην εξισορρόπηση μεταξύ
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των νέων τεχνολογιών για τις συμβατικές πηγές ενέργειας
και της πυρηνικής ενέργειας υπό ασφαλείς συνθήκες. Πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις
στον τομέα της έρευνας για την αποδοτική παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να
επενδύσουμε στην εξασφάλιση νέων πηγών συμβατικών πρώτων υλών και νέων διαύλων
εφοδιασμού για την Ευρώπη – τον νότιο διάδρομο. Ταυτόχρονα, κρίνεται αναγκαία η καινοτομία
και η έρευνα στον τομέα των νέων τεχνολογιών, οι οποίες που θα εξαλείψουν τις ρυπογόνους
επιπτώσεις που έχει η συμβατική παραγωγή ενέργειας στο περιβάλλον.

Η οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να ενισχυθούν οι
απαιτήσεις. Οι δοκιμές αντοχής που προτείνει η Επιτροπή είναι απαραίτητες. Τα κριτήρια πρέπει
να θεσπιστούν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές: ηλικία, τεχνολογίες και φυσικούς κινδύνους.
Οι δοκιμές πρέπει να διενεργηθούν με τη συμμετοχή της Επιτροπής. Τα αποτελέσματα των
δοκιμών πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας. Οι συνέπειες
των δοκιμών πρέπει να είναι πολύ σαφείς. Όσοι πυρηνικοί σταθμοί τις περνούν επιτυχώς
συνεχίζουν να λειτουργούν, ενώ όσοι αποτυγχάνουν κλείνουν. Οφείλω να επισημάνω την ανάγκη
θέσπισης μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την επεξεργασία και αποθήκευση των πυρηνικών
αποβλήτων, καθώς και για τον παροπλισμό των πυρηνικών εργοστασίων.

Το τελευταίο, αλλά σε καμία περίπτωση ήσσονος σημασίας, στοιχείο είναι ότι η κοινή γνώμη
πρέπει να διατηρήσει την εμπιστοσύνη της στην πυρηνική ενέργεια και να τηρείται δεόντως
ενήμερη .
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Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο
σχόλιο σχετικά με τους πυρηνικούς σταθμούς σε τρίτες χώρες που βρίσκονται πολύ κοντά στα
σύνορα της ΕΕ. Δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν ήδη αναφερθεί σήμερα, δύο ταυτόχρονα
πυρηνικά έργα: ένα στην περιοχή του Καλίνινγκραντ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία
περιβάλλεται από τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Βαλτική, και το δεύτερο στη Λευκορωσία,
όπου σχεδιάζεται η κατασκευή πυρηνικού σταθμού σε απόσταση μόλις 20 χιλιομέτρων από τα
σύνορα της Λιθουανίας.

Στις 15 Μαρτίου, όταν όλος ο πλανήτης παρακολουθούσε τις δραματικές εξελίξεις στη
Fukushima, η κυβέρνηση της Λευκορωσίας και η ρωσική κρατική εταιρεία ενέργειας Rosatom
υπέγραψαν μια σύμβαση, σύμφωνα με την οποία η Rosatom θα πρέπει να περατώσει την
κατασκευή το πυρηνικού σταθμού στη Λευκορωσία έως το 2018. Η Ρωσία ετοιμάζει επίσης
κονδύλιο ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Λευκορωσία, στο πλαίσιο της
χρηματοδότησης αυτού του έργου. Επομένως, οι αρχές της Λευκορωσίας αγνόησαν την ανάγκη
να ενημερώσουν δεόντως τους γείτονες της Λευκορωσίας για το προγραμματισμένο έργο, το
οποίο, ως έχει, παραβιάζει κατάφωρα τη Σύμβαση του Espoo για την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την απόφαση της Επιτροπής
να επιβάλει δοκιμές αντοχής στους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμε
τη διενέργεια αυτών των ελέγχων βάσει κοινών, λεπτομερών κριτηρίων αξιολόγησης, προκειμένου
να ενισχυθεί περαιτέρω η πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ένωση διαθέτει επί του παρόντος 143 πυρηνικούς αντιδραστήρες, και η πυρηνική ενέργεια
αντιστοιχεί στο 30% του ενεργειακού μείγματος. Τα κράτη μέλη είναι μεν υπεύθυνα για το δικό
τους ενεργειακό μείγμα, αλλά η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί ευθύνη όλων μας. Για τον λόγο
αυτόν, είναι σημαντικό να έχουμε στη διάθεσή μας ένα ψήφισμα για την πυρηνική ασφάλεια στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλω να τονίσω ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην πυρηνική
ασφάλεια πρέπει να είναι εγγυημένες για κάθε πυρηνικό αντιδραστήρα έως τη λήξη της
προβλεπόμενης περιόδου λειτουργίας του.

Οι δοκιμές αντοχής θα οδηγήσουν στην αύξηση των προδιαγραφών για τους μελλοντικούς
πυρηνικούς αντιδραστήρες και, κατ’ επέκταση, του κόστους της πυρηνικής ενέργειας. Επομένως,
η Ένωση πρέπει να προβεί σε σημαντικές επενδύσεις όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης
και την παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα δε για κτίρια και μεταφορές.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό το γεγονός ότι οι ΕΕ
επιθυμεί τη διενέργεια δοκιμών αντοχής στα κράτη μέλη και τους γείτονές της. Το μοναδικό
μειονέκτημα είναι ότι δεν θα είναι υποχρεωτικές. Η ΕΕ ρωτά συνεσταλμένα εάν θα ήταν δυνατόν
να διενεργηθούν αυτές οι δοκιμές. Άλλο ένα μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει
σχεδιάσει κοινές προδιαγραφές. Πλην όμως, επιβάλλεται η ύπαρξη κοινών προδιαγραφών. Τρίτον,
αυτές οι δοκιμές θα πρέπει να διενεργούνται από ανεξάρτητο φορέα. Απλώς αδυνατώ να πιστέψω
ότι οι εθνικοί φορείς θα είναι διατεθειμένοι να αποκαλύψουν την ύπαρξη βλαβών στις οικείες
χώρες ή τη δικής τους αμέλεια ως προς τον σωστό έλεγχο των πυρηνικών σταθμών. Εάν επρόκειτο
για πραγματικές δοκιμές, θα έπρεπε να υπάρχουν και αντίστοιχες προδιαγραφές, οι οποίες θα
έπρεπε να διενεργούνται με ανοικτό τρόπο και από ανεξάρτητους φορείς.

Michèle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους
συναδέλφους βουλευτές ότι το ατύχημα της Fukushima δεν έχει τελειώσει, και ότι εξακολουθούν
να υπάρχουν κίνδυνοι έκρηξης του τετηγμένου πυρήνα.
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Θα ήθελα να υποβάλω στον Επίτροπό μας, κ. Oettinger, ένα ερώτημα. Αφορά την εφαρμογή
αυτών των δοκιμών αντοχής. Όπως μόλις ανέφερε η συνάδελφος βουλευτής, με ποιον τρόπο θα
διασφαλίσετε ότι όλα τα κριτήρια που αναφέρατε στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και
Ενέργειας λαμβάνονται υπόψη από κάθε κράτος μέλος που χρησιμοποιεί σταθμούς πυρηνικής
ενέργειας; Πώς θα αναγκάσετε ένα κράτος μέλος να επιτρέψει σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες
την επιθεώρηση και τον έλεγχο των πυρηνικών σταθμών, σε περίπτωση που αρνηθεί να αποδεχθεί
κάτι τέτοιο; Ο λόγος που υποβάλω αυτό το ερώτημα είναι ότι, εάν διενεργούν τους ελέγχους
τα ίδια τα κράτη μέλη, δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις δοκιμές
αντοχής. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένας ανεξάρτητο φορέας που θα ελέγχει τους πυρηνικούς
σταθμούς σε έκαστο κράτος μέλος.

Επιπλέον, πώς θα διασφαλίσουμε ότι γειτονικές χώρες –αναφερθήκατε στην Αρμενία, με τον
πυρηνικό σταθμό του Metsamor, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως η Λευκορωσία, και ούτω
καθεξής– θα αποδεχθούν αυτόν τον έλεγχο; Το Κοινοβούλιο καλείται να σας στηρίξει, κύριε
Επίτροπε, πώς όμως θα το πράξουμε αυτό;

Τέλος, έχουμε πραγματική ευθύνη να καταργήσουμε σταδιακά την πυρηνική ενέργεια, και, προς
τον σκοπό αυτόν, πρέπει να προταθούν στο Κοινοβούλιο σενάρια για την επίτευξη αυτού του
στόχου. Πρόκειται για τη μοναδική εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν νέα ατυχήματα.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, η εκτεταμένη ζημία που προκλήθηκε στον
πυρηνικό σταθμό της Fukushima από έκτακτη φυσική καταστροφή έχει καταδείξει ότι είναι
εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια σε εγκαταστάσεις αυτούς του
είδους. Επομένως, ορθώς και δικαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διενεργήσει άμεσα
ελέγχους ασφαλείας σε όλους τους πυρηνικούς σταθμούς που λειτουργούν στην επικράτειά
μας.

Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια, και η διεξαγωγή επαγγελματικού
ανεξάρτητου ελέγχου επί των πυρηνικών εγκαταστάσεων θα μπορούσε να μας επιστήσει την
προσοχή σε τυχόν ελλείψεις και κινδύνους που μπορούμε ενδεχομένως να αποφύγουμε,
εξασφαλίζοντας την προσεκτική λειτουργία των εγκαταστάσεων. Δεν αμφιβάλλω ότι το
αποτέλεσμα των πορισμάτων του ελέγχου ασφαλείας των πυρηνικών μας εγκαταστάσεων θα
αποτελέσει σοβαρή απόφαση, η οποία θα υποχρεώσει τους φορείς εκμετάλλευσης των σταθμών
παραγωγής ενέργειας να καλύψουν άμεσα τυχόν ελλείψεις στις εγκαταστάσεις τους, και να μην
προσπαθούν να παρακάμπτουν τα κριτήρια ασφαλείας, η τήρηση των οποίων πρέπει να συνιστά
προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός πυρηνικού σταθμού.

Κύριε Επίτροπε, είμαι βέβαιος ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη προσδοκά από εμάς να διεξαγάγουμε
ανοικτό και ειλικρινή διάλογο σήμερα για το μέλλον της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού νέων ορίων ασφαλείας για όλες τις μονάδες παραγωγής
ενέργειας στην Ευρώπη.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πυρηνική καταστροφή
στην Ιαπωνία μάς έδειξε ένα πράγμα. Η φύση είναι πιο δυνατή και πιο ισχυρή από την
ανθρωπότητα. Για τον λόγο αυτόν, είναι πλέον καιρός να αποσυνδεθούμε από το δίκτυο τόσο
των παλαιών πυρηνικών σταθμών όσο και εκείνων που κινδυνεύουν από ενδεχόμενο σεισμό και
να απαλλαγούμε, μακροπρόθεσμα, από την πυρηνική ενέργεια. Χρειαζόμαστε τη διενέργεια
δοκιμών αντοχής, κύριε Oettinger! Δεν θέλουμε ένα δεύτερο Τσερνομπίλ. Χρειαζόμαστε την
επιβολή περιορισμών σε προϊόντα διατροφής που προέρχονται από την Ιαπωνία. θα ήθελα να
υποβάλω την εξής ερώτηση στην Επιτροπή: θέλετε πραγματικά να μολύνετε με ραδιενέργεια
τους πολίτες της Ευρώπης;
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Πρέπει να αποσύρετε τον ισχύοντα κανονισμό άμεσα, κατά προτίμηση δε σήμερα. Πρέπει να
επενδύσουμε και να προβούμε στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Είναι διαθέσιμες· και
είναι ασφαλείς, φιλικές προς το περιβάλλον και λιγότερο επιβλαβείς για τον άνθρωπο.
Παρουσιάζουν δε ακόμα ένα πλεονέκτημα: δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Στην Αυστρία, είχαμε τον πυρηνικό σταθμό Zwentendorf, ο οποίος ουδέποτε συνδέθηκε με το
δίκτυο ενέργειας. Επί του παρόντος, λειτουργεί ως σταθμός παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα συζήτηση θα έπρεπε να
αφορά την πυρηνική ασφάλεια. Προφανώς, έχει προχωρήσει περαιτέρω και διαλαμβάνει το
ενεργειακό μείγμα. Θα μπορούσα να προτείνω τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης μετά την
παρουσίαση του ενεργειακού χάρτη πορείας της Επιτροπής;

Σχετικά με το θέμα της ασφάλειας, επιτρέψτε μου να ρωτήσω τον κ. Επίτροπο κατά πόσον
ενδείκνυται να χρησιμοποιούμε τον όρο «δοκιμές αντοχής», διότι, σε σχέση με τον τραπεζικό
κλάδο, ο όρος «δοκιμές αντοχής» σίγουρα μας απογοήτευσε. Θα ήθελα να ζητήσω να
χρησιμοποιούμε τον όρο «αξιολογήσεις ασφαλείας» ή «αξιολογήσεις κινδύνου». Τι είδους συνέχεια
πρόκειται να δοθεί σε αυτές τις αξιολογήσεις ασφαλείας; Θα εγγυηθείτε τη διενέργειάς τους σε
όλους τους πυρηνικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων αποβλήτων και
επανεπεξεργασίας, δεδομένου ότι με ανησυχεί ιδιαίτερα το Sellafield, το οποίο βρίσκεται κοντά
στα ιρλανδικά σύνορα;

Πρέπει να εξετάσουμε την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών τώρα. Δυστυχώς, όπως επισημαίνουν
ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές, εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό από την πυρηνική ενέργεια
–ακόμα και τα κράτη μέλη που δεν έχουν πυρηνικούς σταθμούς στην επικράτεια τους– και, ως
εκ τούτου, η ασφάλεια είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Ας μεταβούμε σε ένα άλλο στάδιο εξέτασης
του ενεργειακού μείγματος. Ας είμαστε ειλικρινείς: ούτε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούν
εύκολη λύση.

Κρίτων Αρσένης (S&D).   – Κύριε Πρόεδρε, μας πήρε 25 χρόνια για να ξεχάσουμε το
Τσερνομπίλ και φοβάμαι ότι η καταστροφή στην Ιαπωνία, δεν αρκεί για να μας το θυμίσει.

Κατηγορούμε συστηματικά την Ιαπωνία. Eίναι σαν να θέλουμε να πούμε ότι είναι η Ιαπωνία και
όχι η πυρηνική ενέργεια που δεν ήταν ασφαλής. Ξεκινάμε τεστ ασφαλείας για τις πυρηνικές μας
εγκαταστάσεις και πάλι εμμένουμε ότι υπάρχει ασφαλής πυρηνική τεχνολογία. Χρειαζόμαστε
να κλείσουμε άμεσα τις πυρηνικές εγκαταστάσεις ηλικίας άνω της τριακονταετίας και να
σταματήσουμε κάθε σκέψη για κατασκευή καινούριων. Χρειαζόμαστε άμεσα, έναν φόρο
«πυρηνικών», που θα μας επιτρέψει να απεικονίζουμε όλο το περιβαλλοντικό κόστος της πυρηνικής
ενέργειας. Πρέπει να επενδύσουμε στην αύξηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών και να
επενδύσουμε πραγματικά στην αύξηση της απόδοσης όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επίτροπε, εσείς έχετε τη νομοθετική πρωτοβουλία και η ευθύνη της δράσης μας ή των επιπτώσεων
της αδράνειας είναι και δικής σας.

Günther Oettinger,    μέλος της Επιτροπής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές,
καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μας πολιτική. Θα θέλαμε να
σας καλέσουμε να συμμετάσχετε ευθύς εξαρχής στον ενεργειακό χάρτη πορείας. Για τον λόγο
αυτόν, προτίθεμαι να συναντηθώ με τις Ομάδες από τον Μάιο και μετά, ούτως ώστε να
συζητήσουμε διαφορετικά σενάρια σχετικά με τον ενεργειακό τομέα της Ευρώπης για τις ερχόμενες
δεκαετίες.

Ένα σενάριο, με άλλα λόγια, μια επιλογή με όλες τις απορρέουσες συνέπειες, θα αφορά
οπωσδήποτε τον καθορισμό του στόχου για τη χρήση του υψηλότερου δυνατού ποσοστού
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και στο 100%,
γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στα ενεργειακά δίκτυα, τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, την
έρευνα, την αποδοτικότητα και σε πολλούς άλλους παράγοντες.

Παράλληλα, όμως, θα ήθελα να ζητήσω από όλους να λάβουν υπόψη την νομική βάση. Η Συνθήκη
της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ μόλις προ 18 μηνών, και εσείς συμμετείχατε στη δημιουργία της
πιο ενεργά από ό,τι εγώ. Η Συνθήκη εκχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτενείς νομοθετικές εξουσίες
στον ενεργειακό τομέα, με μία μόνο σημαντική εξαίρεση, η οποία συμπεριελήφθη σαφέστατα
εσκεμμένως: το ζήτημα της ενεργειακής τεχνολογίας και του ενεργειακού μείγματος εξακολουθεί
να εμπίπτει στη δικαιοδοσία των εθνικών κοινοβουλίων.

Κατά πόσον αυτό είναι σωστό ή όχι επιδέχεται συζήτησης, αλλά είναι σαφές ότι τα συμπεράσματα
που πρέπει να συναχθούν από τα γεγονότα στην Ιαπωνία σχετικά με τον ενεργειακό χάρτη πορείας
πρέπει να βασίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και, ως έχουν τα πράγματα επί του παρόντος,
εκτιμώ ότι το άρθρο 194 είναι μάλλον απίθανο να αναθεωρηθεί στο άμεσο μέλλον. Προσωπικά,
θα ήθελα να αναθεωρηθεί, και πιστεύω ότι υπάρχει επαρκής εμπειρογνωμοσύνη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σε σχέση με το ενεργειακό μείγμα. Ωστόσο, για τα αμέσως επόμενα χρόνια, η ενεργειακή
τεχνολογία και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών
μελών.

Εντούτοις, ισχύει επί του παρόντος ένας περιορισμός, τον οποίο συμφωνήσαμε από κοινού με
τα κράτη μέλη. Ο στόχος του 20% για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιορίζει τις
αρμοδιότητες των κρατών μελών στο υπόλοιπο 80%. Επομένως, δεδομένου ότι πρέπει να
επιτύχουμε το ποσοστό του 20% για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη στήριξη και
τη δέσμευση των κρατών μελών σε εννέα χρόνια, και πρέπει επίσης να αξιολογούμε σε μόνιμη
βάση την κατάσταση μέσω εκθέσεων προόδου, οι αρμοδιότητες των κρατών μελών θα μειωθούν
στο 80%, ακόμα δε και μικρότερο ποσοστό. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι το συνολικό ποσοστό
του 20% θα σημαίνει ενδεχομένως 10% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των
μεταφορών.

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, που βρίσκεται επί του παρόντος στο επίκεντρο της
προσοχής, στοχεύουμε σε ποσοστό 35% για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
–υδροηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια από βιομάζα, γεωθερμική, ηλιακή και αιολική ενέργεια– σε
χρονικό διάστημα εννέα ετών. Αυτό σημαίνει ότι, σε τρία με τέσσερα χρόνια, οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας θα έχουν ξεπεράσει την ενέργεια του άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια στο
τομέα του ηλεκτρισμού. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αρκετά μεγάλοι έπαινοι για αυτόν τον ρυθμό
εξέλιξης. Συνολικό ποσοστό της τάξης του 35% για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
σε εννέα χρόνια!

Ο ενεργειακός χάρτης πορείας δεν θα εστιάζεται μόνο στο έτος 2050, αλλά επίσης στο 2025
και στο 2030, με άλλα λόγια, στην επόμενη δεκαετία, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να
επενδύσουμε στην τεχνολογία, σα δίκτυα ενέργειας και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Είμαι
βέβαιος ότι μπορούμε να επιτύχουμε συναίνεση επί ενός ποσοστού της τάξης του 40 + x% για
την παραγωγή ενέργειας το 2030, και να καταλήξουμε, στη συνέχεια, σε σχετική απόφαση με
τα κράτη μέλη.

Εφόσον οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% ή μεγαλύτερο, τα
κράτη μέλη θα είναι υπεύθυνα μόνο για το 60% ή και λιγότερο ,και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε
σημειώσει πρόοδο στο θέμα των αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κα τούτο με την επίγνωση
και τη συγκατάθεση των κρατών μελών. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να μην είναι αρκετά ταχεία για
ορισμένους, αλλά χωρίς την τροποποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία δεν είναι
ρεαλιστική επί του παρόντος, ο στόχος για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα είναι
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20%, κατόπιν 35% και αργότερα 40% ή και περισσότερο. Αυτό σημαίνει καθαρή μετάθεση
αρμοδιοτήτων προς τον ευρωπαϊκό έλεγχο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά την εξέταση του σεναρίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να λάβουμε υπόψη
και αυτό που συμβαίνει στα κράτη μέλη. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Πολωνία, μια μεγάλη
και ανερχόμενη χώρα, για την οποία τρέφω μείζονα σεβασμό. Στην Πολωνία, το 90% της
ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται επί του παρόντος από τη χρήση άνθρακα. Το ενενήντα τοις
εκατό! Θεωρώ υπερβολικό αυτό το ποσοστό και θα ήθελα, επομένως, να υποβάλω στους
παριστάμενους βουλευτές όλων των Ομάδων που προέρχονται από αυτό το μεγάλο και
ανερχόμενο κράτος μέλος της Πολωνίας το εξής ερώτημα: πιστεύετε ότι οι πολιτικοί στη χώρα
σας, ανεξαρτήτως της παράταξης που βρίσκεται στην κυβέρνηση, θα είναι σε θέση να μειώσουν
το ποσοστό του άνθρακα σε μηδενικό ποσοστό κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια και τις προσεχείς
δεκαετίες; Δεν πιστεύω ότι θα το καταφέρουν.

Παρεμπιπτόντως, η Πολωνία σχεδιάζει επί του παρόντος την κατασκευή νέου πυρηνικού σταθμού.
Αυτό σημαίνει ότι οι Πολωνοί επιθυμούν τη συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό
τους μείγμα, ούτως ώστε να εξαρτώνται λιγότερο από το φυσικό αέριο και από τη Ρωσική
Ομοσπονδία.

Κυρία Harms, η πολωνική κυβέρνηση εξελέγη δημοκρατικά και τυγχάνει απόλυτου σεβασμού
στη χώρα της. Ειδικά εμείς οι Γερμανοί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ξέρουμε πάντα καλύτερα.
Έχω εμπιστοσύνη στους φίλους μας στην Πολωνία και πιστεύω ότι θα λάβουν υπόψη τα ζητήματα
ασφαλείας, όπως ακριβώς εμπιστεύομαι και εσάς.

(Χειροκροτήματα και διαμαρτυρίες)

Θα ήθελα δε να επισημάνω στον πρόεδρο της Ομάδας ότι έχουμε την τάση στη Γερμανία να
θέλουμε να αποφασίζουμε τα πάντα στην Ευρώπη. Η συμβουλή μου είναι να λάβουμε υπόψη
και να αποδεχθούμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Πολωνία και στην Γαλλία με τη δέουσα
ταπεινότητα. Μιλώ ως Ευρωπαίος. Γνωρίζω τη χώρα μου, τη Γερμανία, και σέβομαι τις
δημοκρατικές διαδικασίες στην Πολωνία, τη Γαλλία και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Ωστόσο, όλες οι χώρες που βασίζονται κατά 90% στον άνθρακα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
τους θα δυσκολευτούν περισσότερο να μειώσουν αυτό το ποσοστό στο 0%. Για τον λόγο αυτόν,
τα σχέδιά μου περιλαμβάνουν την επιλογή του άνθρακα χωρίς τις εκπομπές CO2. Όλοι όσοι
γνωρίζουν την κατάσταση στην Πολωνία, τη Ρουμανία ή την Ισπανία θα κατανοούν, ασφαλώς,
ότι ο άνθρακας πρέπει να συμπεριληφθεί ως επιλογή στον ενεργειακό χάρτη πορείας 2050,
διαφορετικά αγνοούν την πραγματικότητα των δημοκρατικά εκλεγμένων κοινοβουλίων και
κυβερνήσεων. Κατά συνέπεια, φρονώ ότι η έρευνα για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου
του άνθρακα (CCS) και τα σχέδια επίδειξης αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη
ενός άλλου στόχου, ο οποίος αφορά τη δημιουργία ενός ενεργειακού τομέα που θα είναι
απαλλαγμένος από το CO2 κατά τις αμέσως επόμενες δεκαετίες.

Στον χάρτη πορείας της κ. Hedegaard, έχουμε συμπεριλάβει τον στόχο για τη μείωση, έως το
2050, των εκπομπών CO2 στον ενεργειακό τομέα κατά 10%, σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα.

(Διαμαρτυρίες)

Όσον αφορά το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χώρες που είτε
έχουν θέσει σε ισχύ μορατόριουμ για τους πυρηνικούς σταθμούς είτε προτίθενται να τους
κλείσουν, για παράδειγμα, η Γερμανία. Κάποιοι από τους γείτονές μας, όπως η Ελβετία, έχουν
αναβάλει τη διαδικασία σχεδιασμού νέων πυρηνικών σταθμών. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες που
βρίσκονται στη διαδικασία κατασκευής πυρηνικών σταθμών, για παράδειγμα η Φινλανδία, ενώ
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κάποιες άλλες χώρες παράγουν ήδη πυρηνική ενέργεια και σχεδιάζουν την κατασκευή νέων
σταθμών ή δεν παράγουν πυρηνική ενέργεια και επιθυμούν να κατασκευάσουν το πρώτο τους
πυρηνικό εργοστάσιο. Επομένως, πιστεύω ότι, παρά τις όποιες διαφορές και τις διαφορετικές
αντιλήψεις, είναι πολύ σημαντική η διεξαγωγή αυτών των δοκιμών αντοχής και της έρευνας
ασφαλείας με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας, καθώς και η αποδοχή τους από όλα τα
κράτη μέλη. Πρόκειται για μικρό, πλην όμως καθοριστικό, κοινό παρανομαστή, ο οποίος θα
κατοχυρώσει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφαλείας για τις χώρες με ή χωρίς πυρηνική
ενέργεια.

Ορισμένοι ομιλητές ανέφεραν το γεγονός ότι οι αρχές πρέπει να είναι ανεξάρτητες. Έχουμε
δημόσιο έλεγχο και εποπτεία σε ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων η υγεία, η ασφάλεια,
οι οδικές μεταφορές, η ενέργεια, η βιομηχανία και άλλοι τομείς. Θα ήθελα να εκφράσω την
απόλυτη εμπιστοσύνη μου στο σύστημα της δημόσιας εποπτείας. Κυρία Harms, κάνατε γενικές
δηλώσεις αναφερόμενη σε παλιούς μας γνώριμους, και υπαινιχθήκατε ότι οι εθνικοί ρυθμιστικοί
φορείς της πυρηνικής ενέργειας δεν εκτελούν τα θεσμικά τους καθήκοντα. Πιστεύω ότι πρόκειται
για σοβαρότατη κατηγορία, με την οποία υπαινίσσεστε έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον συνάδελφό
σας κ. Trittin, ο οποίος, ως υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανικής Ομοσπονδίας, ήταν
αρμόδιος για τον εν λόγω ρυθμιστικό φορέα στη Γερμανία επί επτά συναπτά έτη. Έχω απόλυτη
εμπιστοσύνη σε αυτούς τους φορείς και έχουμε καθήκον να συνεργαστούμε μαζί τους.

Τον Μάιο, πριν από τη λήψη της απόφασης, θα σας παρουσιάσω, με απολύτως διαφανή τρόπο,
προσχέδιο των δοκιμών αντοχής, καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια. Αναμένω να ακούσω με
ενδιαφέρον τις προτάσεις σας σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης και, συμπλήρωσης του σχεδίου
ή και της θέσπισης αυστηρότερων κριτηρίων συναφώς, με στόχο την έναρξη μιας διαδικασίας η
οποία θα οδηγήσει τελικά σε ευρεία αποδοχή μεταξύ όλων των κρατών μελών και σε υψηλό
επίπεδο ελέγχου. Αυτές οι δοκιμές αντοχής, την ανάπτυξη των οποίων έχουμε αναθέσει στους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αποτελούν την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή διαδικασία για τη
διασφάλιση των υψηλότερων προδιαγραφών ασφαλείας και στους 143 πυρηνικούς σταθμούς.
Πρόκειται για μια καινοτομία και για μια εξέλιξη που θα πρέπει να κερδίσει την υποστήριξη του
Κοινοβουλίου, και να μην αντιμετωπιστεί ευθύς εξαρχής με κριτικό βλέμμα και δυσπιστία.

Η τελευταία μου παρατήρηση αφορά το γεγονός ότι κληρονόμησα την οδηγία για την πυρηνική
ασφάλεια του Ιουνίου του 2009, η οποία πρέπει να μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες έως τον
Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Μπορώ να σας δηλώσω με κάθε ειλικρίνεια πως θεωρώ ανεπαρκές
το περιεχόμενό της, διότι εστιάζεται κυρίως στην εφαρμογή επίσημων κανονισμών, στον
καθορισμό αρμοδιοτήτων και στον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τους ελεγκτικούς φορείς·
κατά την άποψή μου, στερείται ουσιαστικού περιεχομένου. Επομένως, κατά το δεύτερο εξάμηνο
του τρέχοντος έτους, και ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για την ασφάλεια, θα ήθελα να
συζητήσω μαζί σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον
οποίο μπορούμε να προβούμε σε μια πρώτη, ταχεία αναθεώρηση αυτής της οδηγίας για την
ασφάλεια, καθώς και στη θέσπιση συγκεκριμένων απαιτήσεων για την ασφάλεια της πυρηνικής
ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(Χειροκροτήματα)

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η παρούσα συζήτηση ήταν πολύ διδακτική. Σας ευχαριστώ θερμά·
την παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή.

Αυτό το εξάμηνο, η ουγγρική Προεδρία ξεκίνησε με υψηλές φιλοδοξίες στον τομέα της
ενεργειακής πολιτικής. Η διευθέτηση, όμως του ζητήματος του ενεργειακού μείγματος δεν
συγκαταλεγόταν στις φιλοδοξίες μας. Πιστεύω ότι και η σημερινή συζήτηση απέδειξε ότι δεν θα
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αποτελούσε ρεαλιστικό στόχο. Διατυπώθηκαν πάρα πολλά επιχειρήματα υπέρ και κατά της
θέσπισης κάποιας μορφής κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με το ενεργειακό μείγμα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Φρονώ ότι δεν θα είμαστε σε θέση να επιλύσουμε το ζήτημα στο άμεσο
μέλλον, αλλά δεν είμαι βέβαιη κατά πόσον πρόκειται για πρόβλημα· επομένως, τα κράτη μέλη
πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με το ενεργειακό μείγμα τους.

Ωστόσο, φιλοδοξούσαμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στη δημιουργία κοινής αγοράς
ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011, την συμπεριέλαβε στους
στόχους του, όπως και την εξάλειψη των ενεργειακών νησίδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το
2015. Μετέπειτα, κατά το Συμβούλιο Ενέργειας στα τέλη Φεβρουαρίου, κατορθώσαμε επίσης
να εγκρίνουμε συμπεράσματα, τα οποία αποτελούν, κατά την άποψή μου, μείζον βήμα προόδου.

Εξ όσων γνωρίζουμε, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τον ενεργειακό χάρτη πορείας 2050 τον
Νοέμβριο. Οι υπουργοί Ενέργειας, ωστόσο, θα έχουν ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτική
συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα και τους συναφείς στόχους στο πλαίσιο του άτυπου
Συμβουλίου Ενέργειας της 2ας και 3ης Μαΐου στη Βουδαπέστη, ενώ η Προεδρία θα καταρτίσει
έκθεση και αντίστοιχη πολιτική σύνοψη, η οποία θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της
επίσημης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ενέργειας τον Ιούνιο.

Έχω τη βεβαιότητα ότι τα ίδια ερωτήματα που υποβλήθηκαν σήμερα από το Σώμα θα τεθούν
και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του Συμβουλίου, και πιστεύω επίσης ότι, μετά τη σύνοψη
αυτής της συζήτησης από την ουγγρική Προεδρία, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να την αξιοποιήσει
κατά την ολοκλήρωση του ενεργειακού χάρτη πορείας, τον οποίο θα δημοσιεύσει τον Νοέμβριο.
Ωστόσο, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί πλήρως επί του θέματος της ασφάλειας
της πυρηνικής ενέργειας, αλλά και της θέσπισης κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου, καταδεικνύεται
καλύτερα από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου. Τα
εν λόγω συμπεράσματα υπογραμμίζουν ότι πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την καταστροφή
στην Ιαπωνία και ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τις συνθήκες ασφαλείας των πυρηνικών σταθμών
της ΕΕ, καθώς και να διενεργήσουμε τις δοκιμές αντοχής. Έχει ζητηθεί από την Ομάδα Ευρωπαϊκών
Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG) και την Επιτροπή να το πράξουν
το συντομότερο δυνατόν, και να υποβάλουν πρόταση σχετικά με την επάρκεια και τη μεθοδολογία
τους, ούτως ώστε να εκπονηθεί ακολούθως γενική αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να δημοσιευθεί
από την Επιτροπή βάσει των επιμέρους αξιολογήσεων αυτών των ανεξάρτητων αρχών. Τέλος,
το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκύψει εκ νέου στο θέμα κατά την τελευταία σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2011.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επεσήμαναν επίσης ότι η πυρηνική ασφάλεια δεν πρέπει να
περιορίζεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι θα ζητήσουμε εξίσου από τους
γείτονές μας να διεξαγάγουν τις συγκεκριμένες δοκιμές αντοχής. Δήλωσαν ακόμα ότι απαιτούνται
οι υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, και ότι το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο έχει καθορίσει για την Επιτροπή σοβαρά καθήκοντα, τα οποία –έχω την πεποίθηση,
και όπως ανέφερε επίσης ο κ. Επίτροπος– θα εκτελέσει με τη μέγιστη δυνατή προσήλωση.

Παρά την ένταση, λοιπόν, της σημερινής συζήτησης, εκφράστηκαν κοινές απόψεις, τις οποίες
συμμεριζόμαστε, πιστεύω, όλοι: πρέπει να θεσπιστεί κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, πρέπει να
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, σε όλα τα επίπεδα, για τη διασφάλιση του μέγιστου
δυνατού επιπέδου ασφαλείας, και πρέπει να τα πράξουμε όλα αυτά με διαφανή τρόπο,
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή δημοσιοποίησή τους. Το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να
συνεργαστεί επί αυτών των αρχών με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Πρόεδρος.   – Σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, έχω λάβει έξι
προτάσεις ψηφίσματος (1) .

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Liam Aylward (ALDE),    γραπτώς. – (GA) Στην Ιρλανδία υφίσταται σημαντική πυρηνική
απειλή από πυρηνικούς σταθμούς, κάποιους σε λειτουργία και κάποιους κλειστούς, που
βρίσκονται στη δυτική ακτή της Βρετανίας. Ο πιο γνωστός είναι ο πυρηνικός σταθμός του
Sellafield. Οι εν λόγω σταθμοί συνιστούν εύλογη πηγή ανησυχίας για τον λαό της Ιρλανδίας, ο
οποίος δικαιούται να λαμβάνει συναφώς ακριβή και επικαιροποιημένη ενημέρωση. Παρά το
γεγονός ότι έχει συναφθεί μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βρετανίας, διμερής συμφωνία σχετικά
με την ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος, η Ιρλανδία και άλλες
γειτονικές χώρες πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία ασφαλείας ήδη από τα πρώιμα στάδια.
Η ΕΕ οφείλει να προβεί σε εις βάθος αναθεώρηση της προσέγγισης της όσον αφορά την πυρηνική
ασφάλεια και τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση της ασφάλειας των πυρηνικών
σταθμών. Πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα εμπεριστατωμένες, ανεξάρτητες και διαφανείς δοκιμές
αντοχής, η διενέργεια των οποίων αποτελεί ένα βήμα προόδου. Προκειμένου δε για την πλήρη
αξιοποίηση τους, τα λεπτομερή αποτελέσματα πρέπει να κοινοποιηθούν στις γειτονικές χώρες
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων
και η υλοποίηση σχεδίων ασφαλείας, με στόχο την προστασία των πολιτών της Ευρώπης.

Elena Băsescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Οι κανονισμοί ασφαλείας στην πυρηνική βιομηχανία
πρέπει να αναθεωρηθούν υπό το πρίσμα της πυρηνικής καταστροφής της Fukushima. Μιλούμε
για περισσότερους από 400 πυρηνικούς αντιδραστήρες παγκοσμίως. Επικροτώ τη συντομότερη
δυνατή διενέργεια δοκιμών αντοχής. Ωστόσο, αυτό το μέτρο δεν είναι αρκετό – απαιτείται η
διαμόρφωση νοοτροπίας για την πυρηνική ασφάλεια. Οφείλω να αναφέρω εν προκειμένω το
ατύχημα του Τσερνομπίλ του 1986, το οποίο εισήγαγε την έννοια της «πυρηνικής ασφάλειας».
Όσον αφορά τη Ρουμανία, πρέπει να επισημάνω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη
λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Cernavodă λόγω πιθανού σεισμού. Οι προληπτικοί
έλεγχοι που διεξήχθησαν κατέδειξαν ότι και οι δύο αντιδραστήρες λειτουργούν με ασφάλεια.
Παράγουν περίπου το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας. Το εργοστάσιο μπορεί να
αντέξει σεισμούς μεγέθους 8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το μέγεθος των σεισμών που είναι
πιθανόν να συμβούν στη Ρουμανία κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 7 και 7,5 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ.

Σπύρος Δανέλλης (S&D),    γραπτώς. – Η τραγωδία της Fukushima, μας έφερε, με ιδιαίτερα
επώδυνο τρόπο, σε μια νέα εποχή χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Παράλληλα τόσο οι
ενεργειακές προκλήσεις του 21ου αιώνα, όσο και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την ηλικία
και την αυξημένη αναξιοπιστία πολλών πυρηνικών σταθμών έχουν αλλάξει τα δεδομένα και
απαιτούν αναθεώρηση της συνθήκης EURATOM, η οποία δεν έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά
για πάνω από μισό αιώνα. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης εποπτεία –σε ευρωπαϊκό επίπεδο–
σε έναν κλάδο ο οποίος χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, θα ήταν αναγκαίο να ενσωματωθεί η
EURATOM στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπαχθούν τα θέματα πυρηνικής ασφάλειας στη
συνήθη νομοθετική διαδικασία. Στο πλαίσιο της αναθεώρησής της, θα μπορούσαν να προστεθούν
αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας, περιορισμοί (όπως για σεισμογενείς περιοχές) και
αυστηρές προδιαγραφές για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών, αλλά και τακτικά, αξιόπιστα

(1) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
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«τεστ αντοχής» των υπαρχόντων σταθμών. Θεωρείται αυτονόητο πως το νέο αυστηρό πλαίσιο
θα πρέπει να ακολουθείται και από τις γειτονικές στην Ένωση χώρες. Μέχρις ότου, βεβαίως,
καταφέρουμε να απαλλαγούμε οριστικά από τον εφιάλτη των πυρηνικών σταθμών.

Proinsias De Rossa (S&D),    γραπτώς. – (EN) Τάσσομαι κατά της πυρηνικής ενέργειας
σχάσης για λόγους που συνδέονται με την αρχή της ασφάλειας, αλλά υποστηρίζω τη συνεχή
έρευνα για τις δυνατότητες της πυρηνικής σύντηξης ως πιθανής ασφαλέστερης εναλλακτικής
λύσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν υπάρχουν ασφαλείς τρόποι· πάντα θα συμβαίνουν
ατυχήματα. Το πρόσφατο πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, το οποίο δεν θα μπορούσε να συμβεί
ποτέ, όπως μας καθησύχαζαν, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η υφιστάμενη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας είναι δυνητικά καταστροφική. Τα υποπροϊόντα της, ήτοι τα ραδιενεργά
απόβλητα, συνιστούν ήδη θανάσιμη απειλή για την ανθρώπινη υγεία, και μάλιστα για πάντα.
Αντί να επενδύουμε δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα πυρηνικά εργοστάσια, πρέπει να επενδύσουμε
αυτά τα χρήματα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

András Gyürk (PPE),    γραπτώς. – (HU) Συνεπεία της ιαπωνικής εμπειρίας, αρκετές χώρες
αναμένεται να επανεξετάσουν πιθανότατα τις στρατηγικές τους για την πυρηνική ενέργεια. Η
Γερμανία έχει ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα και προέβη στο κλείσιμο, για χρονικό διάστημα
τριών μηνών, των πυρηνικών της σταθμών που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980. Εάν, λόγω
των γεγονότων στην Ιαπωνία, επανεξέταζαν τις στρατηγικές τους για την πυρηνική ενέργεια
περισσότερα κράτη μέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη, τούτο θα μπορούσε να έχει σημαντικό
αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, διότι η ενέργεια που παράγεται από τους πυρηνικούς
σταθμούς πρέπει να αντικατασταθεί από άλλες πηγές ενέργειας. Είμαι πεπεισμένος ότι, δεδομένης
της παρούσας κατάστασης, η λήψη βεβιασμένων μέτρων ενδέχεται να έχει τις ίδιες επιζήμιες
επιπτώσεις με μια πιθανή καταστροφή. Αντιθέτως, θα ήταν μάλλον σκόπιμο να επιδείξουμε
σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των επιμέρους σεναρίων. Μόνον κατ’ αυτόν τον
τρόπο μπορούμε να αποτρέψουμε την πιθανή αύξηση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και τις επιπτώσεις των προαναφερθέντων γερμανικών μέτρων, αλλά και την πιθανότητα να βρεθούν
εξίσου αντιμέτωπα με προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού κράτη μέλη τα οποία
είναι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει
διεξοδικά τις επιπτώσεις που θα είχε ο ενδεχόμενος αναπροσανατολισμός της στρατηγικής της
για την πυρηνική ενέργεια στην αγορά ενέργειας. Εξίσου ασαφείς παραμένουν και οι τεχνολογίες
που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κατάλληλες για την αντικατάσταση της παραγωγικής
ικανότητας των πυρηνικών σταθμών. Ένα άλλα σημαντικό ερώτημα αφορά τις συνέπειες που θα
είχε ο ενδεχόμενος αναπροσανατολισμός της στρατηγικής για τις αγορές φυσικού αερίου, την
ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου και τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα στην ΕΕ. Τέλος, επικροτώ τη ν ταχεία αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
την εξαγγελία σχετικά με την υποβολή των ευρωπαϊκών πυρηνικών σταθμών σε δοκιμές αντοχής.
Το σημαντικότερο, όμως, ερώτημα είναι τι είδους περαιτέρω μέτρα σχεδιάζει η Ευρώπη
προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Ivailo Kalfin (S&D)  , γραπτώς. – (BG) Η τραγωδία της Fukushima μάς υποχρεώνει να
αντλήσουμε διδάγματα μαθήματα και να λάβουμε άμεσα τα μέτρα που προσδοκούν οι ευρωπαίοι
πολίτες. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά πρέπει να στοχεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το βασικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι πώς θα εγγυηθούμε την ασφάλεια
των ευρωπαίων πολιτών. Τους προσεχείς μήνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει μια
σειρά νομοθετικών κειμένων, τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον του ενεργειακού τομέα στην
Ευρώπη γενικότερα, και της πυρηνικής ενέργειας ειδικότερα.
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Επί του παρόντος, η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε
τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης με τον πυρηνικό σταθμό της Fukushima, ο
οποίος λειτουργεί επί 40 έτη, και του οποίου ο ιδιώτης ιδιοκτήτης αρνήθηκε να εκπληρώσει τις
απαιτήσεις περί της ενισχυμένης ασφάλειας.

Η ΕΕ πρέπει να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν υποχρεωτικές ελάχιστες προδιαγραφές
ασφαλείας για όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να
σχεδιάζονται και να εγκρίνονται πριν από τη διενέργεια των δοκιμών αντοχής στους σταθμούς
παραγωγής ενέργειας. Κατά τη θητεία του στην κυβέρνηση, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της
Βουλγαρίας επέμεινε επανειλημμένως επί της θέσπισης ανάλογων προδιαγραφών, αλλά δεν έχει
συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Τόσο οι προδιαγραφές όσο και τα κριτήρια για τις δοκιμές
αντοχής πρέπει να σχεδιαστούν από τους ειδικούς της Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών
σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας.

Υποστηρίζω την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο,
είναι απολύτως σαφές ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Pavel Poc (S&D),    γραπτώς. – (CS) Ένα άλλο δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε από το
ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό 1 της Fukushima συνίσταται στο ότι είναι επικίνδυνο να
εμπιστευόμαστε την παραγωγή ενέργειας εξολοκλήρου στον ιδιωτικό τομέα. Το ιδιωτικό κεφάλαιο
μεγιστοποιεί το κέρδος, ακόμα και με τίμημα την παραμέληση των μέτρων ασφαλείας. Πόσες
παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, «πετρελαιοκηλίδες στον Κόλπο του Μεξικού» ή περιστατικά
αντίστοιχα με τη «Fukushima» θα χρειαστούν για να το αναγνωρίσουμε επιτέλους αυτό; Ο
πλανήτης βιώνει επί του παρόντος μια χρηματοπιστωτική κρίση εξαιτίας της ανευθυνότητας των
ιδιωτικών επενδυτών. Στη θάλασσα υπάρχουν εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου εξαιτίας της
ανευθυνότητας των ιδιωτικών εταιρειών πετρελαίου. Εξαιτίας δε της ανευθυνότητας μιας ιδιωτικής
εταιρείας, η Ιαπωνία θα χρειαστεί δεκαετίες για να καθαρίσει την ραδιενεργή μόλυνση από το
έδαφος, τη θάλασσα και την τροφική αλυσίδα της. Η πυρηνική ενέργεια πρέπει να υπόκειται
πάντα σε κρατικό και διεθνή έλεγχο. Οι προγραμματισμένες δοκιμές αντοχής πρέπει να έχουν
ενιαίες προδιαγραφές, διαφανείς και ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς και διασυνοριακό
χαρακτήρα. Αν και στην Ευρώπη υπάρχει νομικό πλαίσιο που εισάγει συνεχείς βελτιώσεις στην
τεχνολογία, θα χρειαστούν εκτεταμένες επενδύσεις στην έρευνα και την κατάρτιση, προκειμένου
να διασφαλισθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της υγείας και του
περιβάλλοντος, σε εναρμόνιση με τα τελευταία επιστημονικά και τεχνικά πορίσματα. Εκτεταμένες
επενδύσεις θα χρειαστούν και στον τομέα της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων και των
αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, τα οποία αποθηκεύονται επί του παρόντος σε προσωρινές
μάλλον συνθήκες. Τα διδάγματα από αυτήν την καταστροφή πρέπει να προσανατολίζονται
αποφασιστικά προς την κατοχύρωση της ασφάλειας, και όχι προς την κατάργηση της μοναδικής
πραγματικά βιώσιμης, κλιματικά ουδέτερης, πηγής ενέργειας που έχουμε στη διάθεσή μας.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    γραπτώς. – (EN) Το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία ήγειρε
νέες ανησυχίες για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας σε ολόκληρη την υφήλιο. Στη Ρουμανία,
ο πυρηνικός σταθμός της Cernavodă έχει αξιολογηθεί από διαφόρους φορείς, μεταξύ των οποίων
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Σχετική μελέτη του 2004
προσδιόρισε τον κίνδυνο σεισμού ως τον μοναδικό μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου για την
ασφάλεια του σταθμού. Αυτός ο κίνδυνος πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και, όπως
μας υπενθυμίζουν τα τραγικά συμβάντα στην Ιαπωνία, κατεπειγόντως. Επικροτώ, συνεπώς, την
πρόσφατη πρόταση για την καθιέρωση δοκιμών αντοχής στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς
και την έναρξη ισχύος της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια. Ανεξαρτήτως της απόφασης που
θα λάβουμε σχετικά με το μελλοντικό ενεργειακό μείγμα και τον τρόπο εκπλήρωσης των στόχων
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μας για τη μείωση του άνθρακα, η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των χώρων αποθήκευσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα συνεχίσει να
είναι ύψιστης σημασίας τόσο για τη σημερινή όσο και για τις μελλοντικές γενιές.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η πυρηνική ενέργεια είναι ένας πόρος
τον οποίο η παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να παρακάμψει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν
πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα της απόρριψης της πυρηνικής ενέργειας, απλώς και
μόνο επειδή συμβαίνουν επικίνδυνα ατυχήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των πυρηνικών
εργοστασίων. Η λύση έγκειται στη διάθεση περισσότερων πόρων για την έρευνα στον εν λόγω
τομέα και τη βελτίωση της πυρηνικής τεχνολογίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε
τους κινδύνους που προκαλούνται από ατυχήματα.

Marc Tarabella (S&D),    γραπτώς. – (FR) Ναι, πρέπει να καταργήσουμε σταδιακά την πυρηνική
ενέργεια – αυτό είναι σαφές. Είναι, όμως, αδύνατον να γίνει εν μία νυκτί. Μόνο στο Βέλγιο, το
55% της ηλεκτρικής μας ενέργειας προέρχεται από την πυρηνική ενέργεια. Πώς θα μπορούσαμε
να ζεσταθούμε, να τραφούμε και να έχουμε φωτισμό, εάν αποφασίζαμε να κλείσουμε όλους τους
πυρηνικούς σταθμούς μας αύριο; Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να δράσουμε σε δύο επίπεδα.

Καταρχάς, πρέπει να ενισχύσουμε τα πρότυπα ασφάλειας στους υφιστάμενους πυρηνικούς
σταθμούς, χρησιμοποιώντας ειδικότερα τις δοκιμές αντοχής που διενεργούνται επί του παρόντος
στα κράτη μέλη. Εκτός από την απαραίτητη εναρμόνιση αυτών δοκιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
πρέπει να διασφαλίσουμε μέγιστη δυνατή διαφάνεια έναντι του πληθυσμού. Πρέπει να
αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην πυρηνική μας ενέργεια.

Δεύτερον, πρέπει να εντείνουμε τις δράσεις μας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,
προκειμένου να αναπτύξουμε το συντομότερο δυνατόν λύσεις που θα μας επιτρέψουν να
εξοικονομήσουμε ενέργεια και να προωθήσουμε βιώσιμες και αποτελεσματικές ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Η λιγότερο δαπανηρή, λιγότερο ρυπογόνος και λιγότερο επικίνδυνη ενέργεια
είναι η ενέργεια που δεν καταναλώνεται. Οι προσπάθειες αυτές προϋποθέτουν, ήδη από σήμερα,
τη θέσπιση ενός δεσμευτικού κανονισμού και την πραγματοποίηση μαζικών επενδύσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στα επιμέρους κράτη μέλη.

13. Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Αντιπροέδρου της
Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας, κ. Ashton, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη.

Ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, κ. Németh, θα μιλήσει εξ ονόματος της κ. Ashton.

Zsolt Németh,    εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας  .  – (EN) Κύριε Πρόεδρε, βρίσκομαι
εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω ορισμένες παρατηρήσεις εξ ονόματος της Ύπατης
Εκπροσώπου, κ. Catherine Ashton, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την
Υεμένη.

Τον τελευταίο καιρό, οι εξελίξεις στη Συρία είναι δραματικές. Στην Υεμένη, η ήδη δυσμενής
κατάσταση είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθεί και η ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί
αυτήν τη στιγμή στο Μπαχρέιν εγείρει σοβαρές ανησυχίες, μολονότι η αιματοχυσία εκεί ήταν
πολύ μικρότερης εμβέλειας. Η ΕΕ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα γεγονότα που
εκτυλίσσονται ταχέως σε ολόκληρη την περιοχή, όπως καταδεικνύεται από τις πολυάριθμες
συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου, τις επίσημες δηλώσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου.
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Επιπλέον, η βαρόνη Ashton διατηρεί συνεχή επαφή με σημαντικούς εταίρους, καθώς και με
άλλους βασικούς παράγοντες των επίμαχων χωρών, σε καθημερινή βάση απευθείας μέσω
τηλεφώνου ή διά των αντιπροσώπων της στις εν λόγω χώρες, με στόχο να ασκήσει την επιρροή
της ΕΕ, όπου αυτό είναι εφικτό και στις περιπτώσεις όπου μπορεί να βοηθήσει. Η κατάσταση
στην κάθε χώρα είναι μοναδική και απαιτεί στρατηγική, προσεκτικά μελετημένη και ανάλογη με
την περίσταση αντίδραση. Αλλά όταν τα γεγονότα εκτυλίσσονται με τόσο γοργούς ρυθμούς, η
χάραξη ορθής πολιτικής βασισμένης σε σταθερές θεμελιώδεις αρχές γίνεται ακόμα πιο καίριας
σημασίας.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω τρεις αρχές που είναι οι εξής: πρώτον, η απόρριψη της βίας – οι
μαζικές διαμαρτυρίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ειρηνικά και με απόλυτο σεβασμό για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· δεύτερον, η προώθηση του διαλόγου –
οι διαφορές και οι καταγγελίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με εποικοδομητικό τρόπο από τους
αρμόδιους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να διεξαγάγουν διάλογο, παραμερίζοντας προκαταλήψεις
και προϋποθέσεις· τρίτον, οι θεμελιώδεις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να
πηγάζουν από το εσωτερικό των χωρών, ενώ η ΕΕ έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι προτίθεται
να παρέχει άμεση στήριξη όποτε και στον βαθμό που της ζητείται.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ ειδικότερα στις τρεις αυτές χώρες.

Στο Μπαχρέιν, παρά τη μερική εξομάλυνση της κατάστασης στους δρόμους, η ατμόσφαιρα
παραμένει τεταμένη. Οι συλλήψεις συνεχίζονται με θύματα άτομα τα οποία στην ουσία δεν
κάνουν τίποτε παραπάνω από το να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Όπως και
αλλού στην περιοχή, η ΕΕ και η Ύπατη Εκπρόσωπος αυτοπροσώπως καταδίκασαν κατηγορηματικά
τη βία στο Μπαχρέιν και κάλεσαν τις αρχές και όλες τις παρούσες δυνάμεις να σεβαστούν απόλυτα
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και τα διεθνή ανθρωπιστικά
πρότυπα.

Επίσης, έχουμε επανειλημμένα παροτρύνει τις αρχές του Μπαχρέιν και την αντιπολίτευση να
ξεκινήσουν πραγματικό εθνικό διάλογο. Η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει μιλήσει απευθείας με τον
υπουργό Εξωτερικών επ’ αυτού. Χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη συμμετοχή όλων
των ενδιαφερομένων σε έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και προϋποθέσεις, υπάρχει ο ολοένα
και μεγαλύτερος κίνδυνος της επικράτησης ακραίων στοιχείων, πράγμα που θα είχε σαφείς και
ανησυχητικές επιπτώσεις για τη σταθερότητα της περιοχής. Ο καλύτερος τρόπος για τη διατήρηση
και την προώθηση της σταθερότητας παραμένει ο διάλογος. Αυτό θα είναι το μήνυμα της Ύπατης
Εκπροσώπου στη συνάντηση με τους υπουργούς του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα, εντός του παρόντος μηνός.

Στη Συρία, από τα μέσα Μαρτίου έχουν ξεσπάσει λαϊκές διαμαρτυρίες σε διάφορες πόλεις. Η
βίαιη καταστολή με την οποία αντιμετωπίστηκαν είναι ανεπίτρεπτη. Η Ύπατη Εκπρόσωπος και
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καλέσει επανειλημμένα τις αρχές της Συρίας να θέσουν τέλος στη
βία, να σεβαστούν το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά και να εισακούσουν τις
θεμιτές φιλοδοξίες τους. Ο λαός της Συρίας αξίζει τις πολυαναμενόμενες πολιτικές
μεταρρυθμίσεις, ιδίως εκείνες που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και
της συμμετοχής στην πολιτική και στην κυβέρνηση.

Η ομιλία του προέδρου Assad προς το έθνος την 30ή Μαρτίου δεν περιείχε σαφές πρόγραμμα
μεταρρύθμισης, αλλά ούτε και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του. Η ΕΕ θα συνεχίσει να
ασκεί πιέσεις στη Συρία για άμεση εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, οι οποίες πρέπει να είναι
ουσιαστικές, πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές, σοβαρές –όχι απλώς διακοσμητικές– και να
εφαρμοστούν χωρίς περαιτέρω αναβολή. Θα παρακολουθούμε από πολύ κοντά τις μεταρρυθμίσεις
στις οποίες θα προβεί η νέα υπό διαμόρφωση κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι ο σχηματισμός νομικής
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επιτροπής θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρτιση νέας νομοθεσίας, η οποία θα επιτρέψει την άρση
της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και θα διασφαλίσει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην ηγεσία της Συρίας, δημόσια και κατ’ ιδίαν,
με στόχο την αποφυγή της χρήσης βίας ενάντια στους διαδηλωτές. Είναι εξίσου σημαντικό να
διαμηνυθεί ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους για τη χρήση βίας και τους
θανάτους, ενώ όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι.

Στην Υεμένη, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική. Τα μηνύματα της Ύπατης
Εκπροσώπου, κατόπιν των επεισοδίων ειδεχθούς βίας που εκτυλίχθηκαν τη 18η Μαρτίου, ήταν
απόλυτα σαφή, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 21ης Μαρτίου
επανέλαβαν ότι η ΕΕ καταδικάζει τη χρήση βίας ενάντια στους διαδηλωτές. Η ΕΕ δήλωσε επίσης
κατηγορηματικά ότι οι υπεύθυνοι για τον θάνατο και τον τραυματισμό ανθρώπων θα πρέπει να
λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη.

Έκτοτε, τα μηνύματα από την ηγεσία της Υεμένης ήταν λιγότερο σαφή. Ως εκ τούτου, η Ύπατη
Εκπρόσωπος κάλεσε τον πρόεδρο Saleh σε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία στις 30 Μαρτίου
παρακινώντας τον να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή περαιτέρω
αιματοχυσίας. Κατέθεσε την άποψή της ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί αυτό είναι
η αμελλητί έναρξη αξιόπιστης και ταχείας πολιτικής μετάβασης. Η συνταγματική μετάβαση θα
πρέπει να βασίζεται σε ουσιαστικές και συνεπείς δεσμεύσεις, οι οποίες θα τηρηθούν δεόντως.

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και το θύμα θα είναι ο λαός της Υεμένης. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο η ΕΕ, σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους, συμμετείχε πολύ ενεργά και
θα συνεχίσει να συμμετέχει στην προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης στην Υεμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

Πρόεδρος.   – Βλέποντας τον κ. Brok να κάθεται δίπλα στον κ. Salafranca, θα ήθελα επί τη
ευκαιρία να τον συγχαρώ για τη χθεσινή επιτυχία της ομάδας του. Φοράει το κασκόλ της
Schalke 04, μιας ομάδας που πέτυχε λαμπρή νίκη, αλλά με τη βοήθεια ενός από τους καλύτερους
παίκτες του κόσμου, του ισπανού Raúl. Τώρα, αφού έχουμε συγχαρεί τον κ. Brok, τον λόγο
λαμβάνει ο κ. Salafranca εξ ονόματος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), για ενάμισι λεπτό.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (ES) Κύριε
Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε μόλις τώρα.

Κύριε Németh, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω ότι παρακολουθούμε διαρκώς
τις πληροφορίες της Ύπατης Εκπροσώπου, κ. Ashton, σχετικά με τις εξελίξεις στις εν λόγω χώρες
και θεωρώ ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλει εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των δημοκρατικών φιλοδοξιών στο Μπαχρέιν, την Υεμένη
και τη Συρία. Αύριο, το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει σχετικό ψήφισμα με την υποστήριξη όλων των
πολιτικών ομάδων.

Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις, τις οποίες θα ζητήσω από τον
κ. Németh να μεταβιβάσει στην κ. Ashton.

Καταρχάς, σε ορισμένα όργανα της Ένωσης και, φυσικά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει
η αίσθηση ότι κάνουμε ένα βήμα πίσω στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασφάλειας και αμυνας
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και ότι επιστρέφουμε στην περίοδο της πολιτικής συνεργασίας. Προφανώς, δεν ήταν αυτός ο
σκοπός της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Κατά δεύτερον, εγείρεται μια αντίφαση σε σχέση με την αυξανόμενη ανάγκη παρουσίας της
Ευρώπης στις συγκεκριμένες χώρες, τη στιγμή που το αποτέλεσμα της μεταβατικής διαδικασίας
παραμένει άγνωστο. Είναι σαφές ότι πρέπει να είμαστε παρόντες και είναι επίσης σαφές ότι το
σύνθημα στην ανακοίνωση της κ. Ashton είναι πολύ σοφό: «όσο περισσότερο τόσο περισσότερο».

Ωστόσο, η ερώτηση που θα ήθελα να σας υποβάλω –και ολοκληρώνω τώρα, κύριε Πρόεδρε–
είναι αν τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πρόθυμα να παράσχουν πρόσθετους πόρους, προκειμένου
να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν στις εν λόγω χώρες.

Véronique De Keyser,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε
καλά τις σύντονες διπλωματικές προσπάθειες που έχει καταβάλει και συνεχίζει να καταβάλλει η
κ. Ashton και έχουμε επίσης επίγνωση της δυσκολίας της κατάστασης που καλείται να
αντιμετωπίσει. Πράγματι, δεδομένου ότι οι συμφωνίες που έχουμε συνάψει με τη Συρία, την
Υεμένη και το Μπαχρέιν είναι αμιγώς εμπορικές και δεν περιέχουν, για παράδειγμα, ρήτρες
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε πολύ λίγα μέσα επιρροής στη διάθεσή μας.

Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω τρία σημεία. Καταρχάς, όσον αφορά τις φιλοδοξίες των ανθρώπων
που είναι σήμερα στους δρόμους υπό τα πυρά των σκοπευτών, δεν πρέπει απλώς να τους
στηρίξουμε, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα τεθεί τέλος στη βία πάση θυσία. Σήμερα,
είδα έναν σύριο αντιφρονούντα. Σε τελική ανάλυση, αυτό το οποίο ζητούν οι αντιφρονούντες
είναι να τεθεί τέλος στη βία ούτως ώστε να μπορούν να εκφράζονται. Όσον αφορά το
συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα να πω ότι ακόμα και αν δεν έχουμε συμφωνία με τη Συρία, θα
πρέπει τώρα, εφόσον χρειαστεί, να αξιοποιήσουμε ολόκληρο το οπλοστάσιο κυρώσεων που
διαθέτουμε, προκειμένου να θέσουμε τέλος στη βία.

Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πρόκειται για χώρες –και αυτό ισχύει
τόσο για τις χώρες του Κόλπου όσο και για τη Λιβύη– στις οποίες εν γένει έχουμε παράσχει
εξοπλισμούς, μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες. Πιστεύω ότι η ελάχιστη απαίτηση είναι ο καλύτερος
έλεγχος των όπλων, έτσι ώστε οι συγκεκριμένες χώρες και οι κυβερνήσεις τους να μην εξελιχθούν
σε πυριτιδαποθήκες, οι οποίες θα στραφούν ενάντια στους ομοεθνείς τους.

Τέλος, εγείρεται το ζήτημα των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Θα ήθελα να πω ότι αντιμετωπίσαμε
το Μπαχρέιν με μεγάλη επιφυλακτικότητα και τις άλλες χώρες με μεγάλη αυστηρότητα. Γνωρίζω
ότι η κατάσταση στο Μπαχρέιν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, ότι η Σαουδική Αραβία έχει αποστείλει
εκεί στρατεύματα και ότι η Σαουδική Αραβία και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου μάς
στηρίζουν στο θέμα της Λιβύης, ωστόσο δεν θα θέλαμε να ανταλλάξουμε ένα βαρέλι πετρέλαιο
και τη στήριξη στον αγώνα κατά της κυβέρνησης της Λιβύης με τη σιωπή στο θέμα των
καταπιεζόμενων σιιτών από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν.

Anneli Jäätteenmäki,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι θυμωμένη.
Στη χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας μας, ακούσαμε τις μαρτυρίες τριών ατόμων από το
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Διεθνή Αμνηστία, τα οποία βρέθηκαν στο
Μπαχρέιν, την Υεμένη και τη Συρία. Οι ιστορίες τους ήταν φρικτές.

Αυτά που άκουσα με εξαγρίωσαν. Στην επιστολή που λάβαμε από τη βαρόνη Ashton δεν υπάρχει
στρατηγική. Για άλλη μία φορά, πρόκειται για μία ακόμα ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να
σταματήσουμε να στέλνουμε μηνύματα χωρίς περιεχόμενο, όπως κάναμε επί μακρόν στην
περίπτωση της Τυνησίας, της Αιγύπτου και της Λιβύης. Ήρθε η ώρα για δράση.
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Πρώτον, η ΕΕ θα πρέπει να ζητήσει έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη. Τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να οργανώσουν αποστολή στις
τρεις χώρες με σκοπό την απόδοση ευθυνών στα καθεστώτα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Δεύτερον, η ΕΕ θα πρέπει να ζητήσει απαγόρευση της εξαγωγής όπλων από όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ προς τις συγκεκριμένες τρεις χώρες. Είναι ανεπίτρεπτο οι χώρες της ΕΕ να εξακολουθούν
να πωλούν όπλα στα συγκεκριμένα καθεστώτα.

Τρίτον, η ΕΕ θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι αν τα πολιτικά καθεστώτα των εν λόγω χωρών
συνιστούν εμπόδιο στον εκδημοκρατισμό, τότε ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν. Στο μεταξύ, θα
πρέπει να επιβάλουμε κυρώσεις, όπως δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική
απαγόρευση.

Επαναλαμβάνω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση.

Hélène Flautre,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, τα πολύ καλά
νέα είναι ότι οι πληθυσμοί κινητοποιούνται ζητώντας ανάκτηση των ελευθεριών και των
δικαιωμάτων τους, αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος και περισσότερη δημοκρατία. Αυτές οι
αξίες βρίσκονται στον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Η παρούσα κατάσταση μοιραία προκαλεί τον ενθουσιασμό και την
υποστήριξή μας.

Ωστόσο, τα πολύ κακά νέα είναι ότι οι εν λόγω πληθυσμοί υποφέρουν από την εξαιρετικά σκληρή
καταπίεση και ότι προκειμένου να διεκδικήσουν αυτές τις αξίες και τις φιλοδοξίες θέτουν τις
ζωές τους σε κίνδυνο, πράγμα που είναι εντελώς απαράδεκτο. Κατά συνέπεια, η επιτακτική ανάγκη
προστασίας των πληθυσμών, η οποία οδήγησε σε στρατιωτικές ενέργειες στη Λιβύη, πρέπει
σήμερα να λάβει άλλη μορφή προκειμένου να προστατευτούν οι διαδηλωτές στις εν λόγω τρεις
χώρες.

Θεωρώ ότι οι δηλώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές –οι θεμιτές δηλώσεις, οι φιλοδοξίες αυτών
των πληθυσμών– αλλά χρειαζόμαστε επίσης δράση. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, χρειαζόμαστε
τη διαβεβαίωση ότι όλοι εκείνοι οι ηγέτες που είναι υπεύθυνοι για τη χρήση δυσανάλογης βίας
ενάντια στους ομοεθνείς τους δεν θα παραμείνουν ατιμώρητοι. Προς τούτο, η διπλωματική
σύνοδος και η δραστηριοποίηση των κρατών μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να είναι άμεση με σκοπό τη διοργάνωση αποστολών, την κατάρτιση
εκθέσεων και την έγκριση ψηφισμάτων, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι πολιτικοί να λάβουν το μήνυμα
ότι οι ενέργειές τους δεν θα παραμείνουν ατιμώρητες.

Τέλος, πιστεύω ότι σίγουρα έχουμε μεθόδους για να παρακάμψουμε τη «συσκότιση» του Τύπου.
Οι δημοσιογράφοι, εθνικοί ή ξένοι, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες κατά την καταγραφή της
κατάστασης. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε τα μέσα για να παρακάμψουμε εμπόδια
τέτοιου είδους. Πρέπει οπωσδήποτε να τα αξιοποιήσουμε. Στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε τα
μέσα για να δράσουμε, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα αξιοποιήσουμε.

Σαφώς, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να πιέσουμε τον σύριο πρόεδρο να υπογράψει τη
συμφωνία επανεισδοχής, στην οποία ούτως ή άλλως θα μπορούσαμε να προσβλέπουμε μόνο
υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως την κατάρτιση ενός πολύ σοβαρού, αποτελεσματικού και
σχετικού προγράμματος, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στη Συρία και την απελευθέρωση των
κρατουμένων συνείδησης και των ειρηνικών διαδηλωτών, όχι μόνο εδώ, αλλά και στις άλλες δύο
χώρες.

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL254



Sajjad Karim,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον
υπουργό το εξής: καθώς καθόμουν εδώ και άκουγα τη δήλωσή σας, άκουσα ό,τι είχατε να πείτε,
αλλά ήταν μόνο λόγια – ενίοτε ευχάριστα, αλλά δυστυχώς κούφια. Όλα αφορούσαν την
αντίδραση. Δεν υπήρχε τίποτα το προορατικό σε ό,τι μας είπατε. Καθώς άκουγα, έγραψα τον
τίτλο «Σχέδιο» σε ένα φύλλο χαρτί, στο οποίο σκόπευα να κρατήσω σημειώσεις των πληροφοριών
που θα μας παρείχατε σχετικά με τις προθέσεις της ΕΕ. Εξακολουθώ να έχω μπροστά μου ένα
τελείως κενό χαρτί. Δεν είχατε να συνεισφέρετε τίποτα σήμερα.

Στο πρόγραμμα που σκιαγραφήσατε δεν υπήρχε προορατική προσέγγιση. Οι άνθρωποι στη Μέση
Ανατολή αναμένουν από την Ευρώπη να προσέλθει και να τους βοηθήσει να ανακτήσουν τα
δικαιώματά τους, και εσείς το μόνο που έχετε να τους προσφέρετε είναι κούφια λόγια.

Από το σύνολο του τελευταίου σχεδίου δράσης που υποβλήθηκε έλειπε ένα βασικό στοιχείο.
Ακολούθησε μάλιστα εκτενής συζήτηση στον Τύπο σχετικά με το γεγονός ότι οι ηγέτες της
Μέσης Ανατολής εξακολουθούν να είναι θέση να αποσπούν χρήματα από τους πληθυσμούς
τους και να τα διοχετεύουν στην Ευρώπη, ενώ εμείς δεν αναλαμβάνουμε δράση για την αποτροπή
τέτοιων συμπεριφορών στο μέλλον.

Εσείς ο ίδιος είπατε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Αν όντως έτσι είναι, που αυτό πιστεύω,
γιατί τότε εμφανιστήκατε εδώ σήμερα μόνο με ένα κενό χαρτί; Θα σας παρακαλούσα να
επιδεικνύετε μεγαλύτερο σεβασμό στο Σώμα.

Marisa Matias,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουμε τις
φιλοδοξίες των ανθρώπων της Υεμένης, της Συρίας και του Μπαχρέιν για ελευθερία και
δημοκρατία και εναντιωνόμαστε στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων και των λαϊκών
διαμαρτυριών. Κατά συνέπεια, πρέπει να είμαστε σαφείς. Καταρχάς, ζητώ από τα μέλη της ΕΕ να
διακόψουν αμέσως την πώληση όπλων προς τις συγκεκριμένες χώρες. Η Ευρώπη συνεχίζει να
πουλάει όπλα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε δολοφονίες πολιτών. Κατά δεύτερον, θα πρέπει
να είμαστε στο πλευρό των πολιτών και όχι των απολυταρχικών ή δικτατορικών καθεστώτων.

Ωστόσο, παρά την αλληλεγγύη μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε
δύο μέτρα και δύο σταθμά: διαθέτουμε μια δέσμη κανόνων για την αντιμετώπιση των
δημοκρατικών φιλοδοξιών των λαών και μία άλλη για τη διατήρηση και την εκτέλεση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στη Λιβύη, η έκταση των βομβαρδισμών υπερέβη σαφώς την
εντολή των Ηνωμένων Εθνών, ενώ στο Μπαχρέιν περιοριστήκαμε σε απλή διαμαρτυρία όταν ο
στρατός της Σαουδικής Αραβίας εισήλθε στη χώρα ως σωτήρας της κλεπτοκρατίας. Τη στιγμή
που νεαρά άτομα αναλαμβάνουν κάθε δυνατή δράση ενάντια στους στρατούς και την αστυνομία,
μαχόμενοι με την καρδιά και την ψυχή τους, εμείς περιοριζόμαστε στη σύνταξη διπλωματικών
σημειωμάτων.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι είναι λάθος να νομίζουμε τόσο ότι
υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις σε πολιτικά προβλήματα όσο και ότι οι αραβικοί λαοί δεν έχουν
παρατηρήσει ακόμα τη διπρόσωπη στάση μας.

Bastiaan Belder,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η ριζική αλλαγή
καθεστώτος, υπό την έννοια της κατάληψης της εξουσίας από ακραίες ισλαμικές δυνάμεις στη
Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη, θα συνεπαγόταν ολοκληρωτική καταστροφή, τόσο σε τοπικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο πραγματικός νικητής σε αυτήν την απρόβλεπτη κατάσταση, τουλάχιστον στην Αραβική
Χερσόνησο, θα ήταν σαφέστατα το ιρανικό κυβερνών δίδυμο, Khamenei-Ahmadinejad, πράγμα
που θα έθετε τέλος στην ήδη μικρή πιθανότητα μιας περσικής άνοιξης. Παρεμπιπτόντως, η
κατάσταση κρίσης στη Δαμασκό, τη Μανάμα και τη Σάνα προσέφερε στην ΕΕ μια εξαιρετική
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ευκαιρία να επιβάλει, σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σαφείς όρους για τη
συνέχιση της στήριξής μας προς αυτά τα καθεστώτα, τα οποία βρίσκονται σε δεινή κατάσταση:
την εφαρμογή πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγα χρόνια επισκεφθήκαμε τη Συρία με μια αντιπροσωπεία του ΕΚ.
Από το 2003, αυτό το κράτος, το μοναδικό κοσμικό της περιοχής, έχει παράσχει καταφύγιο σε
εκατοντάδες χιλιάδες ιρακινών χριστιανών, γεγονός που θα έπρεπε να αποτελεί προειδοποιητικό
σημάδι. Ας καταβάλει η Δύση κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο άκρως αιματηρός
φανατικός εμφύλιος πόλεμος στο Ιράκ δεν θα εξαπλωθεί στη Συρία.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η επανάσταση των γιασεμιών, η οποία ξεκίνησε
στην Τυνησία, δυστυχώς δεν εξελίσσεται το ίδιο ειρηνικά στην Υεμένη, τη Συρία και το Μπαχρέιν.
Ένας διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος
για την εξεύρεση από κοινού δραστικής λύσης για τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα,
πράγμα που είναι και το ζητούμενο από τον λαό, καθώς επίσης και για τη μετάβαση σε ένα
σύστημα μεγαλύτερης δημοκρατικής συμμετοχής. Το ζήτημα της μετέπειτα τήρησης των
συμφωνιών τέτοιου είδους είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Σε τελική ανάλυση, το κύμα
διαμαρτυριών πυροδοτήθηκε από την αθέτηση των υποσχέσεων για πολιτική μεταρρύθμιση. Η
ικανοποίηση των αιτημάτων του λαού είχε επί μακρόν αναβληθεί με υποσχέσεις και τώρα
απαιτείται η ανάληψη δράσης. Όπως γνωρίζουμε, η διπλή στρατηγική της βίαιης καταστολής
των διαδηλώσεων από ομάδες της αντιπολίτευσης σε συνδυασμό με παράλληλες υποσχέσεις για
ορισμένες μικρές μεταρρυθμίσεις χωρίς την εφαρμογή ουσιαστικής πολιτικής αλλαγής, μπορούν
να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της κατάστασης και στις τρεις χώρες.

Οι υπό εξέλιξη αναταραχές στη Συρία εγείρουν την ανησυχία ότι τα όπλα που αγοράζονται από
την κυβέρνηση θα μπορούσαν να πωλούνται σε τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως στη Χεζμπολάχ.
Κατά τη γνώμη μου, η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο του αμερόληπτου διαμεσολαβητή
στη διευθέτηση των εν λόγω συγκρούσεων.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο αγώνας έχει δύο γύρους.
Κατά συνέπεια, ας περιμένουμε τον επαναληπτικό αγώνα μεταξύ της Inter Milan και της
Schalke 04 για να δούμε ποιος θα προκριθεί. Στο μεταξύ, συμφωνώ ότι ο Raul είναι εξαιρετικός
ποδοσφαιριστής.

Τα τεκταινόμενα στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν δεν διαφέρουν πολύ από όσα συμβαίνουν
σε άλλα μέρη του κόσμου. Μολονότι τέτοιες αναταραχές οφείλονται συνήθως σε οικονομικά
αίτια, σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει έντονη επιθυμία για ελευθερία. Το Facebook και το
διαδίκτυο έχουν σπάσει το φράγμα της απομόνωσης πολλών, πάρα πολλών, ψεύτικων
δημοκρατιών, οι οποίες παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Υπάρχει μια νέα ηγεσία, μια νέα ιδέα πολιτικής που αντανακλά τα όνειρα πολλών νεαρών ατόμων.
Υπάρχει η επιθυμία για απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη, ιδίως στις περιοχές του κόσμου
όπου οι νέοι είναι πιο ενημερωμένοι και μορφωμένοι. Πριν από λίγες ημέρες, ο αντιφρονών
Suhayr al-Atassi απελευθερώθηκε και αυτό είναι ένδειξη, αν και μικρή, θετικών εξελίξεων όσον
αφορά την ελευθερία της σκέψης και την πολιτική ελευθερία. Ο ίδιος ενθουσιασμός υπάρχει
διάχυτος στην Υεμένη, όπου κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες ενάντια στον πρόεδρο Saleh, ενώ
παρόμοια είναι η κατάσταση και στο Μπαχρέιν. Πρέπει να ενεργήσουμε με πυγμή για να θέσουμε
τέλος στη βία. Πρέπει να στηρίξουμε το ταξίδι προς τον εκδημοκρατισμό· δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αργοπορήσει, για μία ακόμη φορά.

Το μήνυμα που αποστέλλουν τα τεκταινόμενα στη Μεσόγειο είναι σίγουρα δυσνόητο. Γι’ αυτό
ακριβώς η Ευρώπη πρέπει να υψώσει τη φωνή της και να ενεργήσει με αλληλεγγύη, πράγμα που
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αυτήν τη στιγμή θα βοηθούσε πιθανόν τις περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε μεγαλύτερες
μεταναστευτικές πιέσεις στη Μεσόγειο.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είτε πρόκειται για τη συντονισμένη επίθεση
σκοπευτών, για τους καταυλισμούς διαμαρτυρίας στη Σάνα της Υεμένης στις 15 Μαρτίου, για
την καταστολή των διαμαρτυριών 100.000 ανθρώπων στην πόλη Ντάρα της Συρίας στις 17
Μαρτίου είτε για τα περιστατικά στον έκτο όροφο του νοσοκομείου Salmaniya στο Μπαχρέιν,
όπου τραυματισμένοι διαδηλωτές συλλαμβάνονται από ένοπλους κουκουλοφόρους και δεν
επιστρέφουν ποτέ και όπου οι τραυματισμένοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στις
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, διότι είναι το μοναδικό νοσοκομείο που διαθέτει τράπεζα αίματος
στη χώρα, πρέπει να δείξουμε ότι, ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενδέχεται να επικεντρώνονται
μόνο σε μία χώρα τη φορά, το Κοινοβούλιο υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού
όπου τελούν υπό απειλή.

Σήμερα, πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να αποδώσει ευθύνες
σε όλους εκείνους που ευθύνονται για βία, καθώς και να διεξαγάγει ανεξάρτητες έρευνες και να
μεριμνήσει ώστε τα εγκλήματα να μην παραμείνουν ατιμώρητα. Αυτή είναι η βασική
προειδοποίηση για την άμεση αποτροπή περαιτέρω βίας ενάντια στους διαδηλωτές.

Δεύτερον, όταν ακούμε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπαχρέιν διατείνονται ότι χρησιμοποίησαν,
υποτίθεται, μη φονικές σφαίρες, σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου, οι οποίες όμως
προκάλεσαν τον θάνατο διαδηλωτών ανοίγοντας στην κυριολεξία τα κεφάλια τους στα δύο, τότε
οφείλουμε να αναστείλουμε την άδεια, την προμήθεια και τη μεταφορά όπλων στην περιοχή.

Τέλος, η προσέγγισή μας ως προς τη διαδικασία επιδίωξης συμφωνιών σύνδεσης με τη Συρία
πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τις αρχές που περικλείονται στην ανακοίνωση του Επιτρόπου Füle
σχετικά με τις γειτονικές χώρες του Νότου. Η αρχή πρέπει να γίνει με την επιμονή μας για άμεση
παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης σε διεθνείς παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η
επανάσταση των γιασεμιών άλλαξε τον αραβικό κόσμο και πρέπει να δείξουμε ότι μαζί του
αλλάξαμε και εμείς.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η άνοιξη
μπήκε στη Μεσόγειο, αλλά στον Κόλπο και στη Συρία εξακολουθεί να άρχει ο χειμώνας. Γινόμαστε
μάρτυρες φρικτών εικόνων βίας. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ
οι εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και των Ηνωμένων Εθνών είναι ανησυχητικές.

Οι εκκλήσεις της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη είναι
σαφείς. Ζητούμε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων
Εθνών στη Γενεύη το συντομότερο δυνατό. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να ανταποκριθούν στην έκκληση. Το Συμβούλιο των Ηνωμένων
Εθνών δρα πάντα πολύ γρήγορα όταν πρόκειται να τοποθετηθεί επί της σύγκρουσης στη Μέση
Ανατολή. Είναι πλέον καιρός να αντιμετωπίσει τις πραγματικές προκλήσεις που ανακύπτουν από
τις τρέχουσες ακραίες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση,
χρειαζόμαστε μετάβαση στη δημοκρατία και χρειαζόμαστε εμπορικό αποκλεισμό όπλων. Όλα
αυτά τα στοιχεία έχουν αναφερθεί σήμερα εδώ.

Παρακολούθησα ζωντανά την ομιλία του προέδρου της Συρίας κ. Assad. Πρόκειται για
δικτατορία μεσαιωνικού τύπου που χρησιμοποιεί δυτικές εταιρείες δημοσίων σχέσεων, οι οποίες
παρουσιάζουν τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ως ψευδοεκσυγχρονιστές σε αστραφτερά
περιοδικά. Οι εταιρείες και τα περιοδικά θα πρέπει όμως να αναρωτηθούν αν αυτό είναι πράγματι
το σωστό.
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Τώρα όσον αφορά την Υεμένη, όπου κατά τη γνώμη μου ελλοχεύουν οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι:
ο κίνδυνος του διαχωρισμού μεταξύ Βορρά και Νότου, ο ενεργός πυρήνας της al-Qaeda και ο
κίνδυνος να μετατραπεί σε αποτυχημένο κράτος. Έχουμε ήδη ένα παράδειγμα αποτυχημένου
κράτους τέτοιου είδους, την περίπτωση της Σομαλίας. Η επιχείρηση Atalanta είναι σε εξέλιξη
στον Κόλπο του Άντεν. Η Ευρώπη ενδιαφέρεται άμεσα για την περιοχή και πρέπει να ακούσουμε
περισσότερα από αυτά που κατέθεσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου εδώ σήμερα.

Frieda Brepoels (Verts/ALE).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, για να είμαι ειλικρινής, οφείλω να
παραδεχτώ ότι εξεπλάγην καθώς σημείωνα τις τρεις αρχές που ανέφερε ο υπουργός: την απόρριψη
της βίας, την προώθηση του διαλόγου για τη διευθέτηση των διιστάμενων απόψεων και για την
αντιμετώπιση ορισμένων καταγγελιών και, φυσικά τις αναγκαίες πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Εν προκειμένω, η απλή έκκληση για διάλογο δεν θα αλλάξει κάτι, ούτε είναι πραγματικά αξιόπιστη.
Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πολύ πιο ενεργή δράση για την επίτευξη των
εν λόγω δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Ακούμε ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος διατηρεί πλήθος
επίσημων επαφών, αλλά τι ακριβώς κάνει για να διατηρήσει τις επαφές με την κοινωνία των
πολιτών· τι κάνει για να αφουγκραστεί τους πολίτες;

Οι προηγούμενοι ομιλητές το ανέφεραν ήδη: η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει την
προμήθεια όπλων στην περιοχή αμέσως. Όταν για παράδειγμα διαπιστώνω ότι πέρυσι τουλάχιστον
οκτώ ευρωπαϊκές χώρες προμήθευσαν την Υεμένη μόνο με όπλα αξίας 100 εκατ. και πλέον ευρώ,
τότε αναρωτιέμαι αν η κοινή ευρωπαϊκή θέση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων έχει πράγματι ουσία.
Δεν θα έπρεπε να αναλάβουμε επείγουσα δράση προς αυτήν την κατεύθυνση;

Fiorello Provera (EFD).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι στο Μπαχρέιν.
Αυτή η μικρή χώρα βρίσκεται σε στρατηγική θέση όσον αφορά την ισορροπία στον Κόλπο και
τον ενεργειακό εφοδιασμό. Είναι ευρέως γνωστό ότι εκεί υπάρχει ένα μείζον διυλιστήριο
σαουδαραβικού αργού πετρελαίου.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πτυχή αυτής της κατάστασης, η οποία μού
φαίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική. Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν την ύπαρξη ιρανικής επιρροής
στον σιιτικό πληθυσμό του Μπαχρέιν, πράγμα που προστίθεται στις θεμιτές φιλοδοξίες για
ουσιαστικότερες μεταρρυθμίσεις στην κυβέρνηση της συγκεκριμένης χώρας. Είναι δύσκολο να
προσδιορίσουμε τη βαρύτητα του ρόλου της εξωτερικής επιρροής στα πρόσφατα γεγονότα στο
Μπαχρέιν, ωστόσο υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης στην περιοχή, ο οποίος θα μπορούσε
να επεκταθεί έως τις ανατολικές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, όπου κατοικεί μία άλλη μεγάλη
ομάδα σιιτών. Το Ιράν χρηματοδοτεί τη Χαμάς, υποστηρίζει την οργάνωση Χεζμπολάχ στον
Λίβανο και επηρεάζει την εσωτερική πολιτική του Ιράκ όπου η κυβέρνηση απαρτίζεται κατά
κύριο λόγο από σιίτες ισλαμιστές. Αν η διαταραχή της ισορροπίας εξαπλωθεί στον Κόλπο, τότε
η επιρροή θα ήταν εμφανής, ενδεχομένως με παγκόσμιες επιπτώσεις.

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά την εκτίμηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και
να διαχωρίσουμε τις θεμιτές φιλοδοξίες των λαών για περισσότερη δημοκρατία από εξωτερικές
επιρροές με στρατηγικές βλέψεις στην περιοχή.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε σήμερα για τρεις πολύ διαφορετικές
χώρες με πολύ συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες. Στην Υεμένη, η επανάσταση έχει λάβει μαζικές
διαστάσεις, παρά την ειδεχθή βία από μέρους της αστυνομίας και του στρατού. Στο Μπαχρέιν,
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αποσταθεροποίησης ολόκληρης της περιοχής λόγω της εμπλοκής
της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν. Τέλος, στη Συρία, η αντιπολίτευση πρακτικά δεν έχει πλέον
κανένα περιθώριο ελιγμών και το καθεστώς φαίνεται έτοιμο να προβεί σε κάθε ενέργεια
προκειμένου να καταστείλει τις διαμαρτυρίες.
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Υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων συνθηκών, πιστεύω ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνάψει διμερείς
σχέσεις με τις εν λόγω χώρες. Υπάρχουν ορισμένες αρχές που πρέπει να τηρηθούν. Προφανώς,
κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στη διαδήλωση και στην ελεύθερη έκφραση των απόψεών του.
Ωστόσο, πώς θα πρέπει να χειριστούμε περιπτώσεις ειρηνικών διαμαρτυριών, όπου οι ίδιοι οι
πολίτες γίνονται ταυτόχρονα θύματα καταπίεσης, λόγω της παρέμβασης της αστυνομίας και
του στρατού; Σκοπεύουμε να διερευνήσουμε αυτήν την κατάσταση σε διεθνές επίπεδο; Τι κάνει
η ΕΕ για να προωθήσει την εκπόνηση σχετικής έρευνας;

Δεύτερον, οι κυβερνήσεις οφείλουν να διεξαγάγουν διάλογο με την αντιπολίτευση και τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διότι η βία και η καταπίεση σε καμία περίπτωση δεν
συνιστούν λύση. Τι ακριβώς κάνει η ΕΕ για να προωθήσει τον διάλογο; Και τι γίνεται στην
περίπτωση όπου, παρά τον διάλογο, τα καθεστώτα στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη
εξακολουθούν να μην είναι σε θέση ή να μην είναι πρόθυμα να εισακούσουν τον λαό τους; Τότε
ποιες θα είναι οι συνέπειες όσον αφορά τις σχέσεις μας με τις εν λόγω χώρες;

Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να παράσχουμε συγκεκριμένη βοήθεια, όπως έχει λεχθεί πολλές φορές,
αλλά η συγκεκριμένη βοήθεια πρέπει να είναι επίσης ουσιώδης. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό; Θα
ήθελα σήμερα να είχα ακούσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Θα ήθελα να απευθύνω μία παρατήρηση στον Επίτροπο. Θεωρώ ότι στην ειδική περίπτωση της
Συρίας, και επίσης της Τουρκίας, πρέπει να ζητήσουμε μεταξύ άλλων την άσκηση πίεσης, στο
πλαίσιο των σχεδίων που όπως φαίνεται θα καταρτιστούν εντός των ερχόμενων ημερών.

Μία τελευταία παρατήρηση: θεωρώ ότι η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ
θα μπορούσε να επιτελέσει εξαιρετικό έργο και ότι θα έπρεπε να κάνουμε τα πάντα για να την
διευκολύνουμε.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ πρέπει να επιδείξει συνέπεια στις δηλώσεις
και τις δράσεις της όσον αφορά τις λαϊκές εξεγέρσεις στην Υεμένη, τη Συρία, το Μπαχρέιν, αλλά
και σε άλλες χώρες του αραβικού κόσμου. Δεν διακυβεύεται μόνο η αξιοπιστία της: διακυβεύεται
επίσης η αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων προς τις δικτατορίες οι οποίες είναι στο στόχαστρο
των διαμαρτυριών, καθώς και η ασφάλεια των ανδρών και των γυναικών που διακινδυνεύουν τις
ζωές τους βγαίνοντας στους δρόμους προκειμένου να αγωνιστούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.

Η ανησυχητικά ασαφής στάση της ΕΕ, ιδίως απέναντι στο Μπαχρέιν, αντανακλά τις αντιφάσεις
μιας εξωτερικής πολιτικής με δύο μέτρα και δύο σταθμά, η οποία αναμειγνύεται με ζητήματα
πετρελαίου και προμήθειας όπλων από τα κράτη μέλη όχι μόνο προς το Μπαχρέιν, αλλά επίσης
προς τη Σαουδική Αραβία, παραβιάζοντας την κοινή θέση ως προς τις εξαγωγές στρατιωτικού
εξοπλισμού.

Το Κοινοβούλιο ζητεί άμεση παύση της πώλησης όπλων και η Ύπατη Εκπρόσωπος ζητεί
–ξεκάθαρα– να αποδοθούν ευθύνες στις αρχές του Μπαχρέιν για τους νεκρούς ή αγνοούμενους
που έπεσαν θύματα της καταστολής των ειρηνικών διαμαρτυριών και να τεθεί τέλος στα μέτρα
συσκότισης που έχουν επιβληθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Edward McMillan-Scott (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χθες το βράδυ, βοήθησα στην
οργάνωση ακρόασης εμπειρογνωμόνων από την περιοχή, οι οποίοι μας ενημέρωσαν ότι έως τώρα
ο αριθμός των θανάτων στα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας στο Μπαχρέιν ανέρχεται σε
τουλάχιστον 23· στη Συρία σε 132 και στην Υεμένη σε τουλάχιστον 63. Ένα ενδεχόμενο ερώτημα
που προκύπτει είναι: τι μπορεί να κάνει η ΕΕ; Λοιπόν, το ψήφισμα που θα εγκριθεί αύριο εμπεριέχει
ορισμένες προτάσεις.
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Ωστόσο, οφείλω να πω ότι τα αποτελέσματα της σύγκρισης που εκπόνησε το γραφείο μου μεταξύ
των ψηφισμάτων σχετικά με την Τυνησία, την Αίγυπτο και τη Λιβύη, τα οποία ενέκρινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους προηγούμενους μήνες, και των δράσεων και των προγραμμάτων
για αλλαγή της Επιτροπής, δεν με οπλίζουν με πολύ θάρρος. Χάνουμε άδικα τα λόγια μας αν
δεν εισακουστούμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Όπως είπα, σκοπεύω να δημοσιεύσω πολύ σύντομα την εν λόγω ανάλυση στον δικτυακό τόπο
μου. Πιστεύω ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχώρησε νέες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να θεωρούμαστε υπολογίσιμη δύναμη από τα άλλα στοιχεία της
εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως σε μια περίοδο μαζικών αλλαγών στον
αραβικό κόσμο, πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί.

Pino Arlacchi (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Συρία, το Μπαχρέιν και η Υεμένη είναι τρεις
τυραννίες στις οποίες έχουν εναντιωθεί οι ίδιοι οι πολίτες τους, που αξίζουν την άνευ όρων
υποστήριξή μας. Έως σήμερα, η δράση της ΕΕ απέναντι στο κύμα εκδημοκρατισμού στην περιοχή
ήταν ασαφής, χωρίς δυναμική και αξιοπιστία. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις δύο αυτές
συνιστώσες, θα πρέπει καταρχάς να εξαλείψουμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά του παρελθόντος.

Έχουμε υποστηρίξει αυτές τις απολυταρχίες με πολλούς τρόπους: εμείς, οι Ευρωπαίοι, μαζί με
τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις τροφοδοτήσαμε με όπλα σχεδόν κάθε είδους. Σήμερα
θρηνούμε τις συνέπειες του εμπορίου όπλων που διεξήγαμε με τις απολυταρχίες του Κόλπου,
και αναφέρομαι στα θύματα, τα αθώα θύματα των όπλων που εμείς τους πουλήσαμε.

Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, θα πρέπει να ακυρώσουμε όλες τις συμβάσεις χορήγησης
εξοπλισμών σε αυτές τις χώρες και στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και να ζητήσουμε
την καθιέρωση εμπορικού αποκλεισμού όπλων σε ολόκληρη την περιοχή της Βόρειας Αφρικής
και της Μέσης Ανατολής. Το ποσό που θα προκύψει από τη μείωση του στρατιωτικού
προϋπολογισμού των περιοχών θα αποτελέσει μέρισμα για την επένδυση κεφαλαίων στη μετάβαση
προς τη δημοκρατία.

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, το ιστορικό και μη αναστρέψιμο
βήμα προς τη δημοκρατία στις αραβικές χώρες δεν ολοκληρώθηκε με την προς το παρόν ευάλωτη
μετάβαση στην Αίγυπτο και την Τυνησία, ούτε με την επίσης ιστορικής σημασίας υποστήριξη
της διεθνούς κοινότητας για την ενεργοποίηση της αρχής της ευθύνης με στόχο την προστασία
του πληθυσμού της Λιβύης.

Η αλλαγή συνεχίζεται τώρα στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να είναι παρούσα· πρέπει να διδαχθεί από το παρελθόν και να ηγηθεί της διεθνούς
ανταπόκρισης μέσω της ανάληψης μακρόπνοων μέτρων, Επίτροπε Füle, όπως ο σαφής καθορισμός
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και μέσω συγκεκριμένων και άμεσων μέτρων έτσι ώστε ο
πληθυσμός των εν λόγω χωρών, καθώς και οι πολίτες της Ευρώπης, να καταλάβουν ότι δεν
υπάρχουν ρωγμές στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελευθερία, αξιοπρέπεια, δημοκρατία
και ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι αρχές της Συρίας, της Υεμένης και του Μπαχρέιν θα πρέπει να θυμούνται ότι η χρήση βίας
από το κράτος ενάντια στον λαό έχει άμεσες συνέπειες· πρέπει επίσης να αντιληφθούν ότι οι
επιφανειακές αλλαγές στις απολυταρχικές κυβερνήσεις τους δεν επαρκούν. Αντίθετα, πρέπει να
ξεκινήσουν αμέσως διάλογο με τα κινήματα της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών·
να απελευθερώσουν τους πολιτικούς κρατούμενους, τους δημοσιογράφους και τους υπερασπιστές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάραυτα· και να θέσουν άμεσο τέλος στην κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε
ενώπιον των κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πραγματοποιούνται
στις τρεις αυτές χώρες.

Η κατάσταση στη Συρία είναι πολύ σοβαρή και εκεί διακυβεύονται περισσότερα. Στη Συρία, στο
στόχαστρο βρίσκονται εκπαιδευτικοί, ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφοι και
μπλόγκερ. Σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι· πολλοί τέθηκαν υπό κράτηση· ξένοι δημοσιογράφοι
εκδιώχθηκαν από τη χώρα· ισχύει αποκλεισμός της πληροφόρησης· απαγορεύεται εξ ολοκλήρου
η ανεξάρτητη ειδησεογραφία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο επιβολής
κυρώσεων στη Συρία.

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το ενδεχόμενο ανάληψης πολιτικών ενεργειών στην Υεμένη
και το Μπαχρέιν. Όσον αφορά την Υεμένη, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αναστολής
της μόνιμης συμφωνίας μας σχετικά με τις εξαγωγές όπλων.

Επί τη ευκαιρία της συζήτησης γι’ αυτές τις τρεις χώρες: πρώτον, ας απευθύνουμε έκκληση για
απόδοση ευθυνών, δεύτερον ας διοργανώσουμε έκτακτες συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έζησα στο Μπαχρέιν τρία
χρόνια, από το 1987 έως το 1990. Τότε, θεωρούνταν μία από τις πλέον δημοκρατικές χώρες
του Κόλπου, άποψη που ίσχυε έως πρόσφατα. Φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει σε άλλες χώρες,
δεδομένου ότι στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιούνται μερικές εκατοντάδες εκτελέσεις ετησίως,
στο Ιράν λαμβάνουν χώρα ειδεχθείς σφαγές, ενώ στον Κόλπο οι δολοφονίες είναι συνηθισμένα
φαινόμενα και υπάρχει παντελής στέρηση των δικαιωμάτων του Τύπου.

Σήμερα, εγκρίναμε το ψήφισμα σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, αλλά πότε θα
εκπονήσουμε ψήφισμα για τη Σαουδική Αραβία, την Αλγερία, την Κίνα και άλλες χώρες του
κόσμου που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα; Το πρόβλημα είναι ότι, εδώ στη Δύση,
διαβλέπω κάτι περίεργο, αφενός…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, τι ρόλο πρέπει να διαδραματίσει η
Ευρώπη στις χώρες εκείνες όπου, ενώ οι πολίτες αμφισβητούν τα καθεστώτα, οι ηγέτες παραμένουν
αδρανείς στις επανειλημμένες εκκλήσεις για περισσότερη δημοκρατία, ουσιαστικές διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και πιο δίκαιη ανάπτυξη; Αυτό είναι το ερώτημα που μας τίθεται.

Κατά την άποψή μου, υπάρχει ένας αρχικός τρόπος ανταπόκρισης. Είναι έκτακτος. Η Ένωση
πρέπει να ανασκουμπωθεί χρησιμοποιώντας ολόκληρο το οπλοστάσιο κυρώσεων που διαθέτει
για να θέσει τέλος στην καταπίεση και να διασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών
κρατουμένων και των δημοσιογράφων. Πρέπει να υποστηρίξει τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής
για τη διενέργεια έρευνας των πεπραγμένων και να ζητήσει έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μεσοπρόθεσμα, πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου σε βάθος τις σχέσεις μας με τις
συγκεκριμένες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει στο εξής να επιδείξει ότι βρίσκεται
απαρασάλευτα στο πλευρό της κοινής γνώμης, του λαού και όχι των κυβερνώντων.

Προς τούτο, η Ένωση πρέπει να καθιερώσει και να διενεργεί μόνιμο διάλογο με όλες τις δυνάμεις
της κοινωνίας των πολιτών και με όλους εκείνους που θέλουν να υποστηρίξουν τη δημοκρατία,
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καθώς και με τους ηγέτες των κινημάτων της αντιπολίτευσης. Πρόκειται, συνεπώς, για εκ βάθρων
αλλαγή…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ενημερωθήκαμε ότι το Κοινοβούλιο
αναλαμβάνει πλέον με μεγάλη σοβαρότητα την αντιμετώπιση των σοβαρών παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ακόλουθες τρεις χώρες: Μπαχρέιν, Υεμένη και Συρία. Η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή πρέπει να μας ενημερώσουν σχετικά με τα βήματα
που πρέπει να γίνουν προκειμένου να δείξουμε ότι δεν δρούμε πλέον βάσει δύο μέτρων και δύο
σταθμών.

Έχουμε ενημερωθεί σχετικά με την ύπαρξη πολλών συγκεκριμένων μέτρων. Πρέπει να
ενημερωθούμε για την εξέλιξη των επιχειρήσεων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη στην έκκληση για έκτακτες συνόδους
σχετικά με τη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη;

Ακούσαμε ότι ήρθε η ώρα να θέσουμε τέλος στις εξαγωγές όπλων στις εν λόγω χώρες.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε, οπότε ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες σκοπεύουν να προβούν
αμέσως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή;

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στη Συρία, οι δυνάμεις ασφαλείας
αντιμετώπισαν βίαια και με φονικό τρόπο τις διαδηλώσεις σχετικά με θεμιτές καταγγελίες. Η
φιλοπόλεμη διάθεση του προέδρου Assad και η ρητορική του προς το Ισραήλ, τον σύμμαχό
μας, η υποστήριξη που παρέχει σε τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η Χεζμπολάχ, και η φιλία
του με το Ιράν, τον σκιαγραφούν, κατά τη γνώμη μου, ως επικίνδυνο δυνάστη.

Αντίθετα, το Μπαχρέιν είναι σχετικά σύγχρονη και προοδευτική συνταγματική μοναρχία.
Δυστυχώς, οι σιίτες εξτρεμιστές, εμπνεόμενοι και υποστηριζόμενοι από το Ιράν, συνεχίζουν τις
φανατικές πιέσεις και την προπαγάνδα ενάντια στην κυβέρνηση και τον βασιλιά. Ο βασιλιάς έχει
μεν καταβάλει προσπάθειες να εισακούσει τις ανησυχίες των διαδηλωτών και να ξεκινήσει διάλογο,
αλλά, φυσικά, πρέπει να καταδικάσουμε τις δολοφονίες άοπλων διαδηλωτών.

Τέλος, φαίνεται ότι στην Υεμένη ο πρόεδρος Saleh, λόγω της χρήσης δυσανάλογης βίας,
αποξενώθηκε από τους βασικούς υποστηρικτές του, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών,
παρά την αποφασιστική δράση που είχε αναλάβει εδώ και πολλά χρόνια με στόχο την εξάλειψη
των τρομοκρατών της al-Qaeda. Η απόσυρση της υποστήριξης της ΕΕ τώρα, χωρίς να γνωρίζουμε
τι έπεται, είναι μια στρατηγική που ενέχει υψηλό κίνδυνο.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μπορεί μεν να αναρωτιόμαστε
ποιες είναι οι δράσεις που θα πρέπει να αναλάβουμε για την άμβλυνση των επιπτώσεων των
πολιτικών αδιεξόδων και την ανακούφιση των λαών αυτών των χωρών που υποφέρουν, κάτι
τέτοιο όμως προϋποθέτει τρία πράγματα. Πρώτον, ότι οι ενέργειες είναι εντός των δυνατοτήτων
μας, δεύτερον, ότι εμπίπτουν στα καθήκοντά μας και, τρίτον, ότι η παρούσα κατάσταση σε καμία
περίπτωση δεν οφείλεται σε παρέμβασή μας.

Την ώρα που μιλάμε, βρετανοί στρατιωτικοί λαμβάνουν ειδοποιήσεις απόλυσης –συχνά ενώ
είναι ακόμα εν ενεργεία– από την αποδυναμωμένη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα
ήταν παράλογο να προσδοκούμε από τους εναπομείναντες στρατιωτικούς να καταφέρουν να
συμμετέχουν σε περαιτέρω περιπέτειες.
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Τα κράτη συνάπτουν επίσημο, αλλά συνήθως άγραφο, σύμφωνο με τα στρατεύματά τους, το
οποίο προβλέπει μεν την αποστολή τους σε μάχη με κίνδυνο της ζωής τους, αλλά μόνο εφόσον
διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα του έθνους ή των ομοεθνών. Δεν έχουμε ζωτικά συμφέροντα
σε αυτά τα κράτη. Επιπλέον, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι οι εξωτερικές δυνάμεις που
συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους έχουν συμφέρον από την
αποσταθεροποίηση της Συρίας. Δεν έχω ενημερωθεί για το καθεστώς Μπάαθ…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πολλά από τα νεαρά άτομα που ζουν
σε αυτές τις χώρες επιζητούν τη δημοκρατία, τον εκσυγχρονισμό και την ελευθερία, στοιχείο
που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συνάψουμε φιλίες σε αυτές τις
χώρες και να μην προβαίνουμε σε καθολικές κρίσεις. Αντίθετα, πρέπει να εντοπίσουμε τα άτομα
που δεν ακολουθούν τους κανόνες μιας σύγχρονης κοινωνίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να
προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε προγράμματα ανταλλαγής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
εκπαιδευτικούς, καθηγητές πανεπιστημίου και δημοσιογράφους. Καθήκον μας είναι να
οικοδομήσουμε φιλίες σε αυτές τις χώρες. Ελπίζω ότι θα αναλάβουμε σχετική δράση σύντομα.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κύριε υπουργέ, όπως πολλοί σε αυτό το Σώμα
σήμερα, αντιμετωπίζω με φρίκη τη βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
παρακολουθούμε να λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την περιοχή. Ωστόσο, δεν θα μπορούσα να
μην πω –ιδίως σε εσάς, κύριε υπουργέ– ότι η δήλωσή σας σήμερα εξ ονόματος της Ύπατης
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
καταδεικνύει με τον πλέον επιδέξιο τρόπο, και ίσως καλύτερα από τον καθένα μας εδώ, τη
ματαιότητα αυτού του αξιώματος και των εκατομμυρίων ευρώ που δαπανάμε σε αυτό.

Το σημερινό μήνυμά σας είναι πολύ σωστό: απόρριψη της βίας, προώθηση του διαλόγου,
μεταρρύθμιση από το εσωτερικό των εν λόγω χωρών. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, σε αυτές τις
καταστάσεις όλα αυτά είναι αξιόλογα και επιθυμητά. Χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα από
μερικά τηλεφωνήματα και μια δήλωση που ζητάει το τάδε ή το δείνα και πιστεύω ότι οι άνθρωποι
στη Μέση Ανατολή…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Zsolt Németh,    εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για τις ομιλίες σας. (Η ομιλία συνεχίζεται στην αγγλική γλώσσα.)

(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να απαντήσω συγκεκριμένα σε ορισμένες ερωτήσεις
σχετικά με το Μπαχρέιν.

Τέθηκε το θέμα της ιρανικής παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις του Μπαχρέιν. Έως τώρα
δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Ιράν έχει αναμειχθεί στην κατάσταση του
Μπαχρέιν προκαλώντας ριζοσπαστικοποίηση. Σαφώς αυτό αποτελεί κίνδυνο και είναι ένας
επιπλέον καλός λόγος να ξεκινήσει εθνικός διάλογος στο Μπαχρέιν το συντομότερο δυνατόν,
προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο.

Όσον αφορά τη σαουδαραβική εισβολή στο Μπαχρέιν, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα έξι
κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου έχουν υπογράψει συμφωνία συλλογικής
ασφάλειας μεταξύ τους. Ζητήθηκε η παρουσία σαουδαραβικών και άλλων δυνάμεων του Κόλπου
στο Μπαχρέιν στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, η οποία παρασχέθηκε από περισσότερα του
ενός κράτη μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Αυτό δεν είναι απλώς νομικίστικη
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προσέγγιση. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη την περιφερειακή διάσταση κατά την αξιολόγηση
των εξελίξεων στη συγκεκριμένη περιοχή.

Όσον αφορά την Υεμένη, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι ανέστειλε
μέρος της ενίσχυσης προς την Υεμένη: για παράδειγμα, την ενίσχυσή της για την αντιτρομοκρατική
στήριξη των πολιτών. Σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουμε διαφοροποιημένη προσέγγιση
ως προς αυτό το θέμα.

Επιτρέψτε μου τώρα να μιλήσω στην ουγγρική γλώσσα για να απαντήσω σε ορισμένες από τις
ερωτήσεις που υποβλήθηκαν.

(HU) Ο κ. Salafranca έθεσε το ερώτημα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της μετάβασης. Εν
προκειμένω, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της Αραβικής Άνοιξης.
Κανείς δεν το γνωρίζει, και μάλιστα πριν από δύο μήνες, δεν γνωρίζαμε καν ότι θα μπορούσαν
να πυροδοτηθούν τέτοιες αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ωστόσο, πιστεύω ότι η τελική έκβαση της
Αραβικής Άνοιξης δεν έχει προδιαγραφεί ακόμα. Συνεπώς, πιστεύω επίσης ότι εξαρτάται κατά
πολύ από εμάς. Η απάντησή μου προς τον κ. Salafranca θα ήθελα να είναι η εξής: η τελική έκβαση
της Αραβικής Άνοιξης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από εμάς.

Πιστεύω ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ήταν πολύ χρήσιμες και ότι τόσο οι εκπρόσωποι
της Επιτροπής όσο και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής
Δράσης επικρότησαν όλες τις υποβληθείσες προτάσεις. Βρισκόμαστε στο στάδιο αναθεώρησης
της πολιτικής γειτονίας μας. Όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν εδώ θα ληφθούν υπόψη κατά
την αναθεώρησης της εν λόγω πολιτικής. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η αναβολή της συνόδου
κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στη Βουδαπέστη, η οποία κανονικά θα λάμβανε χώρα
σε μερικές εβδομάδες από σήμερα, είναι ευτυχής συγκυρία, διότι αυτό θα μας δώσει τον
απαραίτητο χρόνο να ενσωματώσουμε τις υποβληθείσες προτάσεις στην αναθεώρηση της
πολιτικής γειτονίας.

Θεωρώ την ενοποίηση της πολιτικής γειτονίας πολύ σημαντική. Η πολιτική γειτονίας πρέπει να
καλύπτει την Ανατολική Διάσταση με τον ίδιο τρόπο που καλύπτει τη Νότια. Μόνο με τη χάραξη
ενοποιημένης, συνεπούς και καλοσχεδιασμένης πολιτικής γειτονίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι έναντι των νότιων γειτόνων μας, οι οποίοι
παρακολουθούν προσεκτικά ό,τι λέμε. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν εδώ σε σχέση με την
πολιτική γειτονίας –όπως, για παράδειγμα, οι προτάσεις των τελευταίων ομιλητών, της κ. Dodds
και του κ. Rübig– επισήμαναν τις σχέσεις με τους πολίτες. Η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση
των σχέσεων με τους πολίτες και ιδίως των σχέσεων με τα νεαρά άτομα συγκαταλέγεται στις ιδέες
μας σχετικά με την πολιτική γειτονίας.

Η δημιουργία νέων κεφαλαίων και, αν είναι απαραίτητο, κεφαλαίων νέου μεγέθους, πρέπει να
είναι βασικό στοιχείο κατά την αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε πτυχή
απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση. Υπάρχουν χώρες στις οποίες η επιβολή κυρώσεων ή
εμπορικού αποκλεισμού όπλων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανάληψη στρατιωτικής δράσης
ήταν αναπόφευκτες ενέργειες. Όπως γνωρίζετε, η Λιβύη δεν είναι ο μοναδικός γείτονας στα
νότια σύνορά μας όπου είναι σε εξέλιξη ένοπλη παρέμβαση· στην Ακτή Ελεφαντοστού εδώ και
λίγες ημέρες εκτυλίσσονται παρόμοιες καταστάσεις. Το εν λόγω ζήτημα όμως αποτελεί ξεχωριστό
θέμα συζήτησης της σημερινής συνεδρίασης και θα συζητηθεί αργότερα.

Ωστόσο, πιστεύω ότι οι περιπτώσεις σε αυτές οι χώρες, όπου οι στρατιωτικές παρεμβάσεις ήταν
αναπόφευκτες λόγω εμφυλίου πολέμου, δεν πρέπει να συγχέονται με τις περιπτώσεις των επίμαχων
χωρών με το απολυταρχικό, καταπιεστικό καθεστώς, μολονότι είναι γεγονός ότι οι εν λόγω χώρες
φλερτάρουν επίσης με τη χρήση βίας. Ωστόσο, πιστεύω ότι το μήνυμα της Ύπατης Εκπροσώπου

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL264



προς τις συγκεκριμένες χώρες σχετικά με τη στάση τους απέναντι στη βία ήταν πολύ ισχυρό. Η
στρατιωτική δράση που λαμβάνει χώρα στη Λιβύη και στην Ακτή Ελεφαντοστού αποτελεί από
μόνη της ισχυρό μήνυμα προς τις τρεις αυτές χώρες. Τις τελευταίες εβδομάδες, η ευρωπαϊκή και
η διεθνής κοινότητα κατάφερε να αναπτύξει μια πολύ σαφή φιλοσοφία.

Το «δικαίωμα στην προστασία» και η «ευθύνη προστασίας» είναι νέες αρχές οι οποίες
εφαρμόστηκαν μόλις πρόσφατα από τη διεθνή κοινότητα και οι οποίες πρέπει επίσης να αποτελούν
σήμα προειδοποίησης προς την Υεμένη, το Μπαχρέιν και όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα της
περιοχής. Τα σημερινά τεκταινόμενα, οι στρατιωτικές παρεμβάσεις, δεν θυμίζουν τόσο την
κατάσταση στο Ιράκ όσο την κατάσταση στη Ρουάντα ή στο Κοσσυφοπέδιο, δηλαδή περιπτώσεις
όπου η διεθνής κοινότητα χρειάστηκε να παρέμβει προκειμένου να προστατεύσει πολίτες. Πιστεύω
ότι η διεθνής κοινότητα αποστέλλει σήμερα το εν λόγω ισχυρό μήνυμα στις χώρες που
χρησιμοποιούν βία ενάντια στους πολίτες τους.

Κυρίες και κύριοι, το αξιότιμο θεσμικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μου παρέχει τη
δυνατότητα να απαντήσω μόνο εν συντομία σε ορισμένες πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Θα
μεταβιβάσω στην Ύπατη Εκπρόσωπο την ομόφωνη και γενική πρόταση για σύγκληση έκτακτης
συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σαφές ότι αυτή
η πρόταση ήταν βασικό στοιχείο στη συζήτηση εδώ και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Ομοίως, θα μεταβιβάσω επίσης στην Ύπατη Εκπρόσωπο την επίσης σαφή και ομόφωνη γνώμη
σχετικά με τις εξαγωγές όπλων, η οποία εκφράστηκε εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι πρέπει να
μπορέσουμε να επιτύχουμε κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της συνεργασίας και των κυρώσεων
όσον αφορά τις εν λόγω τρεις ομάδες χωρών.

Η συνεργασία, σε αντίθεση με την εφαρμογή κυρώσεων και τη στρατιωτική παρέμβαση, αποτελεί
σίγουρα ιδιαίτερο καθήκον και, αν χρειαστεί, απαιτεί κυρώσεις ως έναν βαθμό σε μια ομάδα
χωρών. Θεωρώ επίσης σημαντική τη δήλωση της κ. Oomen-Ruijten ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει επίσης να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην Τουρκία κατά τη χάραξη της πολιτικής για την
περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον διάλογο, καθώς επίσης και για τις παρατηρήσεις, τις
ομιλίες και τις ερωτήσεις.

Πρόεδρος.   – Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος (2) , οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12:00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Dominique Baudis (PPE),    γραπτώς. – (FR) Το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στη
Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη δικαιολογημένα καταγγέλλει τη βίαιη και φονική καταστολή
με θύματα τους διαδηλωτές στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν. Οι ηγέτες αυτών των τριών
χωρών δίνουν εντολές να εξαπολυθούν πυρά ενάντια στους ομοεθνείς τους, οι οποίοι
δικαιολογημένα απαιτούν πολιτική ελευθερία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
Μέσω του συγκεκριμένου ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει σθεναρά την
αλληλεγγύη του προς τους πολίτες της Συρίας, του Μπαχρέιν και της Υεμένης, οι οποίοι
επιδεικνύουν μεγάλο θάρρος διαδηλώνοντας για τις φιλοδοξίες τους, τη στιγμή που δυνάμεις
της κυβέρνησης ανοίγουν πυρ εναντίον άοπλων πολιτών.

(2) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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Franz Obermayr (NI),    γραπτώς. – (DE) Όπως και η ισλαμική πίστη, η Συρία, το Μπαχρέιν
και η Υεμένη έχουν ένα κοινό στοιχείο: το απολυταρχικό καθεστώς, ανεξάρτητα από το αν ο
κυβερνήτης είναι βασιλιάς, πρόεδρος ή μέλος της οικογένειας των Assad. Για τα δεδομένα της
Δύσης, πρόκειται αναμφισβήτητα για μη δημοκρατικά συστήματα. Οι αυξανόμενες επαναστατικές
τάσεις, όπως εκείνες στην Αίγυπτο ή την Τυνησία, εγκαταλείπονται προτού ακόμα εφαρμοστούν,
και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμελούνται. Στην Υεμένη, για παράδειγμα, το 37% των ανήλικων
κοριτσιών εξαναγκάζονται να συνάψουν υποχρεωτικούς γάμους, γεγονός που θέτει την Υεμένη
στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μετά τη Σομαλία. Οι κυβερνήσεις αυτών των τριών χωρών πρέπει
να αποδείξουν ότι εργάζονται προς όφελος και όχι εναντίον του λαού τους. Για δεκαετίες, η ΕΕ
υποστήριζε και καλόπιανε αυτές τις χώρες, όσο αυτό της απέφερε οικονομικά και γεωπολιτικά
οφέλη. Η ΕΕ θα πρέπει να αγωνιστεί πιο ενεργά για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
καθώς και για την καταπολέμηση του ακραίου εξισλαμισμού σε αυτές τις χώρες.

Kristiina Ojuland (ALDE),    γραπτώς. – (EN) Μολονότι η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν
και την Υεμένη χρήζει έκτακτης αντιμετώπισης, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην
ανησυχητική κατάσταση στον Λίβανο, όπου κρατούνται αιχμάλωτοι επτά πολίτες της ΕΕ από
την Εσθονία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη βαρόνη Ashton για την άμεση απάντηση και τη
διαβεβαίωσή της πριν από δύο εβδομάδες ότι το ζήτημα θα εξεταστεί στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο στην ΕΕ. Τώρα έχουμε λάβει την πληροφορία ότι οι απαγωγείς, οι οποίοι ισχυρίζονται
ότι είναι μέλη του «Κινήματος για την Αναγέννηση και τη Μεταρρύθμιση», παρέδωσαν ένα ασαφές
σημείωμα για λύτρα, στο οποίο αναφέρεται ότι θα ανακοινώσουν περαιτέρω απαιτήσεις σε
μεταγενέστερο στάδιο. Δηλώνουν ότι οι επτά εσθονοί πολίτες είναι ζωντανοί. Θα ήθελα να ζητήσω
από τη βαρόνη Ashton να συμμετάσχει στο ψήφισμα για την ομηρεία με την ιδιότητά της ως
Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφαλείας. Διακυβεύονται ζωές ευρωπαίων πολιτών και αυτό απαιτεί επειγόντως
την άμεση προσοχή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Είναι μια ευκαιρία να
αποδείξει η βαρόνη Ashton την αξία της.

14. Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
για την Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

Zsolt Németh,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεσμεύεται πλήρως για την επιτυχία της Τέταρτης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη
στις 9-13 Μαΐου 2011. Θεωρεί ότι η εν λόγω διάσκεψη αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την
ενίσχυση της υποστήριξης προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ).

Το Συμβούλιο, πολύ πρόσφατα, εξέδωσε συμπεράσματα προς χρήση από τους διαπραγματευτές
της ΕΕ ως κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής διαδικασίας και κατά
τη διάρκεια της διάσκεψης. Στο πλαίσιο της κοινής μας προσπάθειας για την επίτευξη των
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στις ΛΑΧ.
Επομένως, διατηρούμε πλήρως τη δέσμευσή μας ως προς την υποστήριξη της χωρίς αποκλεισμούς
και βιώσιμης ανάπτυξης όλων των ΛΑΧ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το φτωχότερο και πλέον
αδύναμο τμήμα της διεθνούς κοινότητας και οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσης από οξεία
ευαισθησία απέναντι σε εξωτερικές οικονομικές αναταραχές, φυσικές και ανθρωπογενείς
καταστροφές και μεταδοτικές ασθένειες.
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Υποστηρίζουμε σθεναρά ένα αποτέλεσμα το οποίο θα επικεντρώνεται σε τομείς και μέτρα που
θα μπορούν να προσθέσουν αξία αναφορικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες των ΛΑΧ και το οποίο
θα πρέπει να αντικατοπτρίζει όλα όσα αποκομίσαμε από το πρόγραμμα δράσης των Βρυξελλών
του 2001, διατηρώντας τη συνεκτικότητα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας και
θέτοντας συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους για τις ΛΑΧ. Μια μακροπρόθεσμη δέσμευση
μέσω μιας ανανεωμένης εταιρικής σχέσης με τις ΛΑΧ, η οποία θα περιλαμβάνει κατάλληλα μέτρα,
αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το αποτέλεσμα της διάσκεψης της
Κωνσταντινούπολης θα πρέπει να θέσει τρεις βασικούς στόχους: κατά πρώτον, την καταπολέμηση
του ευάλωτου χαρακτήρα και της αστάθειας των ΛΑΧ, και την περαιτέρω ενίσχυση της αντοχής
τους απέναντι στις οικονομικές αναταραχές· κατά δεύτερον, τη δημιουργία ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΛΑΧ· κατά τρίτον, την προώθηση της βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς για τις ΛΑΧ. Αυτοί οι στόχοι θα συνεχίσουν να
καθοδηγούν τις συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΛΑΧ καθ’ όλη τη διάρκεια της
προπαρασκευαστικής διαδικασίας, καθώς επίσης κατά τη διάρκεια της ίδιας της διάσκεψης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν κατηύθυνε τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την
υποστήριξη των ΛΑΧ και η ίδια αποτελεί το σημαντικότερο χορηγό βοήθειας προς αυτές. Η ΕΕ
υπήρξε ο πλέον επιτυχής αναπτυξιακός εταίρος ως προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που
είχε αναλάβει, κυρίως αναφορικά με θέματα πρόσβασης στην αγορά, κανόνων καταγωγής και
ελάφρυνσης του χρέους. Έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την επίσημη αναπτυξιακή
βοήθεια (ΕΑΒ) και ως προς τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη.

Αν και ορισμένες από τις ΛΑΧ έχουν επιτύχει σημαντική οικονομική μεγέθυνση και πρόοδο στον
τομέα της ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία, αναγνωρίζουμε ότι, συνολικά, η πρόοδος ήταν
άνιση. Πολλά θέματα απομένουν ακόμη να τακτοποιηθούν, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική
και σε χώρες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση συγκρούσεων και αστάθειας. Γι’ αυτόν τον λόγο,
η ΕΕ επιβεβαίωσε πρόσφατα τη δέσμευσή της, στο πλαίσιο της συνολικής δέσμευσης της ΕΑΒ,
σχετικά με τη συλλογική επίτευξη του στόχου παροχής 0,15-0,20 του ΑΕΠ προς τις ΛΑΧ.

Οι ΛΑΧ φέρουν κυρίως την ευθύνη για την ανάπτυξή τους και η παροχή βοήθειας από την
κοινότητα των χορηγών θα πρέπει να βασίζεται στην πρωτοβουλία και πλήρη οικειοποίηση των
δικαιούχων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει επίσης την αλληλεξάρτηση της συνολικής
προόδου στις ΛΑΧ με τη βελτίωση στους τομείς της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας,
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων.

Τέλος, ταυτόχρονα, είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι όλες οι χώρες φέρουν την ευθύνη παροχής
βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου οι τελευταίες να εξέλθουν από τη φτώχεια
την οποία υφίστανται και να σημειώσουν πρόοδο ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους της
Χιλιετίας. Η πρόοδος στις ΛΑΧ είναι αλληλένδετη με την ποιότητα και τη συνοχή των πολιτικών
των αναπτυξιακών εταίρων. Πρέπει λοιπόν να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση
της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών παροχής βοήθειας και για
την εκπλήρωση των υφιστάμενων δεσμεύσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΕ κάλεσε και άλλους
χορηγούς βοήθειας να εκπληρώσουν αυτές τις δεσμεύσεις. Οι αναδυόμενες οικονομίες θα πρέπει
επίσης να παράσχουν ένα δίκαιο μερίδιο βοήθειας στις ΛΑΧ.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή δεσμεύεται για την
επιτυχία της Τέταρτης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες η οποία θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη και θα δημιουργήσει μια ανανεωμένη
πολιτική ροπή για μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας
στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Αυτή η πεποίθηση και δέσμευση από πλευράς μας
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αντικατοπτρίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν την προηγούμενη
εβδομάδα στις 31 Μαρτίου, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή της ΕΕ
στην επερχόμενη διάσκεψη σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Είμαι επίσης στην
ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι το Κοινοβούλιο θα εκπροσωπηθεί σε μεγάλο βαθμό στην
αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στην εν λόγω διάσκεψη.

Αρκετές από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο στην ανάπτυξή τους
αλλά η πρόοδος ήταν άνιση και απομένουν πολλά θέματα να τακτοποιηθούν. Πολύ λίγες από
τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες εξέρχονται από την κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων
χωρών και οι περισσότερες καθυστερούν στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας.
Εμείς, τόσο οι χορηγοί βοήθειας όσο και οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οφείλουμε να
αντλήσουμε διδάγματα από την επιτυχία που σημείωσαν ορισμένες από τις λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες, καθώς επίσης και από την υλοποίηση του προγράμματος δράσης των Βρυξελλών.

Η παγκόσμια εταιρική σχέση και η αμοιβαία ευθύνη αποτελούν παράγοντες ζωτικής σημασίας
για την επιτυχία της διάσκεψης. Η ανάπτυξη αποτελεί κοινή πρόκληση. Οι αναπτυσσόμενες
χώρες φέρουν κυρίως την ευθύνη για την ανάπτυξή τους μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης
κατάλληλων πολιτικών, καθώς και της επίτευξης της χρηστής διακυβέρνησης.

Αναφορικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ο πλέον
επιτυχημένος αναπτυξιακός εταίρος ως προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει,
κυρίως όσον αφορά θέματα πρόσβασης στην αγορά, κανόνων καταγωγής και ελάφρυνσης του
χρέους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον σημαντικότερο χορηγό βοήθειας προς τις λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την Επίσημη Αναπτυξιακή
Βοήθεια, τριπλασιάζοντας την παροχή βοήθειας προς τις εν λόγω χώρες την τελευταία δεκαετία.

Στην Κωνσταντινούπολη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει και άλλους χορηγούς βοήθειας και
αναπτυξιακούς εταίρους να την ακολουθήσουν στη δέσμευση και τη φιλοδοξία της. Οι
αναπτυγμένες χώρες φέρουν την ευθύνη να παράσχουν βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες
προκειμένου να εξέλθουν από τη φτώχεια στην οποία βρίσκονται. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας
εταιρικής σχέσης, οι αναδυόμενες οικονομίες θα πρέπει επίσης να προσφέρουν αυτό που τους
αναλογεί.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η μακροπρόθεσμη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση είναι
παράγοντες απαραίτητοι για καθεμία από τις εν λόγω χώρες. Ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει
ζωτικό ρόλο σε αυτήν την περίπτωση και μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις στις ζωές των
ανθρώπων μέσω της παραγωγής πλούτου και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Οι προοπτικές του εμπορίου ως κινητήριας δύναμης της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων
εργασίας είναι σημαντικές. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να υπογραμμίσει την
αλληλεξάρτηση της προόδου στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες με τους τομείς των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, της
ειρήνης και της ασφάλειας.

Η πρόοδος στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι αλληλένδετη με την ισότητα και τη συνοχή
των πολιτικών των αναπτυξιακών εταίρων. Επομένως, πρέπει να καταβληθούν επίμονες
προσπάθειες για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών
παροχής βοήθειας, καθώς και της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών.

Η Προεδρία έχει ήδη ανακοινώσει τρεις προτεραιότητες, επομένως επιτρέψτε μου απλώς να
προσθέσω ότι η διάσκεψη θα πρέπει να θίξει επίσης το θέμα των χωρών που παύουν να ανήκουν
στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει έναν πιο συστηματικό
μηχανισμό για τη χορήγηση χρονικά ευαίσθητων παραχωρήσεων και υποστήριξης σε μια χώρα
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που εξέρχεται από την κατηγορία των ΛΑΧ. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι αυτή η νέα δυναμική
θα επιφέρει σημαντική αύξηση του αριθμού των χωρών που εξέρχονται από την κατηγορία των
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών την επόμενη δεκαετία.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

Ελένη Θεοχάρους,    εξ ονόματος της ομάδας PPE . – Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, πολύ
σωστά έχει ειπωθεί ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, σε συνάρτηση με τις δεσμεύσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συνοδεύονται από αποτελεσματικά μέτρα για να στηριχθεί η όλη
προσπάθεια. Βεβαίως η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύνοδο του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κωνσταντινούπολη για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες,
θα είναι «εξοπλισμένη» και με ένα καλό ψήφισμα που εκφράζει ικανοποιητικές θέσεις. Ωστόσο,
υπάρχει πρόβλημα με το status της αντιπροσωπείας, διότι ως παρατηρητές δεν θα έχουν τη
δυνατότητα για άμεση παρέμβαση και νομίζω ότι η Επιτροπή και ο Πρόεδρος Barroso, μπορούν
να κάνουν μια σημαντική παρέμβαση ώστε να διαφοροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Διότι η ανάπτυξη
και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των μεταναστευτικών ρευμάτων δεν μπορεί
να επιτευχθεί με ένα δισ. περίπου πολίτες να ζουν στην αθλιότητα και στη φτώχεια.

Φαίνεται ότι οι προσπάθειες για την ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, πρέπει να
αναθεωρηθούν διότι, ναι μεν φταίνε και οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αλλά, ωστόσο, οι
μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της φτώχειας εμφανίζονται
ότι δεν είναι αποτελεσματικοί.

Επισημαίνω ότι η εκμετάλλευση του πλούτου στις υποανάπτυκτες χώρες γίνεται από άλλους,
πλην των γηγενών πληθυσμών, και ότι το δημοκρατικό έλλειμμα και η διαφθορά, αλλά και η
ανασφάλεια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των χωρών αυτών. Όλα αυτά οδηγούν στην έλλειψη
βασικών υποδομών στους τομείς της παιδείας, της υγείας, των συγκοινωνιών, των επικοινωνιών,
της πρωτογενούς παραγωγής, της γεωργίας, του τραπεζικού συστήματος και της δημόσιας
διοίκησης. Νομίζω ότι στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να τεθούν οι μηχανισμοί για μια καλύτερη
προσπέλαση του φαινομένου της φτώχειας.

Thijs Berman,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, οικονομική ανάπτυξη
που ανέρχεται στο 7%, σημαντική αύξηση του αριθμού των παιδιών που φοιτούν σε δημοτικό
σχολείο, περισσότερες χώρες των οποίων οι λαοί απαιτούν δημοκρατία: στις λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες της Αφρικής έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τα τελευταία δέκα χρόνια.
Αυτές οι χώρες έχουν καταβάλει προσπάθειες για τη χρηστή διακυβέρνηση και έχουν
κινητοποιήσει τους ίδιους οικονομικούς πόρους. Η ιδιαίτερη συμβολή των πλουσίων χωρών
ήταν η ελάφρυνση του χρέους και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας των εμβολίων. Εντούτοις,
δεν έχουμε φτάσει ακόμη στα επιθυμητά επίπεδα, διότι η ταχεία οικονομική ανάπτυξη στις
φτωχότερες χώρες δεν συμβαδίζει με ανάλογη μείωση της φτώχειας.

Ο κατάλογος με τις φτωχότερες χώρες έχει παραμείνει σχεδόν απαράλλαχτος επί δεκαετίες. Ο
αριθμός των ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο ΗΠΑ την ημέρα έχει μειωθεί μεν,
αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από δύο δολάρια ΗΠΑ την ημέρα παραμένει
ίδιος. Οι πλούσιες χώρες έχουν διατηρήσει τα διεφθαρμένα καθεστώτα στη θέση τους αντί να
εξετάσουν τη δυνατότητα δίκαιου καταμερισμού των πόρων. Είναι, επομένως, παράλογο και
κυνικό να λέμε ότι η ανάπτυξη δεν έχει αποτελέσματα. Απλώς δεν της έχουμε δώσει αρκετές
ευκαιρίες.

Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στην Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να καταλήξει σε κάποια
συμπεράσματα. Πρέπει να δοθεί πολύ περισσότερη προσοχή στον δίκαιο καταμερισμό του
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πλούτου στο εσωτερικό των φτωχότερων χωρών. Κάτι τέτοιο θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα
και τον δίκαιο καταμερισμό. Κάτι τέτοιο θα εξαλείψει τις εντάσεις και θα επιφέρει ειρήνη. Η
κοινωνική δικαιοσύνη θα κατορθώσει περισσότερα όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη από
την ανισότητα των δικτατοριών που άγονται από μικρές ομάδες στην κορυφή. Οι χώρες με
δημοκρατία επιτυγχάνουν δίκαιο καταμερισμό πολύ γρηγορότερα από εκείνες με καθεστώς
δικτατορίας. Η χρηστή διακυβέρνηση θα μας φέρει πιο κοντά στην επίτευξη των αναπτυξιακών
στόχων της Χιλιετίας.

Πρέπει επίσης να κάνουμε πολλά περισσότερα για τη δημόσια υγεία. Για μια οικογένεια σε μια
φτωχή χώρα, μια αρρώστια αποτελεί οικονομική καταστροφή. Η αρρώστια αποτελεί πολυτέλεια
την οποία κανείς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά. Πρέπει επομένως να κινηθούμε προς τη
χρηματοδότηση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μέσω της ασφάλισης υγείας ούτως
ώστε να είναι διαθέσιμα τόσο τα εμβόλια όσο και καλά νοσοκομεία και κλινικές.

Charles Goerens,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, την περίοδο μεταξύ
1980 και 2011, το παγκόσμιο ΑΕγχΠ αυξήθηκε κατά 19.000 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Αυτή η αύξηση
θα έπρεπε να σημαίνει ότι διαθέτουμε αρκετούς πόρους για την εξάλειψη της άκρας ένδειας.
Εντούτοις, μείναμε μόνο στα νούμερα.

Αναφορικά με την πολιτική, η βελτίωση της κατάστασης των φτωχότερων χωρών δεν είναι τόσο
ξεκάθαρη υπόθεση. Οφείλουμε, επομένως, να προβούμε σε ορισμένες σαφείς επιλογές. Κατά
πρώτον, τα προγράμματα συνεργασίας μας πρέπει να στοχεύουν τις φτωχότερες χώρες.

Κατά δεύτερον, και αυτό αποτελεί συνέπεια του πρώτου, πρέπει σταδιακά να αποσυρθούμε από
τις αναδυόμενες χώρες. Η Κίνα, ο βασικός πιστωτής των Ηνωμένων Πολιτειών, διαθέτει αρκετά
μέσα προκειμένου να αντιμετωπίσει τη φτώχεια που επικρατεί εντός των συνόρων της.

Το τρίτο σημείο είναι ότι χρειαζόμαστε δυνατές συνεργασίες με τις λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες. Αυτές πρέπει να κάνουν το δύσκολο έργο. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι
να τις βοηθήσουμε προσφέροντάς τους την τεχνογνωσία μας, την εμπειρία μας και την πολιτική
μας βούληση. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από αυτά.

Θα ήθελα να σημειώσω επίσης κάτι τελευταίο: δεδομένου ότι είμαστε ο μεγαλύτερος χορηγός
βοήθειας, εξαρτάται επίσης από εμάς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο σε
αυτήν τη διάσκεψη.

Nirj Deva,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω
την κ. Θεοχάρους που ανέφερε το θέμα του καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
διεθνείς διασκέψεις: είμαστε ένα από τα τρία αδελφά θεσμικά όργανα της ΕΕ και οφείλουμε να
το εξετάσουμε αυτό πολύ γρήγορα αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Είμαστε ο μεγαλύτερος χορηγός
βοήθειας προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο· τα τελευταία χρόνια τριπλασιάσαμε
τη βοήθεια αλλά η φτώχεια αυξήθηκε, δεν μειώθηκε.

Πριν από περίπου δέκα χρόνια, ο Pascal Lamy και η Επιτροπή Ανάπτυξης ενέκριναν την
πρωτοβουλία «Όλα εκτός από όπλα». Σταδιακά, το παρόν Κοινοβούλιο μετέτρεψε αυτήν την
πρωτοβουλία σε «Τίποτα εκτός από φάρμες». Τώρα οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου
δεν διαθέτουν βιομηχανικό δυναμικό αλλά γεωργικό. Εάν όντως ενδιαφέρεστε να εξαλείψετε τη
φτώχεια και να βοηθήσετε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να αυξήσουμε το εμπορικό
δυναμικό αυτών των χωρών. Δεν είναι η βοήθεια αλλά το εμπόριο που θα μειώσει τη φτώχεια.
Αλλά για να μειωθεί η φτώχεια και να αυξηθεί το εμπόριο πρέπει να αυξήσουμε την ικανότητα
εξαγωγής των προϊόντων που μπορούν να εξάγουν, όπως τα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα
και ούτω καθεξής. Αλλά ούτε αυτό κάνουμε.
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Έχουμε καθιερώσει αυστηρά πρότυπα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την υγεία του ευρωπαίου
καταναλωτή, αλλά δεν βοηθάμε στην αύξηση του δυναμικού αυτών των λιγότερο αναπτυγμένων
χωρών. Επομένως, από τις 51 συνολικά χώρες, μόνο τρεις κατάφεραν επισήμως να πάψουν να
αποτελούν λιγότερο αναπτυγμένη χώρα. Πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες, ειδάλλως
κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας και αυτές τις χώρες.

Gabriele Zimmer,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να ρωτήσω τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής τον λόγο για τον οποίο
πιστεύουν ότι πρέπει να αναλύουν αυτό το θέμα χρησιμοποιώντας «λόγια του αέρα». Δεν θεωρώ
ότι βοηθάμε κανέναν αποφεύγοντας να κάνουμε συγκεκριμένες δηλώσεις σχετικά με το γεγονός
ότι, όσο πλησιάζει η Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει επιτέλους να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους, καθώς επίσης ότι δεν
μπορούμε να ανεχόμαστε κράτη μέλη που ολοένα και περισσότερο αποφεύγουν να αναλάβουν
τις ευθύνες τους.

Το γεγονός ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι βιώνουν ακόμη μια κατάσταση πείνας, και οι
περισσότεροι στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), με άλλα λόγια, στις φτωχότερες χώρες
του κόσμου, είναι απαράδεκτο. Είναι επίσης απαράδεκτο το ότι το μεγαλύτερο μέρος της
αναπτυξιακής μας βοήθειας δεν διατίθεται για την υποστήριξη και ανάπτυξη της γεωργίας. Το
ποσοστό που χρησιμοποιείται γι’ αυτόν τον σκοπό έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια
ενώ, την ίδια στιγμή, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πεινάνε. Αρχίζω να πιστεύω πως λέγοντας
ότι ελπίζουμε οι ΛΑΧ να γίνουν πιο ανθεκτικές στους κλυδωνισμούς είναι μια κυνική προσέγγιση.

Σας καλώ να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και
να αναλάβετε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να παράσχετε πραγματική βοήθεια στις ΛΑΧ.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η επερχόμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είναι μια καλή ευκαιρία να συζητηθεί το κατά πόσον
η αναπτυξιακή βοήθεια έχει τελικά κάποιο νόημα ή είναι, στην πραγματικότητα, ανούσια. Το
επιχείρημα της ποσότητας της βοήθειας, όπως είναι ευρέως γνωστό –δηλαδή η πρόταση ότι όσο
περισσότερη βοήθεια δίνεις τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη θα υπάρξει– έχει καταρριφθεί εντελώς.

Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον χρόνο που διαθέτω παραθέτοντας όσα ανέφερε ο οικονομολόγος
από την Κένυα James Shikwati στο Der Spiegel online στις 7 Απριλίου 2005. Παραθέτω: «Η
αναπτυξιακή βοήθεια εξυπηρετεί τη διατήρηση των μεγάλων γραφειοκρατιών στη θέση τους,
ενθαρρύνει τη διαφθορά και τον εφησυχασμό και μαθαίνει τους Αφρικανούς να γίνονται επαίτες
αντί να είναι ανεξάρτητοι» και κλείνω την παράθεση.

Επιπροσθέτως, η αναπτυξιακή βοήθεια αποδυναμώνει τις τοπικές αγορές και προκαλεί την
εξάλειψη του επιχειρηματικού πνεύματος που τόσο χρειαζόμαστε. Ασχέτως από το πόσο
παράλογο μπορεί να ακουστεί, η αναπτυξιακή βοήθεια είναι μία από τις πηγές των προβλημάτων
της Αφρικής. Εάν η Δύση διέκοπτε αυτές τις πληρωμές, οι απλοί Αφρικανοί ούτε που θα το
παρατηρούσαν. Μόνο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι θα ένιωθαν το πλήγμα. Επομένως, αντί να
μοιράζουμε χρήματα, αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι λιγότερη διαφθορά, μεγαλύτερη
επιχειρηματικότητα και περισσότερη αυτοδυναμία.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Thijs Berman (S&D).   – (NL) Κύριε Claeys, θα συμφωνούσατε μαζί μου ότι τα ξένα
συμφέροντα των πλουσίων χωρών της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν
οδηγήσει στη διατήρηση δικτατόρων στην εξουσία και, συνεπώς, στη συχνή αποτυχία της
αναπτυξιακής βοήθειας, επειδή αυτή η βοήθεια κατέληξε σε λάθος τσέπες και επειδή δεν κάναμε
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ποτέ κάτι για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο, χάριν της διατήρησης μιας «σταθερότητας» η οποία,
στην ουσία, δεν αξίζει καν αυτήν την ονομασία, όπως έχει αποδειχτεί στη βόρεια Αφρική και στη
Μέση Ανατολή; Υποστήριξη της δημοκρατίας σημαίνει υποστήριξη των δημοκρατών σε
αναπτυσσόμενες χώρες και πτώση των δικτατόρων διατηρώντας, ταυτόχρονα, τη ροή της
αναπτυξιακής βοήθειας.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Κύριε Berman, ναι, συμφωνώ εν μέρει με όσα είπατε. Πράγματι,
είμαστε υπεύθυνοι για το γεγονός ότι κάποιοι δικτάτορες κατάφεραν να παραμείνουν στην
εξουσία. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην ευρωπαϊκή πολιτική προς την Κούβα όπου είδαμε
τον Fidel Castro να θεωρείται εταίρος με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε. Κάτι τέτοιο
θα πρέπει, πράγματι, να θεωρηθεί ότι ανήκει στο παρελθόν και θα πρέπει να απευθυνόμαστε μόνο
σε άτομα που έχουν εκλεγεί δημοκρατικά και έχουν επίσης τη δύναμη να αποκαταστήσουν τη
δημοκρατία στη χώρα τους.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο όρος «λιγότερο αναπτυγμένες χώρες»
προέκυψε πριν από 40 χρόνια, προκειμένου να βοηθήσει τις αναπτυγμένες χώρες και άλλους
χορηγούς βοήθειας να εντοπίσουν τις κοινότητες ανά τον κόσμο που χρήζουν βοήθειας. Ο
ορισμός «λιγότερο αναπτυγμένες χώρες» που χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη δεν βασίζεται
αποκλειστικά στο κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό
και τα προβλήματα με την οικονομική ανάπτυξη. Ο γεωγραφικός καταμερισμός αυτών των
χωρών είναι πολύ χαρακτηριστικός καθώς, κατά πλειοψηφία, αυτές οι χώρες βρίσκονται στην
Αφρική. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δικαίως δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν την ήπειρο.

Θεμελιώδες πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι ο αριθμός των χωρών που έχουν χαρακτηριστεί
ως ΛΑΧ αυξάνεται, ενώ ο αριθμός των χωρών που έχουν αναπτυχθεί τόσο ώστε να είναι σε θέση
να εξέλθουν από την κατηγορία των ΛΑΧ είναι τόσο μικρός και αφορά μόλις τρεις χώρες.
Επομένως, γι’ αυτόν τον λόγο η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να λάβει σοβαρά
υπόψη τον τρόπο δρομολόγησης μιας αποτελεσματικής, μετρήσιμης και εύκολης στην
παρακολούθηση στρατηγικής για να εξέλθουν οι χώρες από την κατηγορία των ΛΑΧ. Χαίρομαι
που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν προτάσεις οι οποίες δύνανται να συμβάλουν
σε αυτήν τη διαδικασία. Μία από αυτές είναι η προώθηση της μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς.
Γνωρίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές εκφράζουν ανησυχίες γι’ αυτόν τον ορισμό, διότι
δεν είναι τόσο σίγουροι ότι η μεγέθυνση θα είναι πράγματι χωρίς αποκλεισμούς. Από την άλλη
πλευρά όμως, χωρίς μεγέθυνση δεν θα αναπτύξουμε τις οικονομικές προοπτικές των
αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Κρίτων Αρσένης (S&D). -   Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χρειαζόμαστε έναν απτό στόχο,
ο οποίος να αποφασιστεί στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης και ο στόχος αυτός θα πρέπει
να είναι η μείωση του αριθμού των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών στο μισό από ότι είναι σήμερα.
Ακούγεται αυτονόητο κάτι τέτοιο, όμως εδώ και 30 χρόνια μόλις 3 απ' αυτές τις χώρες κατάφεραν
να βγούνε από την κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.

Για να το πετύχουμε, θα πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να συμβάλλουμε κάθε
χρονιά με 0,15 έως 0,20% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) μας για αναπτυξιακή
βοήθεια προς τις χώρες αυτές. Το ίδιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε τη συνοχή των πολιτικών
μας για την ανάπτυξη (policy coherence for development). Δεν μπορούμε από τη μία να δίνουμε
χρήματα σ' αυτές τις χώρες και απ' την άλλη - στην ουσία - να τους τα κλέβουμε μέσα από άδικες
εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές. Πρέπει να πληρώσουμε το χρηματικό
μας χρέος, και αυτό σημαίνει επίσης επένδυση σ' αυτές τις χώρες, τόσο για την προσαρμογή
τους και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όσο και για το συσσωρευμένο χρέος μας
από τις αδικίες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μας . Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να
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προωθήσουμε τη διατροφική κυριαρχία (food sovereignty) αυτών των χωρών, στηρίζοντας
παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές, τοπικούς πόρους, τοπικές καλλιέργειες, τοπικές αγορές και
επίσης να αποτρέψουμε τις κερδοσκοπικές επιθέσεις, την αρπαγή γης και τα μονοπώλια σπόρων
που απειλούν όλους μας, αλλά, ακόμη περισσότερο αυτές τις αδύναμες χώρες.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αναρωτιέμαι αν ο αξιότιμος κύριος θα συμφωνήσει
μαζί μου –διότι χρησιμοποίησε την επικριτική λέξη «κλέβουμε»– ότι κλέβουμε δηλαδή από τις
αναπτυσσόμενες χώρες. Παρόμοιο παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελεί το ότι δίνουμε 2 εκατ.
ευρώ σε ένα μικρό νησί στις ακτές του Ατλαντικού για τα αλιεύματά του, για 7.000 τόνους
τόνου, και ότι τους πουλάμε στους δρόμους της Ευρώπης έναντι 235 εκατ. ευρώ. Επομένως
μετατρέπουμε τα 2 εκατ. ευρώ σε 235 εκατ. ευρώ. Αυτό κάνουμε με τις αλιευτικές πολιτικές
μας.

Κρίτων Αρσένης (S&D). -   Κύριε Πρόεδρε, έχει δίκιο ο κ. Deva. Σε μεγάλο βαθμό οι αλιευτικές
συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες είναι ένα θέμα που χρήζει να επανεξεταστεί
σε βάθος. Οι συμφωνίες είναι απαραίτητες, όμως είναι και απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν
συνάπτει αυτές τις συμφωνίες για τα αλιεύματα με τις εν λόγω χώρες, να το κάνει με τον πιο
βιώσιμο δυνατό τρόπο. Όμως χρειάζεται να εξετάσουμε επίσης, εάν τα χρήματα που δίνουμε ως
αντάλλαγμα για τα αλιεύματα είναι επαρκή και εάν χρησιμοποιούνται ως αναπτυξιακή βοήθεια,
ενισχύοντας τελικά αυτές τις χώρες να εξέλθουν από την κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων
χωρών.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Németh δεν έχει δίκιο ως προς
την αισιοδοξία που διατηρεί για τις χώρες οι οποίες εξέρχονται από την κατηγορία των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών, ενώ οι κκ. Deva, Kaczmarek και Αρσένης έχουν δίκιο όταν λένε ότι, τα
τελευταία δέκα χρόνια, μόνο τρεις χώρες –η Μποτσουάνα, το Πράσινο Ακρωτήριο και οι
Μαλδίβες– έχουν εξέλθει από αυτήν την κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι, στην πραγματικότητα,
η κύρια πηγή της φτώχειας είναι η πολιτική και, ως εκ τούτου, υπάρχουν πολύ πλούσιες χώρες
που δεν διαθέτουν καθόλου φυσικούς πόρους, όπως η Ελβετία και η Ιαπωνία, και, από την άλλη
πλευρά, υπάρχουν χώρες πλούσιες σε φυσικούς πόρους οι οποίες είναι παρ’ όλα αυτά φτωχές.
Αυτό σημαίνει ότι η φτώχεια οφείλεται στην πολιτική και όχι το αντίστροφο. Επομένως,
ταυτόχρονα με την παροχή βοήθειας και με τις εμπορικές συναλλαγές με τις ΛΑΧ, ο ρόλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι και η παροχή πολιτικής βοήθειας η οποία θα οδηγεί στη
σταθερότητα και στη δημοκρατία στις εν λόγω χώρες. Αυτό πρέπει να κάνουμε.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, η Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες παρέχει μια καλή ευκαιρία για την αναθεώρηση της
διεθνούς πολιτικής «Βοήθεια για το εμπόριο». Αυτή η κατηγορία χωρών αντιμετωπίζει οικονομικές
δυσκολίες στο πλαίσιο των παγκόσμιων οικονομικών αλλαγών στον απόηχο της οικονομικής
κρίσης. Η συνεχής αύξηση των τιμών στα βασικά είδη τροφίμων αποτελεί οξύ πρόβλημα το οποίο
δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Βασικός στόχος της «Βοήθειας για το εμπόριο» είναι η ώθηση της εσωτερικής και διεθνούς
ανταγωνιστικότητας των 48 χωρών. Αναφορικά με αυτό, οφείλω να υπογραμμίσω τη σημασία
της εξάλειψης της φτώχειας και της αποτελεσματικής χρήσης της οικονομικής βοήθειας η οποία
παρέχεται στο πλαίσιο της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Θεωρώ ότι είναι
χρήσιμο να συμμετάσχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες σε αυτήν τη διαδικασία ως αποτέλεσμα της
εμπειρίας την οποία έχουν αποκομίσει στον τομέα της μεταρρύθμισης των εμπορικών μέσων.

273Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η πρόοδος στις λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες αντικατοπτρίζει τις δικές μας αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς και εκείνες της διεθνούς
κοινότητας. Η αύξηση του αριθμού των χωρών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως λιγότερο
αναπτυγμένες αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να αναθεωρήσουμε τις
πολιτικές μας, τα μέσα μας και τους πόρους μας. Οι φτωχότερες χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες
σε πολέμους, κρίσεις και στην εκτεταμένη φτώχεια. Ως εκ τούτου, είναι αδήριτη ανάγκη να
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της ειρήνης, της σταθερότητας, της
δημοκρατίας και για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τρία ακόμη στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κατά πρώτον, οφείλουμε να επανεξετάσουμε
τους εσωτερικούς παράγοντες όπως είναι η διαφθορά, η έλλειψη δημοκρατικών διασφαλίσεων
και τα κενά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιτίας των οποίων οι εν λόγω χώρες
παραμένουν υπανάπτυκτες.

Κατά δεύτερον, οφείλουμε να βελτιώσουμε την οικονομική προσέγγισή μας παρέχοντας
μεγαλύτερη στήριξη στους αγρότες, στις ΜΜΕ και για την καλή χρήση των κρατικών πόρων με
σκοπό τη δημιουργία νέων μέσων.

Τελικώς, οφείλουμε να καταστήσουμε περισότερο στοχοθετημένα τα όργανα βοήθειας που
παρέχουμε και να διασφαλίσουμε ότι είναι συνεπή με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων
της Χιλιετίας. Εάν προσαρμόσουμε τις παγκόσμιες αναπτυξιακές πολιτικές ούτως ώστε να
εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε χώρας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους του
ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, θα είμαστε περισσότερο σε θέση να
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Ricardo Cortés Lastra (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πριν από δέκα χρόνια στις Βρυξέλλες,
οι χορηγοί βοήθειας συμφώνησαν ως προς το πρόγραμμα δράσης για τις λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες (ΛΑΧ). Θέσαμε στόχους για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας σε αυτές τις χώρες.

Είναι σαφές σε όλους εμάς ότι οι ΛΑΧ υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειες της παγκόσμιας
κρίσης, είτε αυτές είναι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, περιβαλλοντικές είτε έχουν προκληθεί
από την αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Εντούτοις, δέκα χρόνια αργότερα, δεν έχουμε επιτύχει τους στόχους που θέσαμε και μόλις δύο
από τις 48 χώρες που αποτελούν τις ΛΑΧ έχουν καταφέρει να εξέλθουν από αυτήν την κατηγορία.

Βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο. Κατά την επικείμενη Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών
στην Κωνσταντινούπολη, θα γίνει επισκόπηση του έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής
και θα καθιερωθεί ένα νέο πρόγραμμα δράσης.

Θα πρέπει να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας προς τις ΛΑΧ και να αποδείξουμε ότι, τα επόμενα
δέκα χρόνια, θα έχουμε αντλήσει διδάγματα από όσα συνέβησαν την προηγούμενη περίοδο,
καθώς επίσης ότι θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε αποτελεσματική και ποιοτική υποστήριξη
η οποία θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους μας, όχι το 2021 αλλά το 2015,
επιτυγχάνοντας τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας.

Catherine Stihler (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι τρεις βασικοί τομείς –ο ευάλωτος
χαρακτήρας των ΛΑΧ, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης–
επικροτούνται στο σύνολό τους. Εντούτοις, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα αν το θέμα της
επισιτιστικής ασφάλειας θα αποτελέσει μέρος των συζητήσεων.

Έγινε μνεία στην υποσαχάρια Αφρική· αυτήν τη στιγμή το 80% των αγροτών στην υποσαχάρια
Αφρική είναι γυναίκες. Εάν μπορούμε να βοηθήσουμε με την ανάπτυξη καλύτερων γεωργικών
μεθόδων, επενδύοντας στις πλέον ευπαθείς ομάδες του κόσμου, παρέχοντας σε αυτές επισιτιστική
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βοήθεια, μπορούμε να συμβάλουμε σε μεγάλο βαθμό στην υγεία και ευημερία των φτωχότερων
ομάδων του κόσμου στον οποίο ζούμε.

Εύχομαι καλή τύχη στην αντιπροσωπεία του παρόντος Κοινοβουλίου η οποία θα το εκπροσωπήσει
στη διάσκεψη και ανυπομονώ να ακούσω την έκθεση αναφοράς όσων συμμετάσχουν σε αυτήν.

Norica Nicolai (ALDE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ακράδαντα ότι το παρόν Κοινοβούλιο
αναλαμβάνει την ευθύνη για τα αποτελέσματα που πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της
προσπάθειας προώθησης της παγκόσμιας αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της φτώχειας.
Ταυτόχρονα, είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι είμαστε ένα Κοινοβούλιο το οποίο αναλαμβάνει την
ευθύνη για τη χρήση των χρημάτων κάθε ευρωπαίου φορολογούμενου. Θα ήθελα να προσπαθήσω
να αναγνωρίσω ότι η εν λόγω διάσκεψη πρέπει να παράσχει, ακόμη και σε εμάς, την ευκαιρία
αξιολόγησης του μοντέλου αλληλεγγύης το οποίο έχουμε προωθήσει. Και το αναφέρω αυτό
διότι, εάν εξετάσουμε την ομάδα που αποκαλούμε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, θα
διαπιστώσουμε ότι οι φτωχές χώρες παραμένουν φτωχές, ενώ οι πλούσιες χώρες διατηρούν ένα
συγκεκριμένο βιοτικό επίπεδο.

Πρέπει να αξιολογήσουμε εκ νέου το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούμε για τη χορηγία βοήθειας
και υποστήριξης, διότι υπάρχει ο κίνδυνος η εν λόγω βοήθεια να αποβεί εις βάρος των δικαιούχων
χωρών.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από
τις πιο φτωχές και αδύναμες χώρες στον κόσμο. Αυτή η κατηγορία χωρών περιλαμβάνει περίπου
50 χώρες των οποίων οι λαοί υποφέρουν από τις συνέπειες των διαδοχικών αποτυχιών εφαρμογής
των συστάσεων που έχουν προκύψει από διαδοχικές διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει
να κάνει με το «πεπρωμένο φυγείν αδύνατον» ούτε με αναπόφευκτους φυσικούς περιορισμούς
ή εξαρτήσεις που καθιστούν φτωχές τις εν λόγω χώρες· αντιθέτως, ορισμένες από αυτές είναι
πράγματι πολύ πλούσιες σε φυσικούς πόρους.

Είναι, μάλλον, η έλλειψη δικαιοσύνης και ανθρωπιάς ενός συστήματος που αποτελεί τον βασικό
τρόπο οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης του κόσμου και το οποίο συντηρείται από
ασύμμετρες σχέσεις οι οποίες δημιουργούν και αναπαράγουν ανισότητες. Πρόκειται για το
αποτέλεσμα του ελεύθερου εμπορίου, των οικονομικών απορρυθμίσεων, της αθέμιτης αλλά
επιτρεπτής φυγής του κεφαλαίου σε φορολογικούς παραδείσους και πολλών πολέμων και
συγκρούσεων που τροφοδοτούνται από διαμάχες για τους φυσικούς πόρους. Μόνο εάν υπάρξει
ρήξη με αυτό το σύστημα και μόνο μέσω μιας αυθεντικής πολιτικής συνεργασίας και αναπτυξιακής
βοήθειας με βάση την αλληλεγγύη μπορεί να επιτευχθεί η χειραφέτηση των λαών αυτών των
χωρών και η ανάπτυξή των χωρών γενικότερα.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η παρούσα ενδιαφέρουσα
συζήτηση αποδεικνύει ότι όλοι έχουμε θέσει τους ίδιους στόχους. Και αυτό διαφαίνεται στην
κοινή πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε από τις πολιτικές ομάδες. Συγκεκριμένα, θα ήθελα
να αναφέρω τους ακόλουθους βασικούς στόχους που όλοι συμμεριζόμαστε: πρώτα απ’ όλα, ότι
η διάσκεψη θα πρέπει να προσανατολιστεί προς την επίτευξη αποτελεσμάτων και ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Στόχος είναι η υποστήριξη των χωρών προκειμένου να εξέλθουν από την κατηγορία των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις ως προς την πρόσβαση στην αγορά και την
ελάφρυνση του χρέους, καθώς και ως προς τη διάθεση μέρους της επίσημης αναπτυξιακής
βοήθειας για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Είναι ξεκάθαρο ότι η συνοχή των πολιτικών για
την ανάπτυξη θα πρέπει να συμβάλει σε όλους τους τομείς πολιτικής προς στήριξη των λιγότερο
αναπτυγμένων χωρών για την καταπολέμηση της φτώχειας και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα,
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όπως δικαίως υπογράμμισε η κ. Stihler, στo θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας, της γεωργίας και
των υποδομών. Πράγματι, όπως δήλωσε ο κ. Deva, το εμπόριο διαδραματίζει πολύ σημαντικό
ρόλο.

Έχουμε όλοι αναγνωρίσει ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες φέρουν οι ίδιες κυρίως την ευθύνη
για την ανάπτυξή τους και γι’ αυτό ακριβώς απαιτείται να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικότερο
φορολογικό σύστημα, καθώς και χρηστή διακυβέρνηση στα φορολογικά θέματα, προκειμένου
να ενισχυθούν οι εγχώριοι πόροι.

Τέλος, ακόμη και εάν δεν φέρουν πρακτικά καμία ευθύνη για την κλιματική αλλαγή, οι λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες θα υποστούν το βαρύτερο πλήγμα και είναι υποχρέωσή μας να τις
βοηθήσουμε να προσαρμοστούν σε αυτήν.

Συμπερασματικά, το παρόν Κοινοβούλιο ανέκαθεν προσέφερε μεγάλη υποστήριξη στις λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συνεχιστεί.

Zsolt Németh,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αναφορικά
με το συνολικό ποσό της ΕΑΒ, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, από τη στιγμή που εξέφρασε τη
δέσμευσή του για τη διάσκεψη του Μοντερέι το 2002, το Συμβούλιο επανέλαβε την ανάγκη
κινητοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη –κυρίως εγχώριοι
πόροι σε συνδυασμό με βιώσιμους καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς– και την
υποστήριξη από αναπτυγμένες χώρες, τον ιδιωτικό τομέα και τις αναδυόμενες οικονομίες.

Στα τελευταία συμπεράσματα του Απριλίου του 2011, το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η ΕΕ
λαμβάνει σοβαρά υπόψη προτάσεις για καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς με
σημαντικές προοπτικές παραγωγής εσόδων με σκοπό την εξασφάλιση προβλέψιμης
χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τις φτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες.
Συμφωνώ με την άποψη του Επιτρόπου Füle σχετικά με τη σημασία της τήρησης των δεσμεύσεών
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης με τις παρατηρήσεις του αναφορικά με τη σημασία
της αύξησης της δυνατότητας εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των ΛΑΧ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πρόεδρος.   – Έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος (3) που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο
110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Απριλίου στις 12.00 το μεσημέρι.

15. Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για την Ισλανδία.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εκτιμώ βαθύτατα την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στη διαδικασία διεύρυνσης και την εποικοδομητική συμμετοχή του στη γενική
συζήτηση για τη διεύρυνση και, βεβαίως, ιδίως στη διαδικασία ένταξης της Ισλανδίας. Ως μία
εκ των πιο επιτυχημένων πολιτικών της Ένωσης στην ιστορία της ΕΕ, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι μία εκ των σημαντικότερων προτεραιοτήτων της Προεδρίας μας.

(3) βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παραχωρήσει στην
Ισλανδία καθεστώς υποψήφιας χώρας. Η πρώτη συνεδρίαση της διάσκεψης προσχώρησης σε
υπουργικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2010, ενώ τον Νοέμβριο του 2010
ξεκίνησε η διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Η επόμενη διάσκεψη
προσχώρησης σε υπουργικό επίπεδο έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, θα έχουμε την ευκαιρία να αποτιμήσουμε τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και ελπίζουμε
να ανοίξουμε όσα περισσότερα κεφάλαια είναι δυνατό.

Υπάρχουν διάφοροι ιδιαίτερα σημαντικοί τομείς τους οποίους θα ήθελα ιδίως να επισημάνω. Το
σχέδιο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου αναγνωρίζει, επίσης, αυτά τα ζητήματα. Η Επιτροπή, στην
έκθεσή της του 2010 για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
Ισλανδία πληροί τα πολιτικά κριτήρια που απαιτούνται για να αποκτήσει καθεστώς πλήρους
μέλους και, μολονότι πλήγηκε σοβαρά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, είναι
κατάλληλα προετοιμασμένη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
ένταξης στην ΕΕ. Στις 14 Δεκεμβρίου 2010, το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι η Ισλανδία αποτελεί
δημοκρατία με μακρά ιστορία καλής λειτουργίας, ισχυρούς θεσμούς και στενούς δεσμούς με
την ΕΕ. Επίσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γενική ετοιμότητα της Ισλανδίας ήταν επαρκής
για να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το κεκτημένο της ΕΕ, ιδίως διότι αποτελεί κράτος μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Σένγκεν. Η
Ισλανδία μπορεί να θεωρηθεί μια λειτουργική οικονομία της αγοράς και ενδέχεται, μεσοπρόθεσμα,
να επανακτήσει την ανταγωνιστική ικανότητά της έναντι της ανταγωνιστικής πίεσης και των
δυνάμεων της αγοράς που υφίστανται στην ενιαία αγορά.

Το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι οι διαπραγματεύσεις στοχεύουν στην πλήρη υιοθέτηση και
εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ από την Ισλανδία. Η πορεία των διαπραγματεύσεων θα
καθοριστεί από το αν η Ισλανδία εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας
ΕΟΧ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη, μεταξύ άλλων, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, καθώς και από τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει στο
πλαίσιο της εξάλειψης άλλων ανεπαρκειών που εντοπίζονται κατά την άποψη της Επιτροπής.
Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο υπενθύμισε αφενός ότι, ενώ οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι
σε εξέλιξη, η συμφωνία ΕΟΧ θα συνεχίσει να αποτελεί τη βάση θεμελιώδους συνθήκης μεταξύ
της Ισλανδίας και της ΕΕ και, αφετέρου, ότι η Ισλανδία έχει επίσης υπάρξει ενεργός και
εποικοδομητικός εταίρος τα τελευταία είκοσι έτη σε αυτό το πλαίσιο και όσον αφορά τον χώρο
Σένγκεν. Η χώρα έχει, επίσης, επιτύχει καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή του εξελισσόμενου
κεκτημένου της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο ενθάρρυνε την Ισλανδία να συνεχίσει αυτήν
την πρακτική.

Το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και των προς επίτευξη καθηκόντων. Όσον αφορά τα καθήκοντα,
θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο κοινό μας καθήκον, δηλαδή την ανάγκη κατάλληλης
και σε βάθος επικοινωνίας με το κοινό τόσο όσον αφορά τους Ισλανδούς όσο και του πολίτες
της ΕΕ. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, θα ήθελα εκ νέου να επισημάνω ότι μένουν ακόμα πολλά
να γίνουν και κατά τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας. Όσον αφορά την Προεδρία,
βασιζόμαστε, βεβαίως, σε όλα τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
προκειμένου να στηρίξουμε την Ισλανδία σε αυτό το εγχείρημα. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε
την ώθηση που έχει δοθεί σε αυτό το έργο και, στο πλαίσιο αυτό, να προωθήσουμε τις διαδικασίες
στον μέγιστο δυνατό βαθμό αυτό το εξάμηνο.

Είμαι πεπεισμένη ότι η ένταξη της Ισλανδίας μπορεί να στεφθεί με επιτυχία. Ενδέχεται να δώσει
ώθηση σε ολόκληρη την πολιτική διεύρυνσης και να ενισχύσει την επιτυχία της. Το σύνθημα και
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ο στόχος της ουγγρικής Προεδρίας είναι η ισχυρή Ευρώπη. Σε αυτό συμβάλλει όλη η πρόοδος
που σημειώνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της Ισλανδίας.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση για την
Ισλανδία και τα επόμενα βήματα στη διαδικασία ένταξης είναι πολύ επίκαιρη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σώμα για τη στήριξή του προς την ένταξη της Ισλανδίας και να
ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Preda, για την υψηλής ποιότητας έκθεσή του. Το υπό συζήτηση
ψήφισμα αποτελεί χρήσιμη συμβολή στη διαδικασία: στέλνει τα σωστά μηνύματα στη σωστή
στιγμή.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Ισλανδίας προς το κεκτημένο –η διαδικασία ενδελεχούς
εξέτασης– έχει δρομολογηθεί. Από τον Νοέμβριο του 2010, έχουν συζητηθεί 24 κεφάλαια και
έχουν ολοκληρωθεί 23 διμερείς συνεδριάσεις ενδελεχούς εξέτασης, που καλύπτουν τους τομείς
της αλιείας, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της περιφερειακής πολιτικής και των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η ενδελεχής εξέταση είναι μια σημαντική τεχνική διαδικασία και οι συνεδριάσεις έχουν ήδη
εντοπίσει ευαίσθητα ζητήματα και προκλήσεις σε βασικά κεφάλαια, όπως η γεωργία, το
περιβάλλον και η αλιεία. Το στάδιο της διαδικασίας ένταξης θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του
2011.

Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι πραγματικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν κατά
το τέλος της ουγγρικής Προεδρίας, με το άνοιγμα ορισμένων κεφαλαίων στη διάσκεψη
προσχώρησης να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου 2011. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο
αλλά εφικτό χρονοδιάγραμμα και όλες οι πλευρές έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει υπόψη τις ισλανδικές ιδιαιτερότητες και προσδοκίες, στο
πλαίσιο της υφιστάμενης προσέγγισης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, και να διασφαλίσει
πλήρως τις αρχές και τους κανόνες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, στόχος μας είναι να εργαστούμε
με ανοικτό και εποικοδομητικό πνεύμα για την εξεύρεση αποδεκτών λύσεων και για τις δύο
πλευρές, με τρόπο που να αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των αρχών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας. Όπως με κάθε ένταξη μέχρι στιγμής, αναμένεται να
μην είναι εύκολο έργο, αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε ξεκινήσει ένα επιτυχημένο ταξίδι με την
Ισλανδία.

Όσον αφορά το ζήτημα Icesave, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά σας, η Επιτροπή θα επιθυμούσε
μια γρήγορη διευθέτηση του ζητήματος προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Όσον αφορά το οικονομικό μέτωπο, η τραπεζική και δημοσιονομική εξυγίανση της Ισλανδίας
στο πλαίσιο του προγράμματος του ΔΝΤ είναι εντυπωσιακή. Το πρόγραμμα προσαρμογής έχει
δρομολογηθεί και η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για περαιτέρω εξυγίανση. Η εκτεταμένη
αναδιάρθρωση του χρέους θα βοηθήσει στην προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης. Επίσης,
η κυβέρνηση επεξεργάζεται μια στρατηγική για τη σταδιακή άρση των ελέγχων των κεφαλαίων.
Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να αναφερθώ εν συντομία στα μέτρα στήριξης τα οποία εφαρμόζουμε
στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ). Προβλέπεται συνολικό ενδεικτικό
ποσό 28 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία έτη, προκειμένου να στηριχθεί η ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας και να προετοιμαστεί η Ισλανδία για τη διαχείριση διαρθρωτικών
κεφαλαίων.
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Σημειώνεται θετική πρόοδος όσον αφορά την οριστικοποίηση του εθνικού προγράμματος ΜΠΒ
για το 2011, ενώ έχουν ξεκινήσει ορισμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος
τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών (TAIEX).

Συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις σας για την ανάγκη τεκμηριωμένης δημόσιας συζήτησης
σχετικά με την προσχώρηση στην ΕΕ. Μπορεί πράγματι να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο
ενισχύοντας την κατανόηση των πραγματικών στοιχείων των πολιτικών και δράσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να βοηθήσει στην κατάρρευση των μύθων. Επιπλέον, επιδοκιμάζω
θερμά το γεγονός ότι οι ισλανδικές αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές δραστηριότητες επικοινωνίας.

Είναι ενθαρρυντικό να σημειώσουμε ότι το τελευταίο έτος η κοινή γνώμη στην Ισλανδία έχει
βελτιωθεί σημαντικά υπέρ της ΕΕ – όσον αφορά τόσο τη στήριξη της συνέχισης της διαδικασίας
ένταξης όσο και τη στάση έναντι του καθεστώτος κράτους μέλους της ΕΕ και της εικόνας της.

Η Επιτροπή εντατικοποιεί τις δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, προκειμένου να
διευκολύνει τον τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
Ρέικιαβικ είναι πλήρως επιχειρησιακή και συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες επικοινωνίας,
ενώ προβλέπεται και ένα κέντρο ενημέρωσης της ΕΕ.

Καθώς η περίοδος ενδελεχούς εξέτασης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, προσβλέπω στο άνοιγμα των
διάφορων κεφαλαίων με την Ισλανδία.

Cristian Dan Preda,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
ξεκινήσω επικροτώντας την παρουσία της Επιτροπής και του Συμβουλίου στο Σώμα, καθώς και
τη γόνιμη συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής με αυτά τα δύο θεσμικά όργανα,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης αυτού του ψηφίσματος.

Όπως ακριβώς πριν από εννέα μήνες, όταν ανακοινώσαμε την αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίσαμε να θίξουμε τα τέσσερα βασικά σημεία μας σε αυτήν την
έκθεση.

1. Πολιτικά κριτήρια. Η Ισλανδία διαπρέπει σε αυτόν τον τομέα, με ισχυρή δημοκρατική
παράδοση. Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να επιδοκιμάσουμε την πρόοδο που σημειώθηκε τους
προηγούμενους μήνες στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, καταργώντας
την παντοδυναμία του υπουργού Δικαιοσύνης όσον αφορά τον διορισμό των δικαστών και
αυξάνοντας την ανεξαρτησία των τελευταίων. Ταυτόχρονα, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν
με αυστηρότητα.

2. Οικονομικά κριτήρια. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Ισλανδία εκπληρώνει
ήδη ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων ενός κράτους μέλους. Επικροτώ τη συμφωνία για τη
νομοθεσία περί Icesave. Ελπίζω ότι, όπως καταδεικνύεται από τις έρευνες, ο ισλανδικός λαός
θα αποφασίσει να την στηρίξει στο δημοψήφισμα που θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ημέρες,
διασφαλίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την εξάλειψη αυτής της διμερούς διαμάχης από τη
διαπραγματευτική διαδικασία για την ένταξη στην ΕΕ.

3. Η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί, επίσης, σημαντικό παράγοντα. Η ένταξη της Ισλανδίας
στην ΕΕ παρέχει στην Ένωση μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή
της Αρκτικής γενικότερα και στο Αρκτικό Συμβούλιο ειδικότερα.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η κοινή γνώμη είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να
διασφαλισθεί ότι η διαδικασία ένταξης θα έχει επιτυχή κατάληξη. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω,
θεωρώ ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία των αρχών του Ρέικιαβικ για έναρξη δημόσιας
συζήτησης και διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος.
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Αυτό καθίσταται ολοένα και σημαντικότερο, καθώς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Ισλανδοί
στηρίζουν τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

David-Maria Sassoli,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
η αυριανή ψηφοφορία αποτελεί ένα από τα βήματα τα οποία σύντομα θα οδηγήσουν στην ένταξη
της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως δήλωσε ο κ. Preda, η Ισλανδία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Θα αναφέρω ορισμένα
παραδείγματα: την ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας, τη σύσταση ειδικής επιτροπής έρευνας
και ανάλυσης των διαδικασιών που οδήγησαν στην κατάρρευση του ισλανδικού τραπεζικού
συστήματος, τη δημιουργία μιας μεικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ισλανδίας, την κατάσταση σχετικά με την είσοδο στη ζώνη του ευρώ, τη μεγάλη
εμπειρία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το πολύ ακανθώδες ζήτημα Icesave παραμένει ανοικτό και το Σάββατο θα διεξαχθεί δημοψήφισμα
το οποίο θα φέρει τους Ισλανδούς στις κάλπες. Μολονότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
αποτελεί θέμα συζήτησης, πιστεύω πως έχει πολύ ισχυρή δημοκρατική αξία, διότι παρέχει στον
λαό της Ισλανδίας ένα αίσθημα ευθύνης και τον συμπεριλαμβάνει ακόμη περισσότερο σε αυτήν
την ευαίσθητη φάση των διαπραγματεύσεων. Αν και το πρώτο δημοψήφισμα δεν έφερε θετικό
αποτέλεσμα, η ισλανδική κυβέρνηση έχει εργαστεί σκληρά προκειμένου να δημιουργήσει μια
ευρεία συμμαχία ικανή να εξηγήσει στους πολίτες τον λόγο της ισλανδικής δέσμευσης για
αποζημίωση του Ηνωμένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών για τη ζημία την οποία υπέστησαν.

Αυτήν τη στιγμή ο ρόλος της Ευρώπης θα πρέπει να είναι αυτός της υπομονής και του σεβασμού,
χωρίς την άσκηση υπερβολικής πίεσης, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει κάποιου είδους
αυτοάμυνα και απομόνωση της ισλανδικής κοινωνίας.

Όσον αφορά την αλιεία και τη γεωργία, πιστεύω ότι η Ευρώπη και η Ισλανδία πρέπει να βρουν
τη βέλτιστη δυνατή λύση, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα κριτήρια που ορίζονται στη Συνθήκη
και να διατηρηθεί η ισλανδική οικονομία, τα οικοσυστήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της χώρας.

Η ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται ότι η Ευρώπη επεκτείνεται προς
τον Βόρειο Πόλο, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στον πολιτικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό
και επιστημονικό τομέα. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη, επί εξήντα έτη, εξακολουθεί να αποτελεί
πόλο έλξης.

Pat the Cope Gallagher,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι
που μαθαίνω από τον Επίτροπο ότι η ενδελεχής εξέταση των ενταξιακών κεφαλαίων σχετικά με
την Ισλανδία, η οποία ξεκίνησε πέρυσι τον Νοέμβριο, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Βεβαίως, η Ισλανδία, ως μέλος του ΕΟΧ, είχε σημαντικό πλεονέκτημα, διότι έχει ήδη υιοθετήσει
σημαντικό τμήμα του κεκτημένου. Επίσης, είμαι στην ευχάριστη θέση να επισημάνω ότι, σύμφωνα
με τις δημοσκοπήσεις στην Ισλανδία, το 65% του ισλανδικού λαού επιθυμεί να συνεχιστούν οι
διαπραγματεύσεις. Θα χρησιμοποιήσω τη θέση μου ως προέδρου της ΜΚΕ για να απευθύνω
έκκληση στον ισλανδικό λαό να μην υιοθετήσει αμετακίνητες θέσεις μέχρι να γνωρίζει ποια είναι
η συμφωνία η οποία θα επιτευχθεί αργότερα φέτος.

Η δεύτερη συνεδρίαση της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Ισλανδίας θα
πραγματοποιηθεί στο Ρέικιαβικ στις 26 και 27 Απριλίου. Καθιερώθηκε πέρυσι και πιστεύω
ειλικρινά ότι πρόκειται για ένα σημαντικό φόρουμ διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και
του ισλανδικού κοινοβουλίου.
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Οφείλω να δηλώσω ότι είμαι απογοητευμένος από το γεγονός ότι τα παράκτια κράτη δεν
κατέληξαν σε συμφωνία στο Όσλο στις αρχές Μαρτίου. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί συμφωνία.
Δεν μπορούμε να αλιεύουμε ένα εκατομμύριο τόνους σκουμπριού μεταξύ των τεσσάρων
παράκτιων χωρών, ενώ οι επιστήμονες συμβουλεύουν την αλίευση μόνο της μισής εκ της ανωτέρω
ποσότητας.

Indrek Tarand,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, μια μικρή χώρα
πάντα δημιουργεί πονοκέφαλο στην ΕΕ όταν επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΕ και, όπως γνωρίζουμε,
ο πονοκέφαλος που προκαλεί η Ισλανδία είναι η αλιεία, το περιβάλλον και όλα όσα ανέφερε ο
Επίτροπος. Εντούτοις, διαθέτουμε μια συνταγή και αυτό το Σώμα θα μπορούσε να τηρήσει μια
πιο επιδοκιμαστική στάση, διότι στις μικρές χώρες πρέπει να εφαρμόζονται λεπτοί χειρισμοί.

Πάντα θαύμαζα την πολιτική, βασισμένη σε αρχές άποψη του κ. Tannock σχετικά με το κεκτημένο
και το τι πράττει ή δεν πράττει η Ισλανδία. Ωστόσο, αυτήν τη φορά η Ομάδα μου κι εγώ
αποδοκιμάζουμε τον ριζοσπαστικό τόνο αυτών των τροπολογιών και αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο ζητούμε επίμονα την εξεύρεση συμβιβασμού με τον εισηγητή έως αύριο. Ήδη
οραματίζομαι έξι επιπλέον έδρες σε αυτό το Κοινοβούλιο και μία επιπλέον καμπίνα για διερμηνείς.

Charles Tannock,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα των
Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στηρίζει απόλυτα την ένταξη της Ισλανδίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και η απόφαση είναι σίγουρα ζήτημα μόνο των Ισλανδών στο πλαίσιο
δημοψηφίσματος.

Η Ισλανδία είναι μια μικρή, σταθερή και πλούσια δημοκρατία και ιδρυτικό μέλος του NATO
και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η οικονομία της εξαρτάται σημαντικά από την αλιεία, ωστόσο,
έχοντας την εμπειρία ενός καταστροφικού εγχειρήματος στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και,
συνεπώς, η Ισλανδία πιθανότατα να απαιτήσει σημαντικές παραχωρήσεις προκειμένου να
προστατεύσει την αλιευτική βιομηχανία της, εάν ποτέ ενταχθεί στην ΕΕ. Τότε, ελπίζω ότι αυτό
θα παράσχει στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα κράτη μέλη μια ιδανική ευκαιρία προώθησης
ευρύτερων και περαιτέρω μεταρρυθμίσεων της αμφιλεγόμενης κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Όσον αφορά τη φαλαινοθηρία, πιστεύω ότι είναι αποδεκτή. Δεν μου αρέσουν ούτε οι ταυρομαχίες
ούτε οι κοκορομαχίες, αλλά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, επιτρέπονται σε ορισμένες περιοχές της
ΕΕ λόγω εθνικής πολιτισμικής παράδοσης, επομένως, εάν η Ισλανδία ενταχθεί στην ΕΕ, θα πρέπει
να της επιτραπεί –κατά την προσωπική μου άποψη– να προστατεύσει τη βιομηχανία
φαλαινοθηρίας, εφόσον επιμείνει.

Τέλος, η Ισλανδία πρέπει να δεσμευθεί για την καταβολή αποζημιώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο
και τις Κάτω Χώρες μετά την κατάρρευση της Icesave. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα του επικείμενου
δημοψηφίσματος στην Ισλανδία γι’ αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο
όσον αφορά τη στήριξη από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

David Campbell Bannerman,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στη
Βρετανία, η πρώτη μέρα του Απριλίου ονομάζεται Πρωταπριλιά και συνηθίζεται ο ένας να
κοροϊδεύει τον άλλον. Όταν, λοιπόν, ορισμένοι αναφέρουν ότι η Ισλανδία βρίσκεται σε τροχιά
ένταξης στην ΕΕ τον επόμενο χρόνο, σκέφτομαι: «Πρωταπριλιάτικο αστείο!» Στην πραγματικότητα,
έρευνα έχει δείξει ότι το 64% των Ισλανδών επιθυμεί να παραμείνει ανεξάρτητη η Ισλανδία, μόνο
το 24% επιθυμεί να συνεχιστεί η υποψηφιότητα της για ένταξη στην ΕΕ και, πράγματι, το 60%
των ισλανδικών επιχειρήσεων είναι κατά της ένταξης.

Επίσης, λέγεται ότι η Ισλανδία επιθυμεί την ασφάλεια του ευρώ. Πρωταπριλιάτικο αστείο! Ακόμη
και οι ίδιες οι τράπεζες της Πορτογαλίας αρνούνται επί του παρόντος να αγοράσουν πορτογαλικά
ομόλογα.
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Η Ισλανδία δεν θα εγκαταλείψει τα πλούσια αλιευτικά εδάφη της –τα οποία παράγουν το 40%
των εξαγωγών της– για να ενταχθεί σε μια καταστροφική κοινή αλιευτική πολιτική ούτε θα
εγκαταλείψει το ισλανδικό κοινοβούλιο το οποίο έχει ηλικία άνω των 1.000 ετών και έχει κερδίσει
βραβείο δημοκρατίας της UNESCO.

Ακόμη και μετά από την τραπεζική κρίση, η Ισλανδία, όπως και η Βρετανία, παραμένει σε καλύτερη
οικονομική κατάσταση εκτός ευρωζώνης. Αυτό δεν είναι αστείο!

Πρόεδρος.   – Μπερδεύτηκα λίγο, κύριε Campbell Bannerman, με την Πρωταπριλιά. Σήμερα
είναι η 6η Απριλίου, μόλις το έλεγξα ξανά, αλλά υποθέτω ότι μπορείτε να αποκαλείτε Πρωταπριλιά
όποια ημέρα εσείς επιθυμείτε!

Nick Griffin (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως συχνά συμβαίνει εδώ, αυτή η συζήτηση έχει
ελάχιστη σχέση με την πραγματικότητα και καμία με τη δημοκρατία.

Οι περισσότεροι σε αυτό το Σώμα μιλούν σαν να είναι τετελεσμένο γεγονός η πτώση της Ισλανδίας
στη μαύρη τρύπα του ευρώ. Όμως δεν είναι αυτό το μήνυμα το οποίο μας στέλνουν οι Ισλανδοί.
Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι υπέρμαχοι της διατήρησης της ανεξαρτησίας τους
ξεπερνούν αριθμητικά τους ευρωπροδότες και τους ευρωπαϊστές σε αναλογία περίπου δύο προς
ένα. Εβδομήντα πέντε τοις εκατό των Ισλανδών πράττουν σοφά και δεν εμπιστεύονται την ΕΕ.
Το μόνο ισλανδικό κόμμα υπέρ της υποψηφιότητας σημείωσε πτώση από 30% σε 18% στις
δημοσκοπήσεις.

Το ίδιο συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Ενώ η πολιτική ελίτ προχωρά προς μια ολοένα στενότερη
ένωση και ομοσπονδιακή αυτοκρατορία, ο λαός επιθυμεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία.
Αυτές οι αναντιστοιχίες αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της επανάστασης. Μπορείτε να συγχαίρετε
όσο θέλετε τους εαυτούς σας για την πρόοδο της ένταξης, αλλά η επικείμενη χρηματοπιστωτική
κατάρρευση των χωρών οι οποίες στραγγαλίζονται από τον ζουρλομανδύα του ευρώ θα κοστίσει
ακριβά σε όλους μας και θα αποβεί μοιραία για την ουτοπία σας. Η Ισλανδία και τα έθνη που
βρίσκονται εγκλωβισμένα στο Ράιχ σας εντέλει θα ελευθερωθούν.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η Ισλανδία είναι μια μικρή χώρα από πληθυσμιακή
άποψη, με περίπου 300.000 κατοίκους, αλλά αποτελεί ένα σπουδαίο έθνος. Θα ήθελα
πραγματικά να τονίσω αυτά που ειπώθηκαν. Η Ισλανδία έχει δημοκρατικές παραδόσεις,
εντυπωσιακό πολιτισμό και πράγματι κατάφερε να παράσχει κοινωνική ασφάλεια πολύ πριν από
πολλές χώρες. Βεβαίως, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε τέλμα μιλώντας για τις οικονομικές
υπερβολές του 2008, αλλά τέτοιες υπερβολές υπήρξαν σε πολλές χώρες και όχι μόνο στη μικρή
Ισλανδία. Είναι σαφές ότι, όταν ένα μικρό έθνος με πληθυσμό 300.000 κατοίκων επηρεάζεται
από την ανεξέλεγκτη οικονομία της αγοράς, δεν υπάρχουν επιπτώσεις αδράνειας στη διοίκηση.
Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε όταν μιλούμε για μια χώρα, μια νησιωτική
χώρα, στην περιοχή της Αρκτικής.

Επίσης, κατανοώ απόλυτα το ενδιαφέρον των Ισλανδών για την αλιεία. Πρόκειται για τον κλάδο
της βιομηχανίας που κατέστησε δυνατή τη διαβίωση τόσων γενεών σε αυτό το νησί. Πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί όταν μιλούμε για ένα μικρό έθνος, ώστε να μην πέσουμε στην παγίδα του
ρόλου του μεγάλου αδελφού. Η Ισλανδία υπόκειται, φυσικά, στον έλεγχο της ΕΕ και θα ήθελα
να αναφέρω ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι καλύτερα απ’ ό,τι θα ήταν τα αποτελέσματα
πολλών υφιστάμενων κρατών μελών εάν υπόκειντο σε τόσο αυστηρό έλεγχο όπως η Ισλανδία.
Δεν εννοώ με αυτό ότι αποτελεί σφάλμα. Θεωρώ, επίσης, ότι θα είναι ευκολότερο για τη Νορβηγία
να προσεγγίσει την ΕΕ και τελικά να γίνει μέλος εάν ενταχθεί και η Ισλανδία. Θα πρέπει να
καλωσορίσουμε την Ισλανδία. Η Ισλανδία θα δώσει πνοή στην ΕΕ και σίγουρα δεν πρόκειται για
προσφορά θυσίας.
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Catherine Stihler (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή.
Η πρόταση ψηφίσματος που έχουμε στα χέρια μας είναι ισορροπημένη και καλύπτει όλες τις
βασικές πτυχές της έκθεσης προόδου. Με τα 33 κεφάλαια τα οποία έχουν συζητηθεί στην έκθεση
προόδου, η Ισλανδία κινείται με γρήγορους ρυθμούς προς την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης
στην ΕΕ. Είναι σημαντική η αναφορά της πρότασης στην ειδική επιτροπή έρευνας της κατάρρευσης
του ισλανδικού τραπεζικού συστήματος. Επικροτείται η προσαγωγή των υπευθύνων της κρίσης
στη δικαιοσύνη. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα μπορούσαν ίσως να μιμηθούν τη λογική
προσέγγιση της Ισλανδίας. Ωστόσο, θα ήθελα να θέσω δύο ζητήματα απόψε: την Icesave και
την αλιεία σκουμπριού. Ελπίζω ότι το δημοψήφισμα στο τέλος της εβδομάδας θα θέσει τέρμα
σε αυτήν την ιστορία.

Εντούτοις, απογοητεύτηκα από το γεγονός ότι ήταν απαραίτητο το δεύτερο δημοψήφισμα μετά
τις εντατικές διαπραγματεύσεις και την έγκριση του Althingi, του ισλανδικού κοινοβουλίου.
Όσον αφορά την αλιεία σκουμπριού, η μονομερής αύξηση των ποσοστώσεων χωρίς προηγούμενη
συζήτηση και οι συνέπειες για τους γειτονικούς στόλους ήταν κοντόφθαλμη. Η ανάγκη επίλυσης
ζητημάτων σχετικά με την αλιεία είναι σημαντική για την επιτυχία των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων.

Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στη δεύτερη ΜΚΕ, υπό την ηγεσία του Pat the Cope
Gallagher, στο Ρέικιαβικ στις 26 και 27 Απριλίου.

Struan Stevenson (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που ακούω ότι η πλειοψηφία
των Ισλανδών δηλώνει στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις ότι δεν προτίθεται να ενταχθεί στην ΕΕ,
διότι, ειλικρινά, για ποιον λόγο επιθυμούμε την ένταξή τους; Τι ακριβώς θα φέρουν στο ευρωπαϊκό
κλαμπ; Έχουν μια οικονομία υπό κατάρρευση, οι τράπεζες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις
τους, το ηφαίστειό τους απέκλεισε τον εναέριο χώρο μας για εννέα ημέρες –υποθέτω ότι θα
αναγκαζόμασταν να πληρώσουμε τον λογαριασμό την επόμενη φορά που θα συνέβαινε αυτό–
και τώρα λεηλατούν τα αποθέματά μας σε σκουμπρί.

Το 2005, η Ισλανδία εκφόρτωσε 367 τόνους σκουμπριού του βορειοανατολικού Ατλαντικού.
Φέτος, σκοπεύουν να εκφορτώσουν 150.000 τόνους. Εσείς το αποκαλείτε αυτό ορθή διαχείριση
– βιώσιμη διαχείριση αλιευμάτων; Υπερηφανεύονται διαρκώς για τη βιώσιμη αλιεία τους και
περιγελούν την κοινή αλιευτική πολιτική που εφαρμόζουμε. Αυτό είναι σχεδόν εγκληματικό.
Πρόκειται σχεδόν για παράνομη αλιεία και δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να τους καλούμε να
ενταχθούν στην ΕΕ.

Alain Cadec (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου
να ξεκινήσω με το γνωστό μου σύνθημα: το Κοινοβούλιο έχει μόνο μία έδρα, το Στρασβούργο.

Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Αλιείας ανησυχεί γα την κατάσταση σχετικά με το σκουμπρί.
Ανησυχώ ιδιαίτερα για την πρόσφατη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ισλανδίας και των Νήσων Φερόε. Για περισσότερα από δέκα έτη, η ποσόστωση
σκουμπριού κατανέμεται χρησιμοποιώντας μια σταθερή κλείδα κατανομής βάσει ιστορικών
αλιευμάτων για κάθε παράκτιο κράτος.

Από το 2010, η Ισλανδία απαιτεί νέες, πολύ υψηλότερες ποσοστώσεις, μιλώντας για μια
υποθετική γεωγραφική ανακατανομή των αποθεμάτων σκουμπριού που προκαλείται από την
αλλαγή του κλίματος. Ως εκ τούτου, η Ισλανδία ξαφνικά –όπως ανέφερε μόλις ο κ. Stevenson–
αύξησε την ποσόστωσή της από 2.000 τόνους σε 130.000 τόνους το 2010. Πρόκειται για
αύξηση μεγαλύτερη από 6.500%, κυρίες και κύριοι.

Η απόφαση είναι απαράδεκτη, διότι ελήφθη μονομερώς και τιμωρεί τους αλιείς της ΕΕ. Επιπλέον,
αποστέλλει ένα πολύ αρνητικό μήνυμα στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της
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Ισλανδίας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτήν τη μονομερή απόφαση. Θα θέλαμε να δούμε
μια ταχεία επίλυση της διαμάχης μεταξύ της Ισλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισλανδία
πρέπει να προσαρμοστεί στην κοινή αλιευτική πολιτική μας και όχι η κοινή αλιευτική πολιτική
μας να αλλάξει προς όφελος της Ισλανδίας. Κατά την άποψή μου, η Ισλανδία παίζει ένα επικίνδυνο
παιχνίδι επιβάλλοντας σε εμάς αυτούς τους απαράδεκτους όρους. Η Ισλανδία πρέπει να υποβάλει
μια πιο ρεαλιστική πρόταση. Άλλωστε, κανείς δεν θέλει την υπεραλίευση ή την κατάρρευση των
αποθεμάτων σκουμπριού, η οποία θα ήταν καταστροφική για όλες τις πλευρές. Ζητώ από την
Ισλανδία να τηρήσει πιο υπεύθυνη και ευέλικτη στάση στις διαπραγματεύσεις, καθώς και να
επιδείξει μεγαλύτερη διαφάνεια στις συζητήσεις.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά την Ισλανδία
για το γεγονός ότι κατάφερε να αποκτήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας. Σύμφωνα με τη δήλωση
της Επιτροπής, οι προετοιμασίες της Ισλανδίας για την ικανοποίηση των κριτηρίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές και εντός προθεσμίας. Εντούτοις, δεν πρέπει να
ξεχνούμε ότι ένας όρος για την προσχώρηση μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σαφής
δέσμευση τόσο της κυβέρνησης όσο και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η
αποτελεσματική στρατηγική για την ενημέρωση της κοινωνίας είναι εξαιρετικής σημασίας
προκειμένου να αποκτηθεί η στήριξη της κοινωνίας για την υποψηφιότητα ένταξης της Ισλανδίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπειρία της Πολωνίας καταδεικνύει ότι, εν προκειμένω, σημαντικό
ρόλο μπορεί να διαδραματίσει όχι μόνο ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών μέτρων, αλλά και τα
εθνικά μέσα ενημέρωσης, οι τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και η διεθνής συνεργασία σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Κύριε Πρόεδρε, όπως, επίσης, παρατήρησα κατά τη
διάρκεια της επίσημης επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι,
στην οποία συμμετείχα, η Ισλανδία έχει πραγματοποιήσει τεράστιες επενδύσεις στην εκπαίδευση
και την έρευνα και ανάπτυξη. Συγχαίρω τις ισλανδικές αρχές για τη στήριξη που παρέχεται στη
στρατηγική της Λισαβόνας και τη συμμετοχή τους σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης
της στρατηγικής για το 2020 από την Ισλανδία, γεγονός το οποίο τονίζει τη σημασία αυτών
των τομέων και οριοθετεί τους στόχους για τα επόμενα έτη.

Πιστεύω ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται πλεονεκτήματα για όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ισλανδία θα αποκτήσει οικονομική και νομισματική σταθερότητα, ενώ
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί ισχυρότερη στην περιοχή της Αρκτικής και σε τομείς όπως οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αλλαγή του κλίματος.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η βελτίωση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών καθώς και μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας είναι υψίστης σημασίας. Η απλή μου πρόταση για
τον ισλανδικό λαό είναι να περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων πριν από
την υιοθέτηση οποιασδήποτε στάσης.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μπορούμε πράγματι να
συγχαρούμε τους εαυτούς μας. Η βούληση των Ισλανδών για ένταξη καταδεικνύει ότι η ΕΕ
συνεχίζει να αποτελεί ελκυστική προοπτική. Η σταθερότητα, ευημερία και ασφάλεια που
απορρέουν από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχουν στεφθεί με τέτοια επιτυχία ώστε μια χώρα με
υψηλό βιοτικό επίπεδο όπως η Ισλανδία προτίθεται να ενταχθεί στην Ένωσή μας. Βεβαίως, η
οικονομική κρίση της Ισλανδίας μπορεί επίσης να διαδραμάτισε κάποιον ρόλο σε όλη αυτήν την
ιστορία.

Η υποψηφιότητα της Ισλανδίας για ένταξη στην ΕΕ, ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι μια αυτόματη
διαδικασία. Έχουμε αναλογιστεί επαρκώς ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία της Ισλανδίας για
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την Ευρώπη; Η Ισλανδία έχει ήδη, στην πράξη, εκχωρήσει τη νομοθεσία της στις Βρυξέλλες και
τις αμυντικές δυνάμεις της στο NATO. Θα ήταν η μικρότερη πληθυσμιακά χώρα στην ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, θα ήταν ίσως ειρωνεία το ότι, σε σύγκριση με προηγούμενες διευρύνσεις,
η Ισλανδία, ως πλούσια υποψήφια χώρα που χαίρει εκτίμησης, θα πληρούσε πράγματι τους
όρους που τίθενται για την ένταξη στην ΕΕ. Ελπίζω σε ενεργητικές και απολύτως ανοικτές
συζητήσεις για την ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη
πολλές πτυχές κατά την αξιολόγηση της έκθεσης προόδου της Ισλανδίας. Η Ισλανδία αποτελεί
μια πλήρως λειτουργική δημοκρατία και μια χώρα που εκπληρώνει όλα τα αναμενόμενα πρότυπα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ισλανδία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων
Συναλλαγών και, ως εκ τούτου, είναι συμβατή με το κεκτημένο σε πολλούς τομείς που
καλύπτονται από αυτήν την ατζέντα. Σε σύγκριση με άλλες υποψήφιες χώρες, αυτό δίνει
προβάδισμα στην Ισλανδία.

Παρά το γεγονός ότι η Ισλανδία διαθέτει μια λειτουργική οικονομία της αγοράς, ένα από τα
μεγαλύτερα προβλήματά της είναι η κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο διαιρεμένος
τραπεζικός τομέας και το δημόσιο χρέος που ανέρχεται στο 90% του ΑΕγχΠ προκαλούν ανησυχία.
Η κατάσταση μπορεί να παρουσιάζει βελτίωση, αλλά πολύ αργά. Ο μειωμένος πληθωρισμός
αποτελεί θετική εξέλιξη, κατά την άποψή μου, αλλά ταυτόχρονα η ανεργία αυξάνεται.

Επικροτώ την απόφαση της Ισλανδίας για ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας
όσον αφορά την αντικατάσταση των δικαστών. Προσωπικά θεωρώ την πρόοδο που έχει σημειώσει
η Ισλανδία στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού τεράστια επιτυχία. Τα πρότυπα είναι
πολύ υψηλά σε σχέση με την ΕΕ, χάρη στα οποία η χώρα συμμετέχει στα προγράμματα διά βίου
μάθησης «Νεολαία εν δράσει» και Erasmus Mundus. Επίσης, συμφωνώ με τα συμπεράσματα
της Επιτροπής σύμφωνα με τα οποία η Ισλανδία είναι μια σταθερή δημοκρατία με ισχυρούς
θεσμούς.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση έχει αποδειχθεί
παραγωγική όσον αφορά τον προσδιορισμό των βημάτων που πρέπει να πραγματοποιήσει η
Ισλανδία, προκειμένου να διασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Όπως αναγνωρίστηκε στο σχέδιο ψηφίσματος το οποίο συζητήσαμε σήμερα, και στην έκθεση
προόδου της Επιτροπής του περασμένου Νοεμβρίου, η Ισλανδία βρίσκεται σε προχωρημένο
στάδιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ένταξης, αλλά πρέπει να πράξει περισσότερα σε
συγκεκριμένα ζητήματα.

Ορισμένοι από εσάς ανέφεραν το σκουμπρί. Παρόλο που το ζήτημα αφορά κυρίως τη διαχείριση,
από τα ενδιαφερόμενα παράκτια κράτη, των αποθεμάτων σκουμπριού του βορειοανατολικού
Ατλαντικού, επιτρέψτε μου να πω ότι: είμαστε απογοητευμένοι από την έλλειψη προόδου στις
τελευταίες διαβουλεύσεις. Παραμένουν ουσιαστικές διαφορές στις απόψεις μεταξύ των μερών
–ιδίως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας, αφενός, και των Νήσων Φερόε και
της Ισλανδίας, αφετέρου– όσον αφορά τα αντίστοιχα μερίδιά τους. Η βιωσιμότητα αυτού του
πόρου είναι σημαντική για την αλιευτική βιομηχανία μας και η Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά
όλους τους πιθανούς διαύλους για την εξεύρεση ισορροπημένης λύσης για τα αποθέματα
σκουμπριού, σε συνεργασία με τα παράκτια κράτη.

Η Ισλανδία εισέρχεται πλέον σε ένα καθοριστικό στάδιο στο οποίο ο ρυθμός προόδου προς την
ένταξη στην ΕΕ εξαρτάται από την ίδια την αποφασιστικότητά της. Είμαι πεπεισμένος ότι, με την
κοινή μας στήριξη, και, ακόμα πιο σημαντικό, με τη συμμετοχή και τη στήριξη του λαού της, η
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Ισλανδία είναι ικανή να σημειώσει πραγματική πρόοδο προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι, σας ευχαριστώ γι’ αυτήν τη συζήτηση. Επισημάνατε αρκετά ζητήματα, τα οποία είμαι
πεπεισμένη ότι το Συμβούλιο θα εξετάσει δεόντως κατά τη διάρκεια των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων και θα μπορέσουμε να δώσουμε την ύψιστη προσοχή προκειμένου να
διευθετηθούν. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σχεδιάζω να συμμετάσχω στη συνεδρίαση του
συμβουλίου σύνδεσης Ισλανδίας-ΕΕ στα τέλη Απριλίου και ευελπιστώ ότι θα λάβουμε
πληροφορίες από πρώτο χέρι από τις ισλανδικές αρχές σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Ποτέ δεν
υπήρξε η παραμικρή αμφιβολία για το ότι η κατάσταση είναι η πλέον δύσκολη όσον αφορά τη
γεωργία, και ιδίως την αλιεία, ή την υπόθεση Icesave. Εντούτοις, πιστεύω ότι η Επιτροπή θα
χειριστεί αυτά τα ζητήματα με μεγάλη διαφάνεια.

Επίσης, οι βουλευτές θα ενημερώνονται κατάλληλα γι’ αυτά τα ζητήματα ανά πάσα στιγμή κατά
τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ακόμη μία σκέψη:
χαίρομαι ιδιαίτερα διότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης κανένας ομιλητής δεν αμφισβήτησε
το γεγονός ότι η Ισλανδία διαθέτει ένα δημοκρατικό θεσμικό σύστημα και μια πολιτική κουλτούρα
που λειτουργούν άριστα – όλοι το αναγνωρίσαμε αυτό. Και είμαι βέβαιη ότι ο ισλανδικός λαός
θα λάβει μια πολύ υπεύθυνη απόφαση σχετικά με το αν επιθυμεί ή όχι να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ας τους εμπιστευτούμε· πρόκειται για δικό τους ζήτημα. Το δικό μας έργο είναι να
επιτρέψουμε την ένταξή τους και, εφόσον αποφασίσουν υπέρ αυτής, να τους καλωσορίσουμε
όπως τους ταιριάζει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Πρόεδρος.   – Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος που έχει κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο
110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης (4) .

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12:00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Monika Flašíková Beňová (S&D),    γραπτώς. – (SK) Η Ισλανδία δεν έχει εξετάσει σοβαρά
την πλήρη ένταξη στην ΕΕ από την έναρξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υποβάλλοντας αίτηση
ένταξης το 2009 μετά από μια χρηματοπιστωτική κατάρρευση. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα κατάφερε
να επιτύχει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και, σε πολλούς τομείς, να εκπληρώσει τους όρους που είναι
αναγκαίοι για την επιτυχή ολοκλήρωση με τις υφιστάμενες 27 χώρες της ΕΕ. Η ιδιότητα μέλους
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του χώρου Σένγκεν έχει συμβάλει ουσιαστικά σε αυτήν
την πρόοδο. Μολονότι η Ισλανδία κατάφερε να εφαρμόσει ένα σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας, η πραγματική διαδικασία ένταξης ενδέχεται να περιπλεχθεί εξαιτίας, για παράδειγμα,
της οικονομικής πολιτικής ή της αλιευτικής πολιτικής, που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των
εξαγωγών της Ισλανδίας, αντιστοιχώντας στο 10% του ΑΕγχΠ της. Η μέχρι στιγμής μη
διευθετηθείσα διαμάχη μεταξύ της Ισλανδίας και των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου
ενδέχεται να θεωρηθεί άλλο ένα εμπόδιο στην ισλανδική ένταξη. Τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν
να αναζητούν κατάλληλο τρόπο αποζημίωσης των ολλανδών και βρετανών υπηκόων οι οποίοι
έχασαν τις οικονομίες τους λόγω της κατάρρευσης των ισλανδικών τραπεζών. Το γεγονός ότι
ένα σημαντικό ποσοστό των ισλανδών πολιτών δεν στηρίζει την ένταξη στην ΕΕ ενδέχεται, επίσης,
να θεωρηθεί ως έναν βαθμό αρνητικός παράγοντας παρά τη σημαντική στήριξη του πληθυσμού
για τις ενταξιακές συνομιλίες. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως να κρίνεται κατάλληλη η ανάληψη

(4) βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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πρωτοβουλιών από την ισλανδική κυβέρνηση προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά
με το τι θα σήμαινε για τη χώρα η ένταξη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ποια θα ήταν τα
συνακόλουθα αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή του πληθυσμού.

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    γραπτώς. – (PL) Όπως γνωρίζουμε, η Ισλανδία ξεκίνησε
ενταξιακές διαπραγματεύσεις τον Ιούλιο του 2010. Από την αρχή, η Ισλανδία βρίσκεται σε
ευνοϊκή θέση λόγω της ιδιότητάς της ως μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η πρόοδος
της Ισλανδίας στην πορεία ένταξης στην ΕΕ είναι προφανής. Η προοπτική της ένταξης
αντιμετωπίζεται θετικά, αλλά υφίστανται ακόμη ορισμένα αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως η
φαλαινοθηρία, η οποία απαγορεύεται στην ΕΕ, η επιθυμία της Ισλανδίας να προστατεύσει τις
αγορές αλιείας και γεωργίας της και η διαμάχη για το ζήτημα Icesave. Η περαιτέρω πρόοδος
είναι απαραίτητη, κυρίως στους τομείς της αλιείας, της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου.
Είναι σημαντική η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το ζήτημα των ποσοστώσεων αλιείας. Θα
πρέπει να τονίσουμε την αναγκαιότητα ευθυγράμμισης της ισλανδικής νομοθεσίας περί αλιείας
με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Ας μην ξεχνούμε ότι η Ισλανδία είναι μια χώρα στην
οποία η οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αλιεία. Ως εκ τούτου, μετά την ένταξη της
Ισλανδίας στην ΕΕ, η χώρα θα ήθελε να διατηρήσει έναν ορισμένο βαθμό ελέγχου επί της
διαχείρισης της αλιείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της. Θα πρέπει, επίσης, να προσέξουμε
τις σοβαρές διαφορές όσον αφορά το ζήτημα της φαλαινοθηρίας. Η απαγόρευση της
φαλαινοθηρίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού δικαίου, το οποίο κάθε νέο κράτος
μέλος πρέπει να αποδεχτεί. Αξίζει να σημειωθούν τα πρόσφατα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων
της κοινής γνώμης, τα οποία έδειξαν αύξηση της στήριξης της κοινωνίας για τη συνέχιση των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων και αυξημένη εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η προοπτική της ισλανδικής ένταξης
αντιμετωπίζεται θετικά. Εντούτοις, εξακολουθούν να υφίστανται αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως
η φαλαινοθηρία, η οποία απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η επιθυμία της Ισλανδίας
να προστατεύσει τις αγορές αλιείας της. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να προβούμε σε οποιεσδήποτε
εκπτώσεις στην περίπτωση της φαλαινοθηρίας. Παρά τους ιστορικούς παράγοντες, δεν μπορούμε
να επιτρέψουμε μια κατάσταση κατά την οποία μια χώρα που υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΕ
προτίθεται να αλιεύει αυτά τα σπάνια και προστατευόμενα ζώα.

Τα πρότυπα τα οποία υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετά από
πολύχρονη εργασία δεν μπορούν να «καμφθούν», ώστε να προσαρμοστούν στη βάναυση
πραγματικότητα για λόγους παράδοσης. Ένα άλλο ζήτημα αποτελεί η διαφορά σχετικά με το
μέγεθος των αλιευμάτων σκουμπριού. Όπως γνωρίζετε, παρά τις εκκλήσεις για τήρηση των
αρχών υπεύθυνης αλιείας, το 2010, η κυβέρνηση στο Ρέικιαβικ καθόρισε μονομερώς συνολικά
επιτρεπόμενα αλιεύματα για το είδος τα οποία ήταν πολύ υψηλότερα από τα όρια που έθετε η
επιστημονική γνωμοδότηση. Η Ισλανδία δεν έχει επιδείξει την απαραίτητη ευρύτητα αντίληψης
και ευελιξία προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός σε αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, η Ισλανδία
έχει ανακοινώσει ότι θα θεσπίσει όρια αλιευμάτων για το 2011 της τάξεως των 146.000 τόνων.
Μια τέτοια προσέγγιση με φοβίζει όταν σκέφτομαι τη μελλοντική συνεργασία με την Ισλανδία
στον τομέα της αλιείας. Όλοι συνειδητοποιούμε ότι αυτή η διαμάχη θέτει σε κίνδυνο τις ενταξιακές
διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία. Εντούτοις, προσωπικά θεωρώ ότι και στις δύο περιπτώσεις
δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και θα πρέπει να επιβάλουμε
τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα που θέτει η Ένωση στον τομέα της αλιείας.

16. Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Πρόεδρος.   – Το επόμενο σημείο είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά
με την έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
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Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αύριο θα εγκρίνετε το ψήφισμα σχετικά με την έκθεση προόδου του
2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όπως γνωρίζετε, το
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2010 επιβεβαίωσε την ομόφωνη
δέσμευσή του για την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Απώτερος
στόχος αυτής της προοπτικής είναι η ένταξη αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σας συγχαίρω για τα ισορροπημένα πορίσματα του σχεδίου ψηφίσματος. Το κείμενο αντικειμενικά
αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση και διατυπώνει πολύτιμες προτάσεις. Είναι λυπηρό το
γεγονός ότι, παρά τα αποτελέσματα και την πρόοδο, δεν έχει επιτραπεί μέχρι στιγμής στην ΠΓΔΜ
να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Πιστεύω πως πρόκειται για απώλεια, όχι μόνο για
την υποψήφια χώρα, αλλά και για την ΕΕ. Χαίρομαι για το γεγονός ότι ο πυρήνας του μηνύματος
του σχεδίου ψηφίσματος του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί σε μία από τις βασικές αρχές της
Προεδρίας. Η ατομική επίδοση πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται από την ΕΕ.

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, επικροτούμε το γεγονός ότι η χώρα έχει πραγματοποιήσει
σημαντικά επιτεύγματα σε βασικούς τομείς μεταρρυθμίσεων όπως η λειτουργία της αστυνομίας
και το δικαστικό σύστημα. Η εφαρμογή της συμφωνίας πλαίσιο της Οχρίδας συνεχίζει να αποτελεί
θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα. Επίσης, έχει σημειωθεί
ορισμένη επιτυχία εν προκειμένω, η οποία αξίζει να αναφερθεί, όπως, για παράδειγμα, η εφαρμογή
του νόμου για τις γλώσσες. Εντούτοις, είναι σημαντικό η χώρα να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο
το συντομότερο δυνατό σε τομείς όπως ο διάλογος μεταξύ των πολιτικών παραγόντων, η
μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και η δημόσια διοίκηση, η καταπολέμηση της
διαφθοράς, η ελευθερία της έκφρασης και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι
εν λόγω τομείς καλύπτονται, επίσης, λεπτομερώς από το ψήφισμα το οποίο θα εγκρίνετε και
πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα μεταξύ των σχεδίων της κυβέρνησης των
Σκοπίων.

Το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η Επιτροπή επανέλαβε τη σύστασή της για έναρξη ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στα
συμπεράσματά του τού Δεκεμβρίου του 2010, το Συμβούλιο δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένο να
επανέλθει σε αυτό το ζήτημα κατά τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας, αλλά δυστυχώς,
ελλείψει νέων σχετικών εξελίξεων, η Προεδρία δεν έχει ακόμη καταφέρει να πραγματοποιήσει
αυτό το βήμα.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονίσω ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας εξακολουθούν να είναι
ουσιαστικές. Πρέπει να θεωρείται γεγονός ότι η πρόοδος εν γένει και τα βήματα που
πραγματοποιούνται προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ειδικότερα μπορούν να στεφθούν με
επιτυχία μόνο εάν υπάρχει πολιτική δέσμευση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Παρ’ όλα αυτά,
οι πολιτικοί παράγοντες σε μια δημοκρατική κοινωνία έχουν ειδική, εξαιρετική ευθύνη, για
παράδειγμα όσον αφορά τη διευθέτηση των διιστάμενων απόψεων μέσω δημοκρατικών μέσων,
δηλαδή διαλόγου και συμβιβασμού. Ως εκ τούτου, καλούμε τους πολιτικούς παράγοντες της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να ξεκινήσουν εκ νέου τον διάλογο,
προκειμένου όχι μόνο να επιταχυνθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών, αλλά και
να διασφαλισθεί η ωριμότητα των δημοκρατικών θεσμών της χώρας τους.

Η προοπτική των πρόωρων εκλογών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η σταθερότητα της υφιστάμενης
συμμαχίας είναι αξιοσημείωτη παρά τις δυσκολίες. Η δημιουργία ρηγμάτων στην πολιτική σκηνή
μετά τις επόμενες εκλογές θα αποτελούσε λόγο ανησυχίας. Προκειμένου να μειωθεί αυτός ο
κίνδυνος, θα ήταν σημαντικό να ανακοινωθούν πρόωρες εκλογές βάσει ευρείας συμφωνίας στο
Κοινοβούλιο. Ενώ, αφενός, θα ήθελα να ενθαρρύνω την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας, την πολιτική ηγεσία της και τα θεσμικά της όργανα της να εντείνουν τις
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προσπάθειές τους και να προσπαθήσουν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες των πολιτών τους,
αφετέρου, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσουν
να δίνουν την κατάλληλη προσοχή στην υποψήφια χώρα και την περιοχή. Κανένα άλλο από τα
κίνητρα που διαθέτουμε για τη διασφάλιση της σταθερότητας και ευημερίας στα Βαλκάνια δεν
είναι τόσο αποτελεσματικό όσο η ευρωπαϊκή προοπτική και η προώθηση της ενταξιακής
διαδικασίας. Ευελπιστώ ότι, κατά τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας, θα σταλεί ένα ουσιαστικό
μήνυμα προκειμένου να αποδείξουμε στα Βαλκάνια ότι η διαδικασία διεύρυνσης είναι ακόμη
ζωντανή, και αυτό το μήνυμα θα μπορούσε να είναι το αποφασιστικό γεγονός της ένταξης της
Κροατίας, δηλαδή η ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεών της. Είμαι πεπεισμένη ότι
αυτό θα λειτουργούσε ως μαγνήτης για όλες τις χώρες των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων για τη δυνατότητα
που μου δίνεται να συζητήσω την παρούσα κατάσταση σχετικά τη διαδικασία ένταξης της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επίσης, ευχαριστώ τον κ. Vigenin που υπέβαλε
αυτήν την έκθεση, στηριζόμενος στη διεξοδική προετοιμασία του κ. Thaler. Η έκθεση είναι
ενδελεχής, ακριβής και προσδιορίζει τις μελλοντικές προκλήσεις.

Τα τελευταία 20 έτη, η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο για δύο λόγους. Πρώτον, έπρεπε
να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς δύσκολα
προβλήματα, ακόμη και συγκρούσεις. Δεύτερον, η ευρωπαϊκή προοπτική έχει αποτελέσει
σημαντικό κίνητρο προόδου. Η σημερινή πρόκληση είναι η χρήση της ίδιας συνταγής –σημαντικές
προσπάθειες σε συνδυασμό με ευρωπαϊκό κίνητρο– για την πρόοδο της χώρας.

Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τη σύσταση της Επιτροπής
για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Πιστεύουμε ότι η χώρα είναι έτοιμη να συμμετάσχει
σε υψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης με την Ευρώπη. Μάλιστα, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις
αποτελούν το ισχυρότερο μέσο που διαθέτουμε για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων.

Οφείλω, ωστόσο, να μοιραστώ μαζί σας τις ανησυχίες μου για τις πρόσφατες εξελίξεις. Η σύστασή
μας επιβεβαίωσε ότι η χώρα πληροί επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια, αλλά υπογράμμισε ότι
απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες στους περισσότερους τομείς. Οι μέχρι στιγμής εξελίξεις
αυτό το έτος δεν έχουν δείξει την αναμενόμενη πρόοδο.

Η Επιτροπή ζητά επίμονα τον πολιτικό διάλογο, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος και
της δημόσιας διοίκησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία έκφρασης και την
εφαρμογή της συμφωνίας πλαίσιο της Οχρίδας.

Στις 24 Μαρτίου, είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Gruevski στις Βρυξέλλες.
Συμφωνήσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου η ευρωπαϊκή ατζέντα να αποτελέσει
εκ νέου κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα. Η Επιτροπή θα στηρίξει και θα παρακολουθεί τη
διαδικασία, μεταξύ άλλων μέσω τακτικού ενταξιακού διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και της
κυβέρνησης.

Όσον αφορά τις εκλογές, αναμένουμε οι ηγέτες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να διασφαλίσουν ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν με απόλυτη διαφάνεια και σύμφωνα με τα βέλτιστα
διεθνή πρότυπα. Ο χρόνος πραγματοποίησης των ανωτέρω εξαρτάται αποκλειστικά από αυτούς.

Εξακολουθώ να τονίζω ότι η ελευθερία έκφρασης είναι θεμελιώδης και ότι οι δημοσιογράφοι
πρέπει να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Η Επιτροπή αναμένει τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και μη επιλεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας.
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Ο αγώνας κατά της διαφθοράς πρέπει, επίσης, να επιδιωχθεί με αυστηρότητα. Συμφωνώ απόλυτα
με την έμφαση που δίνεται σε αυτό το θέμα στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
επικροτώ τις προτάσεις σας για ενίσχυση της παρακολούθησης σε αυτόν τον τομέα.

Κατ’ εμέ, η 10η επέτειος της συμφωνίας πλαίσιο της Οχρίδας αυτό το καλοκαίρι αποτελεί ευκαιρία
αποτίμησης της εφαρμογής, συγκέντρωσης όλων των κοινοτήτων της χώρας και ανανέωσης της
δέσμευσης για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων.

Τέλος, όσον αφορά την παρακολούθηση της κατάστασης μετά την ελευθέρωση των θεωρήσεων,
απαιτείται αναθεώρηση των μέτρων που λήφθηκαν για να αποτραπούν οι καταχρήσεις του
καθεστώτος θεωρήσεων. Οι χώρες που επωφελούνται από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
χωρίς θεώρηση πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό των αβάσιμων
αιτήσεων ασύλου.

Το 2011 είναι ένα σημαντικό έτος για ολόκληρη την περιοχή. Ο Πρόεδρος Barroso κι εγώ θα
επισκεφθούμε μαζί την περιοχή, ξεκινώντας από αύριο, και θα καταλήξουμε στην Οχρίδα το
Σάββατο. Θα επιδείξουμε τη δέσμευσή μας στις χώρες της περιοχής και, ταυτόχρονα, θα
υπογραμμίσουμε ότι θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία
θετικής δυναμικής για τη διεύρυνση. Είναι σημαντικό τα Σκόπια να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο.
Επομένως, είναι σημαντικό να επιλυθεί το ζήτημα της ονομασίας. Και τα δύο μέρη έχουν
επαναλάβει τη δέσμευσή τους προκειμένου να βρεθεί λύση. Ήλπιζα ότι αυτό θα αντικατοπτριζόταν
ουσιαστικότερα στον πρόσφατο γύρο διαπραγματεύσεων στη Νέα Υόρκη.

Έχω επανειλημμένως θέσει το ζήτημα, ενθαρρύνοντας και τις δύο πλευρές να διατηρήσουν την
απόλυτη δέσμευσή τους. Και γνωρίζω ότι οι δύο πρωθυπουργοί, στις απευθείας επαφές τους,
έχουν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας.
Ελπίζω ότι φέτος θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Η λύση θα αποτελούσε
σημαντική εξέλιξη προκειμένου το 2011 να αποτελέσει ένα πολλά υποσχόμενο έτος για τη
διεύρυνση.

Επίσης, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και τα αιτήματά σας σχετικά με το πρόγραμμα ΜΠΒ.
Το ΜΠΒ καταδεικνύει με απτό τρόπο ότι δεν αξιολογούμε και επικρίνουμε μόνο τις χώρες, αλλά
πράγματι τις στηρίζουμε πρακτικά στις προσπάθειές τους. Ως εκ τούτου, συμφωνώ απόλυτα ότι
αυτό το μέσο πρέπει να χρησιμοποιηθεί με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό
τρόπο.

Σημειώνω τα αιτήματά σας για περαιτέρω χρηματοδότηση στους τομείς της ανεργίας, των
μεταφορών και του περιβάλλοντος, ώστε να τα προσθέσω στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας.

Για τα περισσότερα σκέλη του ΜΠΒ, η επιλογή των έργων αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών
αρχών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οικειοποίηση της χώρας. Επιπλέον, για την περίοδο
2011-2013, εισάγουμε, από κοινού με τις αρχές της χώρας, μια τομεακή προσέγγιση. Σημαίνει
ότι θα επικεντρωθούμε στους τομείς όπου η βοήθεια είναι περισσότερο αναγκαία και θα προβούμε
σε αρκετά μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτάσεις σας αποτελούν πολύτιμη
συμβολή στον υπό εξέλιξη διάλογο προγραμματισμού.

Συμπερασματικά, πιστεύω ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφωνούν απόλυτα όσον αφορά
τα επιτεύγματα της χώρας και τις προκλήσεις που απομένουν. Ελπίζω ειλικρινά ότι το ζήτημα
της ονομασίας θα επιλυθεί όντως στο εγγύς μέλλον και πριν από την απόφαση του Διεθνούς
Δικαστηρίου, η οποία αναμένεται να εκδοθεί αυτό το φθινόπωρο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει τον ρόλο της παρέχοντας τα κατάλληλα κίνητρα. Βρισκόμαστε
σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τη χώρα. Είτε θα ακολουθήσει την πορεία προς την Ευρώπη,
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προς το συμφέρον και των δύο πλευρών είτε θα μείνει να παρακολουθεί την περιοχή να προχωρά.
Ήρθε η ώρα να εκπληρώσουμε όλοι μας τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις μας.

Kristian Vigenin,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (BG) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι
αντιπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, ανέλαβα το έργο της
υποβολής του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του
2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα ήθελα να αναφέρω ότι
ο πρώην εισηγητής, Zoran Thaler, επιτέλεσε εξαιρετικό έργο. Έχουμε ενώπιόν μας μια
αντικειμενική έκθεση, η οποία ευελπιστώ ότι θα τύχει ευρείας στήριξης κατά την αυριανή
ψηφοφορία.

Το 2011, ενδέχεται να δοθεί νέα δυναμική στη διαδικασία διεύρυνσης σε ολόκληρη την περιοχή
των δυτικών Βαλκανίων. Η Κροατία πρόκειται να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις
της. Η Σερβία βρίσκεται σε τροχιά έγκρισης της έναρξης τέτοιων διαπραγματεύσεων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΠΓΔΜ πρέπει να πράξει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να μην μείνει
πίσω σε αυτήν τη διαδικασία.

Το βασικό πρόβλημα είναι η επίλυση της ονομασίας με την Ελλάδα. Οι πρόωρες εκλογές παρέχουν
τη δυνατότητα στη νέα κυβέρνηση που θα εκλεγεί να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη του εκλογικού
σώματος προκειμένου να λάβει οριστική απόφαση σχετικά με αυτό το ζήτημα. Πρέπει να καταστεί
σαφές ότι η αναβολή της διαδικασίας συνεπάγεται ολοένα και υψηλότερο κόστος για τους
πολίτες της ΠΓΔΜ. Ελπίζουμε ότι οι ηγέτες της χώρας θα είναι τολμηροί και διορατικοί. Ενδέχεται,
επίσης, να ζητηθεί η διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορέσει να ανοίξει
επιτέλους ο δρόμος της ένταξης για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι οι
ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Εντούτοις, η χώρα δεν
πρέπει απλώς να περιμένει, αλλά να πραγματοποιήσει εν τω μεταξύ όλες τις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα επιτρέψει την πολύ ταχύτερη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
στο μέλλον.

Η διαδικασία οικοδόμησης ενός σταθερού πολιτικού συστήματος πρέπει να συνεχιστεί. Εν
προκειμένω, βασικό στοιχείο είναι η βελτίωση της εκλογικής νομοθεσίας. Απαιτούνται
περισσότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα και νομοθεσία κατά της διαφθοράς, καθώς και
μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης. Αναμένουμε σοβαρές
προσπάθειες όσον αφορά την εγγύηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής
ενημέρωσης.

Οι διεθνικές σχέσεις αποτελούν αιτία ανησυχίας. Η 10η επέτειος της συμφωνίας πλαίσιο της
Οχρίδας παρέχει μια ευκαιρία επισκόπησης των επιτευγμάτων και καθορισμού των μελλοντικών
στόχων με τη συμμετοχή όλων των εθνοτικών ομάδων.

Ελπίζω ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη χώρα θα αποστείλουν
βασικά μηνύματα σε όλες τις κύριες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες θα δώσουν την ευρεία συναίνεσή
τους και μετά τις εκλογές.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύντομα θα ορίσει μόνιμο
εισηγητή στον οποίο αναμένουμε να επιδειχθεί ο κατάλληλος σεβασμός και εμπιστοσύνη.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Vigenin, απευθυνθήκατε σε αυτό το Σώμα
ως εισηγητής και όχι ως απλός ομιλητής. Γνωρίζετε ότι η χώρα έχει προχωρήσει σε μαζικές
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μεταρρυθμίσεις και έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο; Η αστάθεια προέρχεται από τις δράσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκβιαστικές τακτικές της Ελλάδας, οι οποίες αναφέρθηκαν με
σαφήνεια από την ουγγρική Προεδρία, εμπόδισαν τη δράση της ΕΕ και του Συμβουλίου. Το
γνωρίζατε αυτό ή πραγματικά πιστεύετε όσα αναφέρατε;

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζω, κύριε Posselt, τι δεν καταλάβατε
από την ομιλία μου και τι αντίκειται στην πραγματική έκθεση και στην άποψη επί της οποίας
συμφώνησε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε χωρίς λόγο
την ευκαιρία στις αρχές της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να
χρησιμοποιήσουν δηλώσεις όπως οι δικές σας, προκειμένου να προσπαθήσουν να μετατοπίσουν
την ευθύνη για τις μη πραγματοποιηθείσες μεταρρυθμίσεις και τους μη υλοποιηθέντες στόχους
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πιστεύω ότι η έκθεση ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά απαιτεί, επίσης, περαιτέρω μέτρα,
πράγμα που είναι λογικό όταν διαπιστώνουμε ότι υφίστανται πραγματικά προβλήματα σε μια
χώρα η οποία θα γίνει πιθανότατα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Eduard Kukan,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε στα χέρια μας
μια αρκετά ισορροπημένη και αντικειμενική έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτό. Η έκθεση είναι εξαιρετικής σημασίας για το μέλλον
και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ.

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι υποψήφια χώρα από το 2005 και
τώρα, για δεύτερη φορά, η Επιτροπή έχει προτείνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στηρίζουμε
αυτήν την πρόταση και η έκθεση καλεί εκ νέου το Συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσα τις
διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια επίκαιρη έκκληση. Η ΠΓΔΜ χρειάζεται την
ευρωπαϊκή ατζέντα ως κίνητρο για θετικές αλλαγές στο μέλλον.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να προβαίνουμε σε υποχωρήσεις όσον αφορά την ΠΓΔΜ, αλλά πρέπει να
ενθαρρύνουμε τους πολιτικούς της να προοδεύσουν και να εργαστούν για την ευρωπαϊκή ατζέντα.
Η χώρα πρόσφατα διήλθε πολιτική κρίση, με το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης να
μποϊκοτάρει το κοινοβούλιο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος διεξαγωγής του πολιτικού διαλόγου. Οι
πολιτικές αντιθέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον διάλογο βάσει δημοκρατικών θεσμών οι
οποίοι δημιουργούνται γι’ αυτόν τον σκοπό. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι οι πρόωρες εκλογές που
ανακηρύχθηκαν για τον Ιούνιο του 2011 θα συμβάλουν στη διευθέτηση της κατάστασης. Θα
πρέπει να είναι διαφανείς, ελεύθερες και δίκαιες και θα πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με τα
εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα και με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων.

Το ζήτημα της περιφερειακής συνεργασίας και των γειτονικών σχέσεων είναι ιδιαιτέρως σημαντικό
για την ΠΓΔΜ και τους γείτονές της. Ελπίζω ότι το κύριο ζήτημα το οποίο καθυστερεί την έναρξη
διαπραγματεύσεων της χώρας θα επιλυθεί σύντομα. Συμπερασματικά, επιτρέψτε μου να αναφέρω
ότι ως πολιτικοί πρέπει να ενισχύσουμε το όραμα και την προοπτική στην περιοχή. Είναι καθήκον
και υποχρέωσή μας να ενθαρρύνουμε θετικές αλλαγές σε αυτήν τη χώρα.

Norica Nicolai,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (RO) Κύριε Πρόεδρε, συμπλέοντας με το
όραμα της διεύρυνσης, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
στηρίζει την άμεση έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα
και η ΠΓΔΜ να συμπεριληφθεί μαζί με την Τουρκία στις χώρες οι οποίες, για να παραφράσω τον
Ταλλεϋράνδο, χορεύουν αντί να προχωρούν προς τις ευρωπαϊκές προσδοκίες τους.

Παρόλο που αυτή η έκθεση –και πρέπει να ευχαριστήσω τον πρώην εισηγητή, κ. Thaler, για την
ισορροπία και την αντικειμενικότητα που επέδειξε στην κατάρτισή της– καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η κατάσταση στην ΠΓΔΜ έχει βελτιωθεί από πολλές απόψεις, πιστεύω ότι η
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έναρξη των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσει λύση η οποία θα βοηθήσει στην επιτάχυνση των
μεταρρυθμίσεων, θα δημιουργήσει ένα δημοκρατικό πλαίσιο και μια πραγματική ευκαιρία
προκειμένου να καταστεί αυτή η χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι ειρωνικό το ότι ο πληθυσμός αυτής της χώρας, σε αντίθεση με τον πληθυσμό της Ισλανδίας,
ενθαρρύνεται να ενστερνιστεί τις ευρωπαϊκές αρχές. Στη δεύτερη περίπτωση, ο αριθμός των
ατόμων που ενδιαφέρονται να ενστερνιστούν αυτές τις αξίες μας είναι πολύ μικρός. Από την
άλλη πλευρά, στην ΠΓΔΜ η αξιολόγηση της επίδοσης της πολιτικής ηγεσίας δεν είναι ευνοϊκή.
Δεν πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτήν την αξιολόγηση.

Marije Cornelissen,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων κατέθεσε μια ικανοποιητική και ισορροπημένη έκθεση για την πρόοδο
της ΠΓΔΜ και εμείς ως Πράσινοι θα τη στηρίξουμε με χαρά. Αφενός επικρίνει τις αρχές της
ΠΓΔΜ, ακόμη περισσότερο από ό,τι πέρυσι. Πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για πολιτική
σταθερότητα, πρέπει να σταματήσουν τις προκλήσεις έναντι των εθνοτικών μη πλειονοτήτων και
των γειτόνων και πρέπει να εγγυηθούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και της έκφρασης.
Αφετέρου, αναμφίβολα ζητεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η χώρα συμμορφώνεται προς
τα κριτήρια και το αξίζει αυτό.

Θα ήθελα η Ελλάδα να σεβόταν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και να
σταματήσει να εμποδίζει τη διαδικασία ένταξης. Μπορεί πάντα να φρενάρει την τελική απόφαση,
εάν το επιθυμεί πραγματικά. Ελπίζω ειλικρινά ότι η ΠΓΔΜ θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες
ώστε να καταστεί μια ώριμη ευρωπαϊκή δημοκρατία, ανεξάρτητα από το τι πράττει η Ελλάδα. Ο
ενταξιακός διάλογος τον οποίο μόλις ανέφερε ο Επίτροπος Füle ακούγεται πολλά υποσχόμενος
εν προκειμένω. Η μεταρρύθμιση είναι σε κάθε περίπτωση θετική.

Charles Tannock,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, φέτος γιορτάζουμε
30 έτη από τότε που η χώρα σας, η Ελλάδα, έγινε μέλος της ΕΕ. Ως δηλωμένος φιλέλληνας,
πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει συμβάλει σημαντικά στην Ένωσή μας. Έχει κερδίσει και πολλά. Δεν
μπορώ, λοιπόν, εγώ και πολλοί άλλοι στη χώρα μου να κατανοήσουμε γιατί η Ελλάδα συνεχίζει
να αρνείται τα ίδια πλεονεκτήματα στη γείτονά της, την ΠΓΔΜ, απλώς και μόνο λόγω της
ονομασίας.

Έχει έρθει η στιγμή και άλλα κράτη μέλη να κρατήσουν αυστηρότερη στάση έναντι της Ελλάδας
σε αυτό το θέμα. Η Ελλάδα, έχοντας λάβει ένα τεράστιο πακέτο αναχρηματοδότησης του χρέους
από την ΕΕ για την αποτροπή της κατάρρευσης της οικονομίας της που βασίζεται στο ευρώ, δεν
μπορεί πλέον να κρατά όμηρο ολόκληρη τη διαδικασία διεύρυνσης με τη γείτονα χώρα της. Η
ΠΓΔΜ ως υποψήφια χώρα έχει περιμένει πολύ και υπομονετικά για την έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων. Θα ήταν καταστροφικό αυτήν τη στιγμή αν οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις
οδηγούσαν την ΠΓΔΜ στην εσωστρέφεια και την εγκατάλειψη των φιλοδοξιών της για ένταξη
στην ΕΕ και το NATO.

Πρόκειται για πραγματικό κίνδυνο, δεδομένης της εύθραυστης εσωτερικής πολιτικής κατάστασης
της ΠΓΔΜ και των επερχόμενων εκλογών της. Πρέπει να αποστείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα
προκειμένου να στηρίξουμε τις δυνάμεις μεταρρύθμισης και προόδου στην ΠΓΔΜ. Αν δεν το
καταφέρουμε αυτό, θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, μια περιοχή
όπου η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί το συνδετικό υλικό μεταξύ αυτών των ταραγμένων χωρών.

Νικόλαος Χουντής,    εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL . – Κύριε Πρόεδρε, είμαστε υπέρ της
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλες τις χώρες των Βαλκανίων, εφόσον αυτές το
επιθυμούν. Όμως, από την μέχρι τώρα πορεία της διεύρυνσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η
συνεργασία με τις χώρες αυτές, αλλά και η διαδικασία ένταξης – και μάλιστα σε συνθήκες
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οικονομικής κρίσης – θα πρέπει να συνεισφέρει στην αειφόρα ανάπτυξη, στην οικονομική και
κοινωνική ευημερία των πολιτών, και των χωρών της διεύρυνσης και της Ένωσης, και όχι στην
επιβολή οικονομικών πολιτικών που βυθίζουν τις χώρες στην ύφεση, που αυξάνουν την ανεργία
και περικόπτουν τα κοινωνικά δικαιώματα. Επίσης κύριε Επίτροπε, πιστεύω πως η διαδικασία
ένταξης θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς διαδικασίες, στην
προκειμένη περίπτωση με σεβασμό και υποστήριξη της διαδικασίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής
λύσης στο θέμα της ονομασίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Το θέμα είναι σημαντικό και πρέπει να λυθεί πριν ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
Οι πολιτικές δυνάμεις της FYROM πρέπει να κάνουν τα αναγκαία βήματα και να αποφεύγουν
πρακτικές και ρητορεία που οξύνουν το πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο θα κριθεί η πολιτική τους
βούληση, αν επιθυμούν ενταξιακή διαδικασία, και όχι σε αποστολές στρατιωτικού τύπου όπως
το Αφγανιστάν, που για άλλη μια φορά η έκθεση το θεωρεί προσόν αυτής της χώρας.

Νικόλαος Σαλαβράκος,    εξ ονόματος της ομάδας EFD . – Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Zoran Thaler,
εισηγητής της εκθέσεως για την FYROM, δεν είναι πια μαζί μας μετά τις γνωστές, σοβαρές
καταγγελίες της Sunday Times. Κατ’ εμέ, απολαμβάνει το τεκμήριο αθωότητας. Υπό το πρίσμα
όμως των καταγγελιών εναντίον του, η παρούσα έκθεση για την FYROM δεν απολαμβάνει του
τεκμηρίου της αξιοπιστίας. Με επιστολή μου προς τον κύριο Πρόεδρο του Σώματος, στις 22
Μαρτίου ζήτησα να μην εισαχθεί προς ψήφιση η έκθεση, μέχρις ότου βγουν τα πορίσματα των
ερευνών σχετικά με το φάκελο που άνοιξε για τη συνδιαλλαγή.

Καλώ λοιπόν, κάθε ευρωβουλευτή να απέχει από αυτή την ψηφοφορία για να διατηρηθεί η
ακεραιότητα και η αξιοπιστία του Σώματος. Εγώ, προσωπικά, θα το πράξω. Παρά ταύτα, σε κάθε
περίπτωση υποχρεούμαι να σχολιάσω ότι : δεν συμφωνώ με τις θέσεις της κ. Győri, θεωρώ όμως
ρεαλιστικές τις απόψεις του κ.Füle και του αναπληρωτή εισηγητή.

Επισημαίνουν, ότι η χώρα βρίσκεται στο έλεος της διαφθοράς, χωρίς κανένα σχέδιο στον ορίζοντα,
και οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων, αλλά και η διένεξη με την Ελλάδα στο θέμα του
ονόματος παραμένει. Επομένως, πρέπει να ληφθεί υπόψη, σοβαρά, το σημείο αυτό της εκθέσεως.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω, ως έναν βαθμό, με τις
δηλώσεις του Επιτρόπου Füle, δηλαδή ότι μπορούμε να δούμε απτή πρόοδο στην εξέλιξη της
ΠΓΔΜ στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, παραμένουν επίσης πολλά
ανεπίλυτα προβλήματα.

Για παράδειγμα, η υπόθεση σχετικά με την καταχώριση της βουλγαρικής μη κυβερνητικής
οργάνωσης «RADKO» εκκρεμεί επί σειρά ετών ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Λόγω αυτής της καταχώρισης και της απόρριψής
της, για να είμαστε ακριβείς, η «RADKO» κέρδισε μια υπόθεση εδώ στο κτίριο του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πολύ κοντά στο Κοινοβούλιό μας, για την οποία η
ΠΓΔΜ καταδικάστηκε.

Όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους Βούλγαρους, τους οποίους θα αναφέρω ως «βουλγαρική
εθνοτική ομάδα» για λόγους ευκολίας, παρότι αυτός δεν είναι ο ακριβής ορισμός, εξακολουθούν
να αποτελούν τη μοναδική εθνοτική ομάδα στην ΠΓΔΜ χωρίς καταχωρημένο πολιτικό κόμμα.
Αυτό οφείλεται στην καταπίεση η οποία συνεχίζεται επί 20 έτη κατά όλων όσων δηλώνουν ότι
θεωρούν τους εαυτούς τους Βούλγαρους. Η κατάσταση αυτή έχει φτάσει στο σημείο αυτοί οι
άνθρωποι να μην επιθυμούν πλέον να σχηματίσουν πολιτικό κόμμα όπως όλες οι άλλες εθνοτικές
ομάδες στην ΠΓΔΜ.

Θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να επιλυθούν, διότι εντάσσονται
στα πολιτικά κριτήρια τα οποία, κατά την άποψή μου –και θα διαφωνήσω επ’ αυτού με τον
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Επίτροπο– δεν πληροί η ΠΓΔΜ. Μέχρι την επίλυση αυτών των προβλημάτων, δεν είναι δυνατή
η έναρξη οποιασδήποτε νέας φάσης των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της ΠΓΔΜ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). -   Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον Επίτροπο, άλλωστε η έκθεση της
Επιτροπής αυτή τη φορά είναι πολύ περισσότερο επικριτική από την προηγούμενη και όλοι
γνωρίζουμε την εσωτερική κατάσταση της χώρας. Παρόλα αυτά, άκουσα συναδέλφους με
πρωτοφανείς θεωρίες. Δηλαδή, ότι επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση, θα πρέπει
να λέει ναι σε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Θέλω να σημειώσω προς τους συναδέλφους, ότι όσο και αν
βρίσκεται η Ελλάδα σε οικονομική κρίση, καμία κυβέρνηση δεν θα δεχθεί να συμφωνήσει στο
Συμβούλιο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και η απόδειξη της καλοπιστίας της Ελλάδας
έχει φανεί, όταν δέχθηκε να είναι υποψήφια χώρα, η χώρα αυτή.

Επομένως, ή θα λυθεί το ζήτημα που αφορά στο όνομα, πίσω από το οποίο κρύβεται η προπαγάνδα
και η προσπάθεια αρχαιοποίησης της σημερινής πολιτικής κατάστασης, ή δεν πρόκειται ν’
αρχίσουν διαπραγματεύσεις και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να συμφωνήσει σχετικά.
Επίσης, θέλω να πω στους συναδέλφους, ότι υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν εμποδίσει άλλες
χώρες – επί μακρό χρονικό διάστημα – να γίνουν μέλη της Ένωσης. Δεν μπορεί λοιπόν να
κατηγορείται η Ελλάδα γιατί χρησιμοποιεί στο Συμβούλιο ένα απόλυτο δικαίωμά της, το οποίο
προκύπτει από τις Συνθήκες

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Füle, ήμουν από τους
πρώτους ή ίσως ο πρώτος εισηγητής για την ΠΓΔΜ σε αυτό το Σώμα και βλέπω με λύπη το πώς
εξελίχθηκε ή δεν εξελίχθηκε η κατάσταση. Μετά από αυτό, έγινα εισηγητής για την Κροατία και
εκεί η διαφορά είναι σαφής. Η Κροατία είχε προβλήματα με τους γείτονές της,
συμπεριλαμβανομένης της Σλοβενίας, αλλά η Κροατία κατέβαλε προσπάθειες για την επίλυση
των προβλημάτων. Εάν η ΠΓΔΜ δεν καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για την επίλυση των
δυσκολιών της, μολονότι δεν επιθυμώ να κατηγορήσω μόνο τη μία πλευρά, τότε αυτό είναι
τουλάχιστον πρόβλημα της ΠΓΔΜ. Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορείτε να ενισχύσετε το αίσθημα
ταυτότητας στη χώρα σας ανυψώνοντας άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κάθε πλατεία ή
δίνοντας στο αεροδρόμιο σας το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρέπει να επιδείξετε
ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό το ενδιαφέρον; Ο κ. Füle αναφέρθηκε στη συμφωνία πλαίσιο της
Οχρίδας, η οποία αποτέλεσε σημαντική πρόοδο. Εντούτοις, όσο λιγότερες προσπάθειες
καταβάλλει η χώρα και η κυβέρνηση για την εφαρμογή εσωτερικών μεταρρυθμίσεων και την
εξεύρεση λύσης από κοινού με την Ελλάδα, τόσο περισσότερο ο αλβανικός πληθυσμός της
χώρας θα δηλώνει: «Τι κάνουμε σε αυτήν τη χώρα, εάν πραγματικά δεν έχουμε καμία προοπτική
ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»; Για τον λόγο αυτό,ν είναι σημαντικό η ΠΓΔΜ να συνεργαστεί
με την Ελλάδα για την επίλυση του προβλήματος.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Επίτροπε, κι εγώ θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Vigenin για την εξαιρετική παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Η
πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ταχεία και επιτυχής ένταξη όλων των χωρών
των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλήρης ένταξη στη ευρωπαϊκή οικογένεια.

Τα προβλήματα τα οποία έχουν ιστορικά συσσωρευτεί, ειδικά στα Βαλκάνια, μπορούν να
ξεπεραστούν μόνο μέσω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό θα επέτρεπε τη μετατροπή των
συνόρων σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης από διαχωριστικό σημείο σε σημείο ενότητας, όπως
για παράδειγμα ισχύει με τη Γαλλία και τη Γερμανία.
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Το ψήφισμα λαμβάνει υπόψη και επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειώσει αυτή η χώρα, ιδίως
στον οικονομικό τομέα. Ωστόσο, τονίζει ότι η χώρα πρέπει να διανύσει και το υπόλοιπο τμήμα
της πορείας προς την πλήρη ένταξη.

Το ψήφισμα αναφέρει και προβληματικούς τομείς. Πρόκειται για τις πολιτικές και διεθνοτικές
σχέσεις, τις σχέσεις καλής γειτονίας, την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τα
δικαιώματα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως της δεδηλωμένης εθνικής καταγωγής τους. Ιδίως
όσοι δηλώνουν ανοικτά τη βουλγαρική εθνική καταγωγή τους υπόκεινται ορισμένες φορές σε
διακρίσεις.

Το ψήφισμα αναφέρει και τη σημασία της διατήρησης της πολιτισμικής και ιστορικής
κληρονομιάς, η οποία είναι σημαντική ευρωπαϊκή αξία. Είναι θετικό το γεγονός ότι αυτό το
ψήφισμα αναφέρει ρητά την κατάσταση σχετικά με τα εθνοτικά βουλγαρικά πολιτιστικά μνημεία
στην ΠΓΔΜ. Η εμπιστοσύνη οικοδομείται μέσω του σεβασμού των ιστορικών γεγονότων και όχι
μέσω προκλητικής, άσκοπης χειραγώγησης και διαστρέβλωσης της αλήθειας.

Ειλικρινά επιθυμώ οι πολίτες της ΠΓΔΜ να υπερβούν γρήγορα τα προβλήματά του παρελθόντος
ώστε να μπορέσουμε να τους καλωσορίσουμε ως πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο,
αυτή η διαδικασία υπέρβασης των προβλημάτων επιτυγχάνεται μέσω της πολιτικής βούλησης
διάρρηξης των δεσμών με ανθρώπους που υπηρέτησαν στις μυστικές υπηρεσίες της πρώην
κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας, διείσδυσαν και συμμετείχαν σε προκλητικές πράξεις στην
πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της ΠΓΔΜ, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
της χώρας, όπως συνέβη, βεβαίως, και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Μαρία-Ελένη Κοππά (S&D). -   Κύριε Πρόεδρε, πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση του κ. Gruevski
προκήρυξε πρόωρες εκλογές. Εν μέσω κατακραυγής για την παραβίαση της ανεξαρτησίας του
Τύπου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης αλλά και του σχεδίου αστικής ανάπλασης «Σκόπια
2014», σε μία περίοδο που ο πολιτικός διάλογος έχει σταματήσει, ο κ. Gruevski επιχειρεί μια
φυγή προς τα εμπρός.

Αν σ' αυτό το δυσμενές εσωτερικό περιβάλλον, προστεθεί και το άλυτο ζήτημα του ονόματος,
η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας δοκιμάζεται σοβαρά. Η ελληνική κυβέρνηση είχε αποδείξει
επανειλημμένα ότι επιθυμεί να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο, πολλαπλασιάζοντας τις
διμερείς επαφές σε επίπεδο Πρωθυπουργών. Δυστυχώς, έως τώρα τίποτα το θετικό δεν προέκυψε
και όχι με ελληνική ευθύνη.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο κ. Gruevski, παίζοντας προεκλογικά παιχνίδια, προσπαθεί να πείσει
τη διεθνή κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα είναι αυτή που επινοεί νέα δεδομένα στο ζήτημα του
ονόματος, βάζοντας έτσι συνεχώς εμπόδια στην επίλυση της διαφοράς. Η ευθύνη για το ευρωπαϊκό
μέλλον της χώρας είναι στα χέρια της κυβέρνησης των Σκοπίων και αυτή καλείται να αναλάβει
τις ευθύνες της.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μου,
θα επισημάνω μόνο ένα πράγμα. Αυτό που διδαχθήκαμε μέχρι στιγμής από τη διεύρυνση είναι
ότι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις ξεκινούν μόνο με την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Δεν
ισχύει ότι αύριο, μόλις ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με την ΠΓΔΜ, θα ολοκληρώσουμε
και αυτήν τη διαδικασία. Αυτό είναι μόνο η αρχή.

Στη συνέχεια, θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για να τεθούν εμπόδια στη χώρα, εάν η Ελλάδα το
επιθυμεί, αλλά η δημιουργία εμποδίων στη χώρα αυτήν τη στιγμή σε αυτήν την κατάσταση και
τη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση της χώρας είναι εντελώς ανεύθυνη. Η ΠΓΔΜ βρίσκεται σε
πολύ ευαίσθητη θέση. Εάν θέλαμε να κάνουμε αυτήν τη χώρα να περιμένει ακόμη περισσότερο,
θα αποστέλλαμε λανθασμένα μηνύματα. Αυτό θα συνέβαλε μόνο στην αύξηση του εθνικισμού
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και θα ενίσχυε τις πολύ αρνητικές δυνάμεις τις οποίες θέλουμε να καταπολεμήσουμε μέσω της
διεύρυνσης.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, στο ταξίδι από το Στρασβούργο προς τις
Βρυξέλλες, διασχίζουμε δύο φορές το Λουξεμβούργο. Πρώτα, μέσω του κυρίαρχου κράτους
του Λουξεμβούργου και έπειτα μέσω της βελγικής περιοχής με την ίδια ονομασία. Εάν οι Βέλγοι
είχαν ακολουθήσει τη λογική των Ελλήνων κατά την ίδρυση της ΕΕ, σήμερα η ΕΕ δεν θα υπήρχε.

Η ΠΓΔΜ είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες για την ένταξη στην ΕΕ. Εντούτοις, εάν θέλουμε
να συνεχίσουμε τη δημοκρατική πορεία, θα χρειαστεί η βοήθεια και η αλληλεγγύη μας, ακριβώς
όπως την χρειάστηκε πρόσφατα η Ελλάδα. Σέβομαι πλήρως το δικαίωμα βέτο κάθε κράτους
μέλους όταν πρόκειται για την αποδοχή νέων μελών. Θα ήθελα να καλέσω τους βουλευτές από
την Ελλάδα, ωστόσο, να επιδείξουν καλή θέληση και να στηρίξουν όχι μόνο αυτήν την έκθεση
αλλά και την τροπολογία, η οποία επαναφέρει στο κείμενο την αναφορά στη μακεδονική γλώσσα
ως μία εκ των επίσημων γλωσσών.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, τα επιτεύγματα της ΠΓΔΜ σχετικά με την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είχαν ήδη εκτιμηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης του περσινού Φεβρουαρίου
για τη χώρα. Η σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε εκ νέου τη διευθέτηση
του ζητήματος της ονομασίας και την άμεση έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Θεωρώ
απαράδεκτο και κατάφωρα σκανδαλώδες το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία
ουσιαστική πρόοδος, εν προκειμένω, ούτε κατά το προηγούμενο έτος. Αυτό υπονομεύει την
αξιοπιστία της ίδιας της ΕΕ. Η ΕΕ, καθώς και η ουγγρική Προεδρία, περιλαμβάνει την ένταξη των
χωρών των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας και της ΠΓΔΜ, μεταξύ των
προτεραιοτήτων της. Ζητώ από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στηρίξουν,
ανεξάρτητα από την ονομασία της χώρας, την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την
ΠΓΔΜ το συντομότερο δυνατόν.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με όσους επισημαίνουν
την κοινή ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ευθύνονται για την ολιγωρία
σχετικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και, συνεπώς, αποστερούνται ένα από τα
σημαντικότερα εργαλεία τους, δηλαδή τη σταθερότητα της περιοχής. Εξίσου ευθύνεται και η
ηγεσία της ΠΓΔΜ η οποία πιστεύει ότι, εάν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν ξεκινήσουν, δεν
χρειάζεται να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που αναφέρθηκαν από την υπουργό κ. Győri και τον
Επίτροπο Füle. Όσον αφορά την ονομασία, πρέπει να δηλώσω ότι ως πολίτης της Κεντρικής
Ευρώπης, της Ουγγαρίας, θεωρώ αυτήν τη διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ εξαιρετικά
παράλογη. Θεωρώ την έλλειψη ευελιξίας και των δύο πλευρών απαράδεκτη. Αναρωτιέμαι πώς
θα είχε αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν, για παράδειγμα, η Ουγγαρία είχε ενστάσεις ως προς
την ένταξη της Ρουμανίας το 2007. Δεν υπήρξε ο παραμικρός κίνδυνος να συμβεί αυτό στην
Ουγγαρία και, συνεπώς, ζητώ και από τις δύο πλευρές να επιδείξουν λογική αυτοσυγκράτηση.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η
ΠΓΔΜ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο το τελευταίο έτος. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει
περιθώριο βελτίωσης σε βασικούς τομείς. Κατά την άποψή μου, οι πιο σημαντικές απαιτήσεις
είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, ο βαθμός ελευθερίας της έκφρασης
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η ισχυρότερη κοινωνία των πολιτών και ο καλύτερος πολιτικός
διάλογος.

Το γραφείο του διαμεσολαβητή είχε σημαντικά αυξημένο έργο το περασμένο έτος, αλλά ο
αριθμός των συστάσεών του οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τη δημόσια διοίκηση μειώθηκε. Ως
εκ τούτου, συμφωνώ με την άποψη της Επιτροπής ότι η θέση του διαμεσολαβητή πρέπει να
ενισχυθεί.
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Ωστόσο, επικροτώ την επιτυχία στον τομέα της βελτίωσης της προστασίας των μειονοτήτων και
των πολιτισμικών δικαιωμάτων. Η ΠΓΔΜ έχει μειώσει σημαντικά τον αριθμό των Ρομά χωρίς
προσωπικά έγγραφα. Δυστυχώς, οι συνθήκες διαβίωσής τους παραμένουν άθλιες και οι ίδιοι
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Όπως όλοι γνωρίζουμε, πρόκειται για ζήτημα το οποίο
δεν ισχύει μόνο στην ΠΓΔΜ. Η κατάσταση των Ρομά μάς επιβεβαιώνει όλο και περισσότερο ότι
πρόκειται για πανευρωπαϊκό πρόβλημα.

Παρά τα προβλήματα, η ΠΓΔΜ παραμένει μια σταθερή χώρα στην περιοχή, έχει καλές σχέσεις
με τις γειτονικές χώρες και πιστεύω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την ένταξή της
στην ΕΕ.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Κύριε Πρόεδρε, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας ενδιαφέρεται εδώ και καιρό να ενταχθεί στην ΕΕ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες
πληροφορίες, η χώρα είναι πλέον έτοιμη να ξεκινήσεις ενταξιακές συνομιλίες, διότι εκπληρώνει
με επιτυχία τα απαιτούμενα πολιτικά κριτήρια, επιτυγχάνοντας πρόοδο στη μεταρρύθμιση της
δημόσιας διοίκησης, της δικαστικής εξουσίας και των αστυνομικών δυνάμεων. Το πολιτικό
σύστημα φαίνεται σταθερό, τα πολιτικά κόμματα επικοινωνούν μεταξύ τους και η θέση των
μειονοτήτων έχει, επίσης, βελτιωθεί. Ενδεχομένως να εξακολουθούν να εγείρονται συγκεκριμένες
επιφυλάξεις όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την καταπολέμηση της
διαφθοράς και την ελευθερία της έκφρασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες έχουν
αρνητικό αντίκτυπο στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στην εισροή ξένων κεφαλαίων.

Ωστόσο, έχει επιτευχθεί πρόοδος στον τομέα της εναρμόνισης των νόμων και των πολιτικών,
ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, τον νόμο για τις εμπορικές
επιχειρήσεις και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και
την ασφάλεια. Συνεπώς, είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας
της Μακεδονίας ορθώς αναμένουν ότι η ελεύθερη Ευρώπη θα τους τείνει χείρα φιλίας. Ας
αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη για να τους ανοίξουμε τις πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). -   Κύριε Πρόεδρε, στην αίθουσα αυτή όλοι υποστηρίζουμε
την ευρωπαϊκή προοπτική της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επιθυμούμε
επίσης, με πρώτους τους Έλληνες ευρωβουλευτές, την επίλυση του γνωστού ζητήματος της
ονομασίας της χώρας αυτής.

Πρόκειται για δύο στόχους που εκ των πραγμάτων είναι στενά συνδεδεμένοι και όχι παράλληλοι,
κύριε Επίτροπε. Πιστεύετε, όμως, κύριες και κύριο συνάδελφοι, ότι αυτοί οι δύο αλληλένδετοι
στόχοι θα επιτευχθούν, εάν αύριο υποστηρίξουμε την άμεση έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων
της χώρας αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Σας διαβεβαιώνω ότι θα φέρουν το ακριβώς αντίθετο
αποτέλεσμα: θα δώσουμε κίνητρο για μεγαλύτερη αδιαλλαξία στην κυβέρνηση Gruevski,
επομένως θα οδηγήσουμε σε παράταση του αδιεξόδου των διαπραγματεύσεων για το όνομα και
κατά συνέπεια, σε περαιτέρω πάγωμα της ενταξιακής προοπτικής αυτής της χώρας.

Θα είναι λοιπόν - εάν υιοθετήσουμε την έκθεση αύριο - ένα λάθος μήνυμα, μία λάθος πολιτική
και μία λάθος κίνηση, και γι' αυτό το λόγο θα καταψηφίσω αύριο την έκθεση.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως και ο κ. Swoboda, θα ήθελα να συγκρίνω
την Κροατία και την ΠΓΔΜ. Και οι δύο χώρες έχουν παραδειγματικό ιστορικό όσον αφορά τις
μειονότητες. Στην κυβέρνηση αντιπροσωπεύονται όλες οι μειονότητες και των δύο χωρών, κάτι
το οποίο δεν ισχύει στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη μία διαφορά.
Στην Κροατία, η αντιπολίτευση ακολουθεί γενικά εποικοδομητική προσέγγιση. Στην ΠΓΔΜ η
σοσιαλιστική αντιπολίτευση έχει χρησιμοποιήσει σκληρές τακτικές δημιουργίας εμποδίων.
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Λυπάμαι που ορισμένοι βουλευτές αυτού του Σώματος έχουν μετατραπεί σε όργανα της
σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως αναγνωρίζεται στο σχέδιο
ψηφίσματος το οποίο συζητούμε σήμερα, και στην έκθεση προόδου της Επιτροπής του Νοεμβρίου
του 2010, η χώρα πληροί επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια. Εντούτοις, πρέπει να διατηρήσει τη
δυναμική της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας σε όλους τους τομείς. Πρόκειται πράγματι για ένα
κρίσιμο ζήτημα. Όπως έχει καταδείξει η συζήτηση, όλοι συμφωνούμε ως προς αυτό το σημαντικό
σημείο.

Όπως ήδη δήλωσα, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι με τη χώρα. Πρέπει να συνεχίσει
την πορεία προς την Ευρώπη, όπως προχωρά και η υπόλοιπη περιοχή. Η ηγεσία της χώρας πρέπει
να εστιαστεί στο μέλλον προς όφελος των πολιτών. Θα έχουν όλη τη στήριξή μας σε αυτό το
εγχείρημα.

Επιτρέψτε μου να προβώ σε άλλη μία παρατήρηση η οποία πιστεύω ότι είναι σημαντική για τη
χώρα για την οποία συζητούμε αλλά και ολόκληρη την περιοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που
βλέπουμε ένα κόμμα, το οποίο αντιπροσωπεύεται σε ένα κοινοβούλιο, να αποχωρεί και να
μποϊκοτάρει το έργο του κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου να σας εκθέσω την προσωπική μου άποψη·
είναι απαράδεκτο. Πιστεύω πως όλες οι χώρες που φιλοδοξούν να γίνουν μέλη και οι υποψήφιες
χώρες πρέπει να αξιοποιήσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς για να τους ενισχύσουν και όχι να
τους υπονομεύσουν. Οφείλουν να μάθουν ότι η δημοκρατία πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο των
δημοκρατικών θεσμών και όχι εκτός αυτών.

Ειλικρινά ελπίζω ότι θα με στηρίξετε για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στις χώρες της περιοχής
σύμφωνα με το οποίο τα πολιτικά κόμματα, είτε της Δεξιάς είτε της Αριστεράς, θα πρέπει να
αξιοποιήσουν τον ανοικτό χαρακτήρα της διαδικασίας, προκειμένου να εργαστούν για την
ευρωπαϊκή ατζέντα και να μην διαδηλώνουν στους δρόμους υπέρ των επιχειρημάτων τους.

Enikő Győri,    ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να αντιδράσω όσον αφορά μια πτυχή, δηλαδή αυτή
της ονομασίας της χώρας, και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω δηλώνοντας ότι συμμερίζομαι απόλυτα
την απογοήτευση, ακόμη και τον θυμό, των βουλευτών γι’ αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει τίποτε
χειρότερο από την ολιγωρία σχετικά με ένα ζήτημα, και ακόμη και εάν μια χώρα παρουσιάζει
θετικές επιδόσεις, δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Οφείλω να δηλώσω ότι θεωρώ τη
διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας απαραίτητη και ότι η διεύρυνση είναι δυνατή μόνο σε αυτό
το πλαίσιο. Αυτό συνεπάγεται ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συμφωνήσουν επί μίας κοινά
αποδεκτής λύσης μέσω διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο καλωσορίζει τον συνεχιζόμενο διάλογο σε υψηλό επίπεδο και προσβλέπει στα
αποτελέσματά του. Σήμερα, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στη συνεχιζόμενη υπόθεση ενώπιον
του Διεθνούς Δικαστηρίου, όπου τα προφορικά επιχειρήματα ακούστηκαν μεταξύ 21ης και
30ής Μαρτίου. Η τελική απόφαση αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2011. Εντούτοις, η ανεπίλυτη
διαμάχη σχετικά με την ονομασία και η παράταση των μέχρις στιγμής ανεπιτυχών
διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να αποτελούν δικαιολογία για την επιβράδυνση των
μεταρρυθμίσεων στη χώρα. Η ουγγρική Προεδρία πραγματοποίησε ενδελεχείς διαπραγματεύσεις
με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την έναρξη της θητείας της στην Προεδρία και τα ενθάρρυνε
να βρουν λύση. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι αυτά τα οποία πρέπει να βρουν τη λύση. Μολονότι
όλοι είναι ελεύθεροι να βοηθήσουν, εντέλει η εξεύρεση λύσης εξαρτάται από αυτούς.

Συνεπώς, ενθαρρύνουμε διαρκώς τον διάλογο και αυτήν την αναζήτηση λύσης. Θα λυπόμουν
ιδιαίτερα αν δεν μπορούσαμε να σημειώσουμε σχετική πρόοδο κατά τη διάρκεια της ουγγρικής
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Προεδρίας. Όπως ήδη ανέφερα, ο λόγος γι’ αυτό δεν είναι μόνο η Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά ολόκληρη η περιοχή, το προαύλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για το οποίο έχει έρθει η ώρα να πάψει να είναι πλέον προαύλιο και να αποτελέσει αναπόσπαστο
τμήμα της ΕΕ. Θα πρέπει είναι σημαντική για εμάς η επίτευξη προόδου, επιτέλους. Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Πρόεδρος.   – Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος που έχει κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο
110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης (5) .

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Χαίρομαι και λυπούμαι ταυτόχρονα για τη συζήτηση
την οποία διεξάγουμε σήμερα. Λυπούμαι, διότι έχουν ήδη παρέλθει έξι έτη από τότε που το
Συμβούλιο χορήγησε στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονία καθεστώς
υποψήφιας χώρας χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων, παρά την
πρόοδο που έχει σημειωθεί. Κατά την εξέταση της έκθεσης του κ. Vigenin, αναγνωρίζω πολλά
από τα αιτήματα που είχαν επιβληθεί στη δική μου χώρα, τη Ρουμανία, κατά την περίοδο πριν
από την ένταξη. Ωστόσο, διαπιστώνω ότι, παρά τη γρήγορη, συγκεκριμένη αντίδραση της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε αυτά τα αιτήματα, δεν έχουμε σημειώσει
κανενός είδους πρόοδο ως προς την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω πως η πορεία της
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προς την ένταξη στην ΕΕ καθυστερεί
υπερβολικά και δεν θέλουμε οι πολίτες της να χάσουν μια μέρα την αισιοδοξία και την ελπίδα
τους. Συμφωνώ με τον εισηγητή μας ο οποίος καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Ύπατη
Εκπρόσωπο να αρχίσουν την ανάπτυξη ενός γενικά εφαρμόσιμου μηχανισμού διαιτησίας, ο
οποίος θα επιλύει διμερή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της διαμάχης με την Ελλάδα σχετικά
με την ονομασία της χώρας. Πρόκειται για μια σημαντική δοκιμασία όχι μόνο για την κοινή
εξωτερική πολιτική μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και για την ικανότητα της Ένωσης
να επιλύει διαφορές στα σύνορά της.

Jiří Havel (S&D),    γραπτώς. – (CS) Η τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) δεν είναι ούτε χειρότερη ούτε καλύτερη
από τις προηγούμενες. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι το περιεχόμενο αυτών των εκθέσεων δεν
είναι το βασικό εμπόδιο για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών. Το εμπόδιο είναι η διαμάχη
με την Ελλάδα για την ονομασία. Χωρίς αυτήν τη διαμάχη οι συνομιλίες πιθανότατα θα είχαν
ήδη ξεκινήσει. Η ΕΕ θα πρέπει, επομένως, να διαδραματίσει δυναμικότερο ρόλο στην επίλυσή
της, ίσως ακόμη και καθοριστικό ρόλο. Μετά από σχεδόν 20 έτη άκαρπης αναζήτησης διεξόδου,
πλέον είναι καθ’ όλα κατάλληλη η συζήτηση των επόμενων βημάτων, συμπεριλαμβανομένων
των πιθανών αλλαγών του μηχανισμού διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει
σχετικές εναλλακτικές λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Μέσω της μακράς παθητικότητάς
μας, έχουμε όλοι συμβάλει στην αβέβαιη μοίρα όλης της χώρας, ωστόσο πρόκειται για μια χώρα
η οποία εξακολουθεί –ακόμη και μετά από τόσα έτη– να υποβάλει εκθέσεις στην ΕΕ. Θα πρέπει,
επίσης, να σταματήσουμε την ολιγωρία μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου σχετικά
με την έναρξη των συνομιλιών ένταξης. Κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον «διάλογο κωφών»
μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, αφενός, και Συμβουλίου, αφετέρου. Κι αυτό διότι
υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ στο σύνολό της. Ας μην γελιόμαστε – η στήριξη για την ένταξη
στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι μεγάλη στην ΠΓΔΜ. Εντούτοις, με την πάροδο του χρόνου έχει

(5) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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μειωθεί σημαντικά. Η υπομονή του λαού της ΠΓΔΜ, τόσο των Μακεδόνων όσο και των Αλβανών,
έχει τα όριά της, ακόμη κι αν αμφότερες οι πλευρές έχουν τους λόγους τους γι’ αυτό.

17. Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και
Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

Zsolt Németh,    εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας  .  – (EN) Κύριε Πρόεδρε, την
περασμένη Δευτέρα, οι επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού και οι
γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις Licorne προχώρησαν στην εξουδετέρωση του βαρέος οπλισμού
που είχε συσσωρευτεί στα χέρια του πρώην προέδρου Laurent Gbagbo. Αυτά τα όπλα
χρησιμοποιήθηκαν συχνά κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων για να τρομοκρατήσουν
τον άμαχο πληθυσμό στο Abidjan, προκαλώντας πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Η
εξουδετέρωση αυτών των όπλων, συνεπώς, ήταν αναγκαία για την προστασία του άμαχου
πληθυσμού και έγινε σύμφωνα με την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο ψήφισμα
του 1975.

Αμέσως μετά, οι Δημοκρατικές Δυνάμεις που είναι πιστές στον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο
Alassane Ouattara εξαπέλυσαν επίθεση εδάφους κατά του τελευταίου οχυρού του Laurent
Gbagbo στο Abidjan προκειμένου να τον εξαναγκάσουν να παραδώσει την εξουσία. Λόγω αυτών
των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων, ευελπιστούμε ότι το σύνολο της Ακτής του Ελεφαντοστού
βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο της νόμιμης κυβέρνησής της. Λυπάμαι μόνο για το γεγονός ότι
αυτή η μεταφορά εξουσίας κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί μόνο με κόστος ανθρώπινες ζωές και
δυστυχία και ότι η ετυμηγορία της εκλογικής κάλπης δεν ήταν αρκετή. Ωστόσο, αυτό αποτελεί
νίκη της δημοκρατίας στην Αφρική και στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα σε πολλές χώρες που
βρίσκονται σε διαδικασία πολιτικών εκλογών σε αυτήν την ήπειρο.

Μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές στις 28 Νοεμβρίου 2010, ο κ. Gbagbo αρνήθηκε
να παραδώσει την εξουσία παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς παρατηρητές περιέγραψαν τις εκλογές
ως ελεύθερες και δίκαιες και το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, μέσω της πιστοποίησης του
ΟΗΕ, αναγνώρισε τον αντίπαλό του, Alassane Ouattara, ως νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών που πέρασαν από τότε, αναλήφθησαν πολλές πρωτοβουλίες
από την ECOWAS, την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνικής
παράδοσης της εξουσίας. Θέλω να συγχαρώ αυτές τις οργανώσεις για τις προσπάθειές τους στο
όνομα της ειρήνης και της δημοκρατίας. Δυστυχώς, όλες οι προτάσεις για ειρηνική παράδοση
της εξουσίας απερρίφθησαν από τον κ. Gbagbo, ο οποίος επέμενε να μένει αγκιστρωμένος στην
εξουσία παράνομα. Ως εκ τούτου, η ΕΕ τον θεωρεί προσωπικά υπεύθυνο για τα βάσανα και τις
αιματοχυσίες που έχουν υποστεί οι κάτοικοι της Ακτής του Ελεφαντοστού κατά τη διάρκεια
αυτών των τεσσάρων τελευταίων μηνών της μετεκλογικής κρίσης. Ο κ. Gbagbo πρέπει να οδηγηθεί
στη δικαιοσύνη για να λογοδοτήσει για τις πράξεις του.

Η ΕΕ, μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου της, βαρόνης Ashton, συνεχάρη τον πρόεδρο Ouattara
για τη νίκη του, αλλά γνωρίζουμε το πλήθος των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει. Κέρδισε
τον πόλεμο, αλλά τώρα πρέπει να κερδίσει την ειρήνη. Η έννομη τάξη πρέπει να αποκατασταθεί
προκειμένου οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έφυγαν
μέχρι και από τη χώρα να μπορέσουν να αισθανθούν και πάλι ασφαλείς ώστε να επιστρέψουν. Η
οικονομία πρέπει να επανεκκινηθεί ούτως ώστε να τεθεί τέλος στη δεκαετή ύφεση και να προαχθεί
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η ανάπτυξη και η απασχόληση. Η διοίκηση πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ξανά ώστε να
παρέχονται δημόσιες υπηρεσίες.

Η ΕΕ στήριξε την Ακτή του Ελεφαντοστού κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου κρίσης που
βίωσε. Η συνεργασία της ΕΕ προέβλεπε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και ενίσχυση μετά τις
συγκρούσεις για ανασυγκρότηση και συμφιλίωση. Από το 2003 έχουν εκταμιευθεί περίπου 500
εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δραματικών μηνών, η ΕΕ έλαβε μια σειρά
περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που στήριξαν τον κ. Gbagbo
και αυτό αναγνωρίστηκε από τους αφρικανούς εταίρους μας ως ουσιαστική βοήθεια κατά τη
διάρκεια της κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να συνοδεύει την Ακτή του Ελεφαντοστού σε αυτό
το κρίσιμο διάστημα. Προετοιμάζεται μια δέσμη βοήθειας η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή με την
πρώτη δυνατή ευκαιρία. Τώρα είναι καιρός να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για την εφαρμογή της
ειρήνης στην Ακτή του Ελεφαντοστού.

Cristian Dan Preda,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, τα γεγονότα των
τελευταίων 24 ωρών στην Ακτή του Ελεφαντοστού ήταν περίπλοκα. Ακούσαμε ότι ο κ. Gbagbo
επρόκειτο να παραιτηθεί, ισχυρισμός που αργότερα διαψεύστηκε. Τώρα, ενώ έχουν κουραστεί
να περιμένουν το αποτέλεσμα της αέναης διένεξης, οι Δημοκρατικές Δυνάμεις του προέδρου
Ouattara εξαπέλυσαν επίθεση στο Abidjan.

Μέσα σε όλη αυτήν τη σύγχυση, ας μην ξεχνάμε τι μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.
Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι τους τελευταίους τέσσερις μήνες, σημειώθηκαν πολλές
εκατοντάδες θάνατοι και δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο εκτοπισθέντες πρόσφυγες. Δεν
πρέπει να χάσουμε τη γενική εικόνα. Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση
είναι ότι ο κ. Gbagbo αρνήθηκε πεισματικά να ακούσει την ετυμηγορία της κάλπης και να δεχθεί
την ήττα. Εκτιμώ ότι ήρθε επιτέλους η ώρα, καθώς το καθεστώς του καταρρέει με τις αποστασίες
των υποστηρικτών του, να παραδώσει ο κ. Gbagbo την εξουσία στον δικαιωματικό πρόεδρο,
Alassane Ouattara.

Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
ανθρωπιστικού δικαίου που διεπράχθησαν στη χώρα, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσαγάγουμε
τους πρωτεργάτες αυτών των παραβιάσεων στη δικαιοσύνη – περιλαμβανομένης της διεθνούς
δικαιοσύνης.

Τέλος, θέλω να εξάρω τη δράση που ανέλαβε η Επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του
Ελεφαντοστού (UNOCI), με την υποστήριξη των γαλλικών δυνάμεων, για την επιβολή της
εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με στόχο να τεθεί τέλος στη χρήση
βαρέος οπλισμού και να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός.

Thijs Berman,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, το τέλος της μάχης
για εξουσία στην Ακτή του Ελεφαντοστού πλησιάζει, αφού πρώτα έχασαν τη ζωή τους
περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι, δημιουργήθηκαν περίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες,
ολόκληροι δρόμοι με σπίτια λεηλατήθηκαν και η οικονομία οδηγήθηκε σε στασιμότητα. Η χώρα
βιώνει μια καταστροφή και αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει ο Laurent Gbagbo
διότι αρνήθηκε να παραδεχθεί την ήττα του. Η αδυσώπητη άρνησή του να σεβαστεί τη βούληση
των ψηφοφόρων πρέπει να καταδικαστεί αυστηρά.

Πολλά άλλα πράγματα πρέπει επίσης να καταδικαστούν: όλη η βία των τελευταίων μηνών, οι
πολυάριθμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι απειλές, η βία κατά προσωπικού των
Ηνωμένων Εθνών, οι ομιλίες για την υποδαύλιση του μίσους και οι απαγωγές. Εξακολουθούν
να υπάρχουν ακόμα ορισμένες ανταλλαγές πυρών, αλλά η αποχώρηση του Gbagbo είναι υπό
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διαπραγμάτευση και αυτή είναι καλή εξέλιξη. Ωστόσο, υπάρχει μια επείγουσα κατάσταση στην
Ακτή του Ελεφαντοστού. Πολλοί πολίτες της χώρας ξεμένουν από τρόφιμα και νερό, διότι δεν
τόλμησαν να βγουν από τα σπίτια τους.

Είναι σημαντικό ο πρόεδρος Alassane Ouattara να λάβει κάθε δυνατή υποστήριξη κατά τη
διάρκεια της επιστροφής του κράτους δικαίου, βάσει του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ζουν
ειρηνικά και χωρίς φόβο και η ελευθερία του Τύπου θα αποκατασταθεί. Η επιστροφή του κράτους
δικαίου αποτελεί τώρα την ύψιστη προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος έχει καθήκον
να εμποδίσει τη χρήση βίας των στρατευμάτων του κατά του πληθυσμού και είναι θετικό το
γεγονός ότι οι Ouattara ζήτησε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες
διεπράχθη η αποτρόπαιη σφαγή στο Duékoué. Όποια μέσα και αν επιλέξουν οι πολίτες της
χώρας για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, μέσω της δικαιοσύνης ή μέσω μιας επιτροπής
αλήθειας και συμφιλίωσης, ένα πράγμα είναι σαφές: δεν υπάρχουν διατάξεις περί παραγραφής
εγκλημάτων πολέμου. Πρέπει να επιτραπεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να κάνει τη δουλειά
του.

Οι κυρώσεις είχαν αποτέλεσμα: ο Gbagbo υπέστη οικονομική αφαίμαξη. Ωστόσο, πρέπει τώρα
να διασφαλίσουμε την άμεση κατάργηση των κυρώσεων αμέσως μόλις ο Ouattara αναλάβει τη
δικαιωματική εξουσία του διότι όλα έχουν σταματήσει. Ακόμα και τα προγράμματα για την
παροχή φαρμάκων στους πολίτες της Ακτής του Ελεφαντοστού με HIV-AIDS σήμερα
κινδυνεύουν. Κύριε Πρόεδρε, οι χορηγοί βοήθειας στην Ακτή του Ελεφαντοστού δεν πρέπει να
αφήσουν τώρα τη χώρα εκτεθειμένη.

Marielle De Sarnez  , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αυτήν τη στιγμή,
αισίως πλησιάζει το τέλος της κρίσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Θα ήθελα να ακούσω ότι
ο κ. Gbagbo παραδόθηκε εντός των επόμενων ωρών.

Η διεθνής κοινότητα επέδειξε μεγάλη υπομονή, η Αφρικανική Ένωση ανέλαβε πολλούς γύρους
διαμεσολάβησης και τα Ηνωμένα Έθνη επέλεξαν να μην παρέμβουν μεταξύ των δύο πλευρών
για πολλούς μήνες. Η Επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI)
ανέλαβε τώρα δράση, με την υποστήριξη των γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων Licorne και
σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά το έκανε για να προστατεύσει τους
άμαχους πολίτες από τον βαρύ οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε από το επιβαλλόμενο καθεστώς.

Η κρίση στην Ακτή του Ελεφαντοστού πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους όσοι αρνούνται
να εγκαταλείψουν την εξουσία παρά την εκλογική ήττα. Αυτά τα άτομα πρέπει να κατανοήσουν
ότι, στο εξής, η διεθνής κοινότητα είναι αποφασισμένη να επιβάλει τον νόμο. Ωστόσο, σε χώρες
ταλαιπωρημένες από συγκρούσεις, όπου η έννοια της εθνικής ταυτότητας είναι ακόμα υπό
εξέλιξη, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την ανακήρυξη ενός νικητή. Πρέπει να
επιδιώξουμε την εθνική συμφιλίωση. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε τώρα στον
κ. Ouattara, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Καθώς κάθε πλευρά κατηγόρησε την άλλη για σφαγές και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,
πρέπει να διεξαχθούν έρευνες με σκοπό να επιμεριστούν ευθύνες και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Η δικαιοσύνη μπορεί να περιλαμβάνει εκδίκηση, αλλά μπορεί επίσης να φέρει την ειρήνη.
Απευθύνω έκκληση για τη δεύτερη εξέλιξη, αν αυτό επιτρέψει στην Ακτή του Ελεφαντοστού να
ανακαλύψει εκ νέου την ειρήνη και τη σταθερότητα και να ανακτήσει την ανάπτυξη.

Judith Sargentini,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, έχω μπερδευτεί
τώρα. Άκουσα την ουγγρική Προεδρία να λέει: «Ο κ. Ouattara κέρδισε τον πόλεμο, τώρα πρέπει
να κερδίσει και την ειρήνη». Ωστόσο, παρακολουθούσα τηλεόραση όλη την ημέρα, μαθαίνοντας
όλες τις ειδήσεις, και έχω την εντύπωση ότι ο Ouattara βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία
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διεκδίκησης της νίκης στον πόλεμο. Φαίνεται ότι θα γίνει, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει αυτή η
στιγμή.

Όταν τελικά καταφέρει να αναλάβει το αξίωμα του προέδρου της χώρας, θα αφήσει πίσω του
τέσσερις μήνες δυστυχίας οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα σε μια κατάσταση κατάρρευσης, έκαναν
την οικονομία χάος, άφησαν πίσω νεκρούς και δημιούργησαν διαμάχες μεταξύ ομάδων του
πληθυσμού. Τι αρχή για μια νέα περίοδο διακυβέρνησης! Αν χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως
«μια νίκη για τη δημοκρατία στην Αφρική» για να περιγράψουμε εκλογές που οδήγησαν σε
πολέμους, τότε φαίνεται ότι μάλλον μπερδεύουμε τα λόγια μας. Ωστόσο, αυτό που είναι πολύ
πιο σοβαρό είναι το γεγονός ότι η χώρα ανταποκρίθηκε στις εκλογές με αυτόν τον τρόπο.

Τι πρέπει εμείς, στην Ευρώπη, να κάνουμε τώρα αν ο κ. Ouattara αποκτήσει την ευκαιρία να
αναλάβει το αξίωμά του; Πιστεύω ότι, με το μποϊκοτάζ στο κακάο δείξαμε ότι είμαστε ικανοί να
αναλάβουμε ταχεία δράση και ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εμπόριο για να
προαγάγουμε τη δημοκρατία. Η Ακτή του Ελεφαντοστού είναι μία από τις χώρες ΑΚΕ· ως εκ
τούτου, λαμβάνει αναπτυξιακή βοήθεια από εμάς και, γι’ αυτό, πρέπει να ενσωματωθεί ένας
πολιτικός διάλογος. Πρέπει να εισέλθουμε σε αυτόν τον πολιτικό διάλογο με έναν άνθρωπο που
είναι ικανός να δείξει ότι μπορεί να ξαναφέρει κοντά όλες τις πλευρές της χώρας. Πρέπει να δείξει
σε εμάς και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά, πάνω από όλα, στον ίδιο του τον λαό, ότι μπορεί να
προχωρήσει πέρα από αυτήν τη βία και ότι είναι πρόθυμος να επανορθώσει.

Marie-Christine Vergiat,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, είναι
δύσκολο να σχολιάσω την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού όταν μεταβάλλεται διαρκώς
και είναι εξαιρετικά αβέβαιη.

Επιτρέψτε μου ξεκινώντας να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι αφιέρωσαν τη
σημερινή μέρα στην εκπόνηση της πρότασης ψηφίσματος που θα υποβληθεί αύριο. Όλοι
εργαστήκαμε από κοινού για να διασφαλίσουμε ότι η πρόταση θα είναι ισορροπημένη και
προορατική. Γνωρίζουμε σήμερα ότι διεπράχθησαν θηριωδίες πιθανώς και από τα δύο στρατόπεδα
και ότι οι ένοχοι θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, όποιοι και αν είναι.

Ο πληθυσμός της χώρας ήταν το κύριο θύμα της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Η
παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, με τη μορφή της επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών
στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI), δεν κατάφερε να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό.
Το χειρότερο είναι ότι ανέλαβε δράση, με την υποστήριξη από τις γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις,
κατά της μίας πλευράς, υπό την αιγίδα του ψηφίσματος του ΟΗΕ, το οποίο όμως χρονολογείται
από το 1975, δηλαδή είναι 36 ετών. Ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης, κ. Obiang Nguema,
το κατήγγειλε αυτό ξεκάθαρα χθες. Ευτυχώς, η UNOCI δεν φαίνεται να είχε συμμετοχή στην
τελευταία επίθεση που όπως μαθαίνουμε εξαπολύεται τώρα από τα στρατεύματα του κ. Ouattara.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, δεν θέλαμε να συσχετιστούμε με το ψήφισμα και δεν θα το
υπερψηφίσουμε. Όλοι γνωρίζουμε τον ρόλο της Γαλλίας στην Αφρική. Το δόγμα Françafrique
προκάλεσε πολλά προβλήματα και συνεχίζει να προκαλεί. Επιπλέον, οι γαλλικές αρχές δεν
κρύβουν αυτήν την πολιτική, ισχυριζόμενες ότι θέλουν να προστατεύσουν και να διατηρήσουν
τα συμφέροντα της Γαλλίας.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, το τρομερό στις σύγχρονες κοινωνίες μας και,
συγκεκριμένα, στην ευρωπαϊκή κοινωνία και, ακόμα πιο συγκεκριμένα, στο Κοινοβούλιό μας,
είναι η γενικευμένη νοοτροπία του όχλου· η τάση μας να συμπεριφερόμαστε σαν πρόβατα.

Εκτός από τους τελευταίους δύο ομιλητές, όλοι απλώς παπαγάλισαν αυτά που διάβασαν στην
εφημερίδα, άκουσαν στο ραδιόφωνο ή είδαν στην τηλεόραση. Όλοι μας λένε ότι ο κ. Ouattara
κέρδισε τις εκλογές, το οποίο είναι πιθανόν, αλλά σίγουρα δεν ήταν ξεκάθαρο.
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Όλοι μας λένε ότι η βάρβαρη στρατιωτική παρέμβαση χθες ήταν ένα μέσο εξουδετέρωσης βαρέος
οπλισμού. Αυτά τα συμβάντα παρουσιάζονται με τον πιο ρόδινο τρόπο. Η εξουδετέρωση βαρέος
οπλισμού είναι ένας διαφορετικός τρόπος να περιγράψει κανείς έναν βομβαρδισμό. Είδα με τα
ίδια μου τα μάτια τα αποτελέσματα των βομβαρδισμών: είμαι έφεδρος αξιωματικός και μπορώ
να σας πω ότι ένας βομβαρδισμός συνεπάγεται τον θάνατο ανθρώπων, την πυρπόληση ανθρώπων,
την ανατίναξη ανθρώπων. Με άλλα λόγια, πρόκειται για στρατιωτική δράση που διενεργείται
υπέρ μίας πλευράς και κατά της άλλης. Μπορεί να είναι αιτιολογημένη, αλλά εδώ, μεταξύ
κοινοβουλευτικών, μεταξύ πολιτικών αντιπροσώπων, πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε την
αλήθεια.

Μας λένε επίσης ότι αυτά τα όπλα επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για να τρομοκρατήσουν τον
άμαχο πληθυσμό. Ωστόσο, τελικά, σε έναν εμφύλιο πόλεμο κάποιοι πολίτες είναι οπλισμένοι,
ιδίως όταν το ένα στρατόπεδο διαθέτει Kalashnikov και τη στήριξη του μισού κρατικού στρατού.
Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να θέσουμε τέλος σε αυτήν την υποκρισία. Αναλάβαμε βάρβαρη
δράση υπέρ του ενός στρατοπέδου και εις βάρος του άλλου. Ήταν αυτή η δράση αιτιολογημένη;
Ίσως.

Επιτρέψτε μου ολοκληρώνοντας να πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ο κ. Ouattara
να είναι αθώος για τις θηριωδίες που διεπράχθησαν από τα στρατεύματά του ενώ ο κ. Gbagbo
φέρει πάντα το βάρος για τις θηριωδίες που διέπραξαν τα δικά του στρατεύματα.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Cristian Dan Preda (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να ρωτήσω τον κ. Gollnisch
τι πιστεύει ότι σηματοδοτεί το αποτέλεσμα των εκλογών και αν σημαίνει ότι η νίκη του κ. Ouattara
πρέπει τελικά να οδηγήσει στην ανάληψη της εξουσίας από την πλευρά του. Πρόκειται για ένα
καθαρό ερώτημα δημοκρατικής νομιμότητας.

Μετέβην στην Ακτή του Ελεφαντοστού ως επικεφαλής της αποστολής εκλογικών παρατηρητών
και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι εκλογές ήταν έγκυρες και υπήρχε σαφής και
αδιαμφισβήτητος νικητής.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Preda, είπα ότι ο κ. Ouattara μπορεί να
κέρδισε τις εκλογές, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο σαφής νίκη όσο ισχυρίζεστε. Εν πάση
περιπτώσει, το συνταγματικό δικαστήριο της Ακτής του Ελεφαντοστού δεν το έλαβε αυτό υπόψη,
μολονότι το δικαστήριο συγκροτήθηκε βάσει πολιτικών γραμμών, όπως το γαλλικό συνταγματικό
δικαστήριο. Από την πλευρά μου, θα ήμουν ικανοποιημένος αν εστιάζαμε στις γαλλικές εκλογές.
Εκπροσωπώ μια ομάδα που έχει εκατομμύρια ψηφοφόρους, με έναν ηγέτη που έφτασε στον
τελευταίο γύρο των προεδρικών εκλογών, αλλά που δεν έχει ούτε ένα μέλος στο κοινοβούλιο,
ούτε καν έναν γερουσιαστή στο εθνικό μας κοινοβούλιο. Ωστόσο, δεν φαίνεται να επηρεάζεστε
από αυτό το συγκεκριμένο σκάνδαλο.

(Εκκλήσεις από την Αίθουσα ότι ο ομιλητής είναι «εκτός θέματος»)

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Ακτής
του Ελεφαντοστού, Laurent Gbagbo, ανέφερε χθες ότι προτίθεται να παραιτηθεί και ότι ζήτησε
προστασία από τα Ηνωμένα Έθνη. Οι διαπραγματεύσεις για την παράδοση του Gbagbo είναι
υπό εξέλιξη. Η διεξαγωγή τους ξεκίνησε αφού δυνάμεις που πρόσκεινται στον δημοκρατικά
εκλεγμένο πρόεδρο Ouattara κατέλαβαν την προεδρική κατοικία στο Abidjan. Σύμφωνα με τον
πρωθυπουργό Soro, το τέλος της κυριαρχίας του Gbagbo είναι θέμα ωρών. Δεν είμαι βέβαιος
για αυτό, αλλά ελπίζω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε με
βεβαιότητα αν σκοτώνονται στις ένοπλες συγκρούσεις και άμαχοι πολίτες, περιλαμβανομένων
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γυναικών και παιδιών. Στις συγκρούσεις μεταξύ των υποστηρικτών των δύο πολιτικών, έχασαν
τη ζωή τους περίπου 1.500 άνθρωποι και ένα εκατομμύριο υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν
τις οικίες τους. Πριν από λίγες ημέρες, ένας από τους συμβούλους του Gbagbo δήλωσε ότι
ακόμα και μια ενδεχόμενη σφαγή στο Abidjan δεν θα πείσει τον πρώην πρόεδρο να παραδεχθεί
την ήττα του στις προεδρικές εκλογές και παραδώσει την εξουσία. Συνεπώς, είναι εύκολο να
προβλέψουμε τι πρέπει να γίνει στην Ακτή του Ελεφαντοστού: ένα γρήγορο τέλος στις
εχθροπραξίες, αποχώρηση του πρώην προέδρου από τη χώρα, γεγονός που θα σταθεροποιήσει
σημαντικά την κατάσταση, απονομή δικαιοσύνης σε όλους όσοι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου
ή δολοφονίες και σταθεροποίηση της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει όλα
αυτά τα μέτρα.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, σπεύσαμε να βοηθήσουμε τη Λιβύη, αλλά με την
Ακτή του Ελεφαντοστού παραμείναμε αδρανείς από τον Νοέμβριο. Οι κυρώσεις που επέβαλε
το Συμβούλιο αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πότε θα αρθούν; Γιατί
χρησιμοποιήθηκαν για να εμποδίσουν την εξαγωγή κόκκων κακάο της λιμενικής αρχής του
Abidjan και να κλείσουν το διυλιστήριο πετρελαίου; Αν δεν προσφέρουμε βοήθεια, τουλάχιστον
ας μην προκαλούμε περισσότερα προβλήματα. Τα αθώα θύματα θα είναι η οικονομία της χώρας
και, μακροπρόθεσμα, και οι ευρωπαίοι καταναλωτές.

Ο Laurent Gbagbo πρέπει να υποχωρήσει και πρέπει να υπάρξει υποστήριξη για την ταχεία
επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους. Οι γειτονικές χώρες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν
τους σημερινούς όγκους προσφύγων. Η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει στη διοργάνωση εκλογών και
στην οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών. Ωστόσο, οι κανονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες
δεν πρέπει να αποτρέπονται. Η Ακτή του Ελεφαντοστού είναι η πιο πλούσια οικονομία στη δυτική
Αφρική. Η οικονομική ανάκαμψη και η επιτυχία των αγορών της ΕΕ για τα εξαγόμενα προϊόντα
αποτελούν τον πραγματικό βασικό παράγοντα για την εκ νέου σταθεροποίηση της χώρας.
Περιμένω μια απάντηση από την Επιτροπή.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με τον κ. Gollnisch, είμαι της
άποψης ότι δεν πρέπει να αφήνουμε πολίτες να πεθαίνουν μέσα στη γενική αδιαφορία, καθώς
είναι εκτεθειμένη στη δύναμη και τη βία που χρησιμοποιεί ένας παράνομος αρχηγός κράτους.

Το ψήφισμα του 1975 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξουσιοδοτεί τη διεθνή
κοινότητα να εμποδίσει ένα καθεστώς που χρησιμοποιεί όπλα κατά του ίδιου του λαού του. Στην
προκειμένη αυτό συνιστά πρόοδο, δεδομένου ότι δεν είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να στέκουμε
άπρακτοι καθώς άμαχοι πληθυσμοί υφίστανται τις θηριωδίες που διαπράττουν οι ηγέτες τους.

Ωστόσο, αν και θα έπρεπε να επιδοκιμάζουμε το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να σπάσουμε το
τείχος της αδιαφορίας δυνάμει του διεθνούς δικαίου, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε τη λήψη
όλων των απαραίτητων προφυλάξεων ώστε να βεβαιωθούμε ότι η στρατιωτική βία θα παραμείνει
η ύστατη λύση. Δυστυχώς, στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ο πρόεδρος Gbagbo δεν έλαβε μέτρα
για να αποφύγει αυτό το έσχατο αποτέλεσμα.

Σε τελική ανάλυση, τολμώ να ελπίζω ότι το ψήφισμα 1975 για την Ακτή του Ελεφαντοστού,
μαζί με το ψήφισμα 1973 για την Λιβύη, θα χρησιμεύσουν για να αποτρέψουν κάποιους από
το να χρησιμοποιήσουν το επιχείρημα της κρατικής κυριαρχίας ως δικαιολογία για να σκοτώνουν
τους ίδιους τους πολίτες τους. Ο συνδυασμός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της
πρόσφατης στάσης που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεπάγεται
ότι οι βάρβαρες πράξεις που διαπράττονται με ατιμωρησία σύντομα δεν θα είναι πλέον ο κανόνας,
αλλά αισίως θα γίνουν η εξαίρεση.
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Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σε μια βαθιά διχασμένη χώρα όπως η
Ακτή του Ελεφαντοστού, μπορεί να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη με βίαια μέσα και μπορεί ο νικητής
των προεδρικών εκλογών να νομιμοποιηθεί; Αυτό φαίνεται εξαιρετικά αμφίβολο, ιδίως καθώς
οι πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης δεν έχουν επιλυθεί. Η χώρα αποσταθεροποιήθηκε ως
αποτέλεσμα των οικονομικών προβλημάτων που επήλθαν κυρίως από τα προγράμματα
διαρθρωτικής προσαρμογής της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν άμεσα
με στόχο την αποδυνάμωση της κυβέρνησης Gbagbo επιδείνωσαν την κατάσταση και προκάλεσαν
μια ανθρωπιστική κρίση στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Η νομιμότητα και των δύο διεκδικητών
της προεδρίας τίθεται υπό αμφισβήτηση. Οι στρατοί και των δύο πλευρών ευθύνονται για τη
σφαγή του άμαχου πληθυσμού.

Για άλλη μια φορά, η Δύση πήρε θέση υπέρ της μίας εκ των δύο πλευρών και τώρα τα Ηνωμένα
Έθνη εξαπολύουν πόλεμο μαζί με τα γαλλικά στρατεύματα για να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν
τη νίκη της μίας πλευράς στη σύγκρουση. Θα αποφασίσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις για άλλη
μια φορά τη μοίρα του αφρικανικού λαού όπως το έκαναν την περίοδο της αποικιοκρατίας, αλλά
αυτήν τη φορά με την υποστήριξη του ΟΗΕ; Τι συνέβη στις αρχές του διεθνούς δικαίου; Αυτή
είναι η ιδέα στην οποία βασίστηκε ο ΟΗΕ; Αντί να στοχεύει σε ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων,
ο ΟΗΕ φαίνεται ότι υποστηρίζει τους εμφύλιους πολέμους ή παίρνει θέση σε αυτούς. Ποιους
ωφελεί αυτό;

Michèle Striffler (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να τονίσω ότι, πέρα
από την πολιτική κρίση στην Ακτή του Ελεφαντοστού, αντιμετωπίζουμε μια πραγματική
ανθρωπιστική κρίση που μπορεί να διαρκέσει καιρό.

Η μετεκλογική βία είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισθέντες και
πρόσφυγες. Επιπλέον, το κύμα μεταναστών μπορεί να αναζωπυρώσει υποβόσκουσες εντάσεις
στην περιοχή. Η ανθρωπιστική κρίση, κυρίες και κύριοι, δεν θα επιλυθεί με την πολιτική συμφωνία
που διαμορφώνεται επί του παρόντος. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα
εφόσον θέλουμε να αποφύγουμε το χειρότερο σενάριο. Ό,τι και αν συμβεί, το χάος στο Abidjan
θα διαρκέσει πολλούς μήνες.

Θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή για την απόφαση να αυξήσει τον προϋπολογισμό ανθρωπιστικής
βοήθειας στο πενταπλάσιο του αρχικού ποσού, αυξάνοντας την ευρωπαϊκή στήριξη σε
περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει όλους τους
αναγκαίους πόρους προκειμένου να βοηθήσει τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να
εποπτεύσει πώς θα εξελιχθούν οι απαιτήσεις τους.

Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η μεγαλύτερη κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης για
την κατάσταση στη Λιβύη δεν θα επισκιάσει τη βαρύτητα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ακτή
του Ελεφαντοστού. Επιπροσθέτως, η τρέχουσα κατάσταση της ασφάλειας δεν επιτρέπει στους
εργαζομένους της ανθρωπιστικής βοήθειας να λειτουργήσουν και να προσεγγίσουν τους
ανθρώπους και αυτό είναι θλιβερό.

Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει ατιμωρησία: πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε
για να διασφαλίσουμε την απόδοση δικαιοσύνης.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να εκφράσω την έκπληξή μου
για το γεγονός ότι η βαρόνη Ashton είναι για άλλη μια φορά απούσα. Ωστόσο, χαίρομαι που
εκπροσωπείται από τον φίλο μου, τον κ. Németh. Θα ήθελα να δω εκείνον, τον κ. Füle ή κάποιον
άλλο να συντονίζει μόνιμα την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι κάποια που
συνεχώς απουσιάζει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Επί του ίδιου του θέματος, θέλω να καταστήσω σαφές ότι η Ακτή του Ελεφαντοστού έχει βέβαια
πολλά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ouattara ήταν σαφώς ο
νικητής των εκλογών και είναι το άτομο που έχει δημοκρατική νομιμότητα. Αυτή είναι η άποψη
της Αφρικανικής Ένωσης και πολλών άλλων οργάνων. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες
για το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη και, πάνω από όλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ο
πρόεδρος Sarkozy, απέτρεψαν μια σφαγή όπως αυτές που σημειώθηκαν σε άλλα αφρικανικά
κράτη, όπως στη Ρουάντα και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει
να διαφωνούμε επί αυτού του θέματος.

Φυσικά, αυτό δεν λύνει τα προβλήματα. Ωστόσο, όταν ο κ. Putin αρχίζει να επικρίνει τον ΟΗΕ
και να λέει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπερέβη την εντολή του, αυτό αποσταθεροποιεί
τον ΟΗΕ σε μια περίοδο που είναι απολύτως απαραίτητος. Η Αφρικανική Ένωση δεν πρέπει να
εκφράζει τις απόψεις της τόσο ηχηρά, διότι απέτυχε παταγωδώς να βοηθήσει σε αυτήν την κρίση.
Η Αφρικανική Ένωση έπρεπε να είχε βοηθήσει για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην
Ακτή του Ελεφαντοστού. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε κάνει πολλά λάθη στο παρελθόν και
συνεχίζουμε να κάνουμε. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, τα λάθη είναι ευθύνη κάποιου άλλου.

Πρόεδρος.   – Οι υπηρεσίες μας με ενημέρωσαν, και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να το γνωρίζετε
αυτό, ότι στην αρχή του έτους, το γραφείο της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου απέστειλε
έναν κατάλογο των συνόδων Ολομέλειας στις οποίες θα μπορούσε να παρίσταται. Ήταν γνωστό
από τότε ότι δεν θα μπορούσε να παραβρεθεί στη σημερινή Ολομέλεια, επομένως είναι προφανές
ότι αν έχουμε συζητήσεις που περιλαμβάνουν θέματα όπως αυτό που συζητάμε, πρέπει να την
εκπροσωπήσει κάποιος άλλος και αυτό πρέπει να είναι σαφές.

Περνάμε τώρα στη διαδικασία παρεμβάσεων χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον κατάλογο.
Υπάρχουν τρεις ομιλητές.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η βία πραγματικά κλιμακώνεται στην Ακτή
του Ελεφαντοστού. Η πολιτική σύγκρουση μεταξύ δύο ατόμων οδήγησε, δυστυχώς, σε
ανθρωπιστική κρίση.

Είναι σαφές ότι η βασική δημοκρατική αρχή του σεβασμού των εκλογικών αποτελεσμάτων πρέπει
να τηρείται. Συνεπώς, η απομάκρυνση του κ. Gbagbo είναι αναπόφευκτη. Το ερώτημα είναι: τι
ακολουθεί; Υπάρχει ο κίνδυνος να ενισχυθούν οι εντάσεις μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Τι
σκοπεύουμε να κάνουμε αν ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος; Πρέπει να εργαστούμε με σκοπό να
επιτύχουμε τρία πράγματα.

Η κορυφαία προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας,
η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες της Ακτής του Ελεφαντοστού
να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους: να τρώνε, να έχουν περίθαλψη, να εργάζονται και να
πηγαίνουν στο σχολείο. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα διερευνήσει
τις βιαιότητες που έχουν διαπραχθεί από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση.

Δεύτερον, η Επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού και η Αφρικανική
Ένωση πρέπει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, πρέπει επίσης να εξετάσουμε τη
θέσπιση ενός μηχανισμού διαλόγου που θα περιλαμβάνει όλες τις πλευρές, τόσο εντός της χώρας
όσο και από την ευρύτερη διεθνή κοινότητα.

Τέλος, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε μια αποστολή εκλογικών
παρατηρητών. Η Ένωση πρέπει τώρα να ασκήσει πίεση ώστε να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις
στις οποίες προέβη και να ενσωματωθούν στη διαδικασία μετά την κρίση.
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Catherine Bearder (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας,
παρακολουθώ την εξέλιξη της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού ενώ βρίσκομαι εδώ.
Αυτός ο εξοπλισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ακτή του Ελεφαντοστού, όπως έγινε
και στη βόρεια Αφρική, με τους ανθρώπους που έστελναν μηνύματα για βοήθεια και ιατρική
περίθαλψη.

Τους τελευταίους έξι μήνες, η υπομονή των φίλων της Ακτής του Ελεφαντοστού δοκιμάστηκε
έντονα. Ήταν σαν αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε αργή κίνηση καθώς παρακολουθούσαμε τη
χώρα να βυθίζεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα – και πάντα υποφέρουν οι πιο
ευάλωτοι. Μιλούσαμε εδώ αυτήν την εβδομάδα για τους πρόσφυγες που έρχονται από τη βόρεια
Αφρική στην Ευρώπη, αλλά ακούσαμε και αναφορές για σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα που
φεύγουν για γειτονικές χώρες οι οποίες είναι σχεδόν εξίσου φτωχές, ή ακόμα και φτωχότερες,
από την Ακτή του Ελεφαντοστού. Οι φίλοι αυτής της χώρας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
βοηθήσουμε, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να την επαναφέρουμε στην κανονική της
κατάσταση και στην εξυγίανση και να παράσχουμε στον λαό εκεί την προοπτική της καλής τύχης
στο μέλλον.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση του εμφυλίου πολέμου
στην Ακτή του Ελεφαντοστού παραμένει ανησυχητική, με τη χώρα να παραλύει οικονομικά, και
με υψηλά επίπεδα βιαιοτήτων που έπληξαν τους πολίτες της και τη μετέτρεψαν σε ανθρωπιστική
κρίση. Είναι καιρός να σταματήσει αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μακροχρόνιες αιτίες για τη
σοβαρή κατάσταση που επικρατεί εκεί, ιδίως η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα που έμειναν
από την αποικιοκρατία του παρελθόντος ή από τα σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής που
επέβαλε για χρόνια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Ωστόσο, τους τέσσερις τελευταίους
μήνες δυστυχίας που ακολούθησαν μετά τις εκλογές έδειξαν πόσο λυπηρό είναι το γεγονός ότι
η διεθνής κοινότητα, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έκαναν επαρκή χρήση των διπλωματικών
διαύλων ώστε να βρεθεί μια ειρηνική και πολιτική λύση για την κρίση.

Ο ρόλος της Γαλλίας σε αυτό το θέμα είναι επίσης λυπηρός, καθώς προτίμησε τη στρατιωτική
παρέμβαση αντί να επιμείνει μέσω διπλωματικών διαύλων. Ζητούμε λοιπόν να τεθεί τέλος στον
πόλεμο και στη βία από όλες τις πλευρές και καλούμε την ΕΕ να δράσει αναλόγως.

Zsolt Németh,    εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι, για να παραθέσω τα λόγια ενός γνωστού ούγγρου ποιητή: «Μεταξύ δολοφόνων,
εκείνος που παραμένει σιωπηλός είναι συνένοχος». Όταν βλέπουμε ότι χιλιάδες πεθαίνουν και
άνθρωποι εγκαταλείπουν τη χώρα κατά εκατομμύρια, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε με φράσεις
που παραπέμπουν στο περιστέρι της ειρήνης, αλλά πρέπει να αναλαμβάνουμε δράση. Συνεπώς,
πριν παραλληλίσει κανείς τη δράση στη Λιβύη και στην Ακτή του Ελεφαντοστού με τη δράση
στο Ιράκ, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν μοιάζει με αυτήν του
Ιράκ ή ακόμα και του Αφγανιστάν, αλλά με αυτήν της Ρουάντα ή του Κοσσυφοπεδίου, και δεν
είναι σύμπτωση ότι μιλάμε τόσο πολύ τις τελευταίες εβδομάδες για το γεγονός ότι έχουμε, όπως
το διατυπώσαμε, «δικαίωμα και ευθύνη να προστατεύουμε» τον άμαχο πληθυσμό, τους πολίτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, θέλω να επαναλάβω ότι ναι, ο κ. Gbagbo έχασε αυτήν τη μάχη, είναι μόνος
στο καταφύγιό του και περιμένει τη μοίρα του. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η νομική βάση γι’
αυτήν τη δράση είναι αδιαμφισβήτητη στην τρέχουσα κατάσταση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα 1975 και αυτό το ψήφισμα παρέχει μια απολύτως σαφή εντολή
για δράση. Τρίτον, θέλω επίσης να τονίσω ότι τα εγκλήματα που διεπράχθησαν δεν πρέπει να
παραμένουν πλέον κρυμμένα στο σκοτάδι και χωρίς διερεύνηση. Με μεγάλη ικανοποίηση έμαθα
ότι ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος Ouattara, καθώς και ο πρωθυπουργός, συμφώνησαν να
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διεξαχθεί, και την υποστηρίζουν πλήρως, μια διεθνής έρευνα για τις σφαγές που διεπράχθησαν.
Η έρευνα για τις σφαγές αυτές αποτελεί, συνεπώς, ήδη μέρος τυχόν συμβιβασμού καθώς και μια
πολύ καλή προϋπόθεση για κάτι τέτοιο.

Όσον αφορά τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ECHO έχει ήδη σε αυτό το σημείο
προβλέψει 30 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια και, όπως ανέφερα και στην εναρκτήρια
ομιλία μου, θα προετοιμαστεί μια δέσμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγγύς μέλλον η οποία
θα παράσχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οικονομικούς στόχους και στους στόχους
οικοδόμησης θεσμών του νομίμως εκλεγμένου προέδρου και της αντίστοιχης κυβέρνησης.

Πρόεδρος.   – Έλαβα επτά προτάσεις ψηφίσματος (6)  που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο
110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00 το μεσημέρι.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.35 και επαναλαμβάνεται στις 21.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. SILVANA KOCH-MEHRIN
Αντιπροέδρου

18. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

19. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών

20. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση -
Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των δηλώσεων της Επιτροπής
σχετικά με:

– την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Ανατολική Διάσταση
(2010/2958(RSP))

– την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση (2011/2642(RSP)).

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία
αυτή να ανταλλάξω απόψεις με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.

Στο πλαίσιο των όσων συμβαίνουν σήμερα στη νότια Μεσόγειο, η επαναχάραξη της πολιτικής
αυτής δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική. Πράγματι, τους τελευταίους εννέα μήνες, η
Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει μια αναθεώρηση της πολιτικής. Θέλω να εκμεταλλευτώ την
ευκαιρία αυτή για να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τη συμβολή τους στη διαβούλευση, στην
οποία συνέβαλαν επίσης οι χώρες εταίροι, τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, ακαδημαϊκοί και ομάδες
της κοινωνίας των πολιτών.

Διάβασα τις εκθέσεις τόσο του κ. Mário David σχετικά με τον Νότο όσο και του κ. Marek Siwiec
σχετικά με την Ανατολή και θεωρώ ότι είναι και οι δύο σημαντικές και χρήσιμες. Χαίρομαι που
οι σκέψεις μας ευθυγραμμίζονται.

(6) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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Θα έχετε παρατηρήσει ότι τα αποτελέσματα των προηγούμενων συζητήσεών μας όσον αφορά
την πολιτική γειτονίας αντικατοπτρίζονται ήδη στην ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου σχετικά με
μια εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία. Σήμερα, προετοιμαζόμαστε για
την ευρύτερη ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα της αναθεώρησης, η οποία πρόκειται να
δημοσιοποιηθεί τον Μάιο. Ένα βασικής σημασίας αποτέλεσμα της αναθεώρησης είναι η νέα
έμφαση που δίνεται στη διαφοροποίηση της πολιτικής γειτονίας, σύμφωνα με τις ανάγκες και
τις επιθυμίες καθεμιάς από τις χώρες εταίρους. Ενώ η πολιτική θα συνεχίσει να προσφέρει
δεσμεύσεις σε όλους τους εταίρους, κάθε γειτονική χώρα είναι διαφορετική και έχει διαφορετικές
φιλοδοξίες. Ορισμένες χώρες εταίροι επιθυμούν να σημειώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
πρόοδο προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –ακόμη και έως το στάδιο της
προσχώρησης–, άλλες όμως προτιμούν να εκμεταλλευθούν πλήρως άλλα οφέλη της πολιτικής
γειτονίας. Επομένως, θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερα αποτελέσματα, με συγκεκριμένο και
διαφοροποιημένο τρόπο, παράλληλα με την ισχυρότερη πολιτική καθοδήγηση των σχέσεών μας
με τους εταίρους μας.

Παρ’ όλα αυτά, όπως συστήνουν στις εκθέσεις τους τόσο ο κ. David όσο και ο κ. Siwiec, οι
κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων θα βρίσκονται στο επίκεντρο της αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας για όλες τις
χώρες εταίρους. Θα εκφράζονται με την ισχυρή κοινή προσήλωση στα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για τον εκδημοκρατισμό. Στο μυαλό μου έχω συγκεκριμένα την πραγματοποίηση
ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, την
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση
του τομέα της ασφάλειας.

Όπως επισημαίνεται και στις δύο εκθέσεις, η αναθεωρημένη πολιτική γειτονίας θα αναγνωρίζει
επίσης τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών και θα ενεργεί σύμφωνα με αυτήν. Οι μη
κυβερνητικές οργανώσεις διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία να
πραγματοποιήσουν δημοκρατικές και προσανατολισμένες στην αγορά μεταρρυθμίσεις από τη
βάση προς την κορυφή, βάσει των κοινών αξιών. Μια ακμάζουσα κοινωνία των πολιτών ωθεί
τους πολίτες να συμμετέχουν και βοηθά να καθίστανται οι κυβερνήσεις υπόλογες, επομένως η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπληρώσει τις σχέσεις της με τις κυβερνήσεις με το στοιχείο της
μεγαλύτερης αλληλεξάρτησης με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό σε
περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο, όπου για παράδειγμα το Φόρουμ της Κοινωνίας των
Πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης σημειώνει θετική πρόοδο.

Η επερχόμενη ανακοίνωση θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την προσέγγιση
σε σχέση με τις δύο υποπεριφέρειες της γειτονιάς μας. Θα αναλύει λεπτομερώς πώς βλέπουμε
να αναπτύσσεται περαιτέρω η ανατολική εταιρική σχέση έπειτα από τη σύνοδο κορυφής υπό την
πολωνική Προεδρία. Στον Νότο, η Ένωση για τη Μεσόγειο έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματι
τη διαφορά, ειλικρινά όμως δεν το έχει κάνει και πρέπει να αναζωογονηθεί. Η υπόσχεσή της
έγκειται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων οικονομικών σχεδίων που θα εστιάζονται στην
απασχόληση, τις καινοτομίες και την ανάπτυξη. Η Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο έχει
τη δυνατότητα να λειτουργήσει καταλυτικά και να φέρει κοντά τα κράτη, τους διεθνείς και
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τις ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να επεξεργαστούν
αυτά τα οικονομικά σχέδια.

Θα ήθελα να αναφέρω εν συντομία τρία άλλα στοιχεία που έφερε στο φως η αναθεώρηση, τα
οποία θα είναι κεντρικής σημασίας για την αναθεωρημένη πολιτική γειτονίας: πρώτον, ο ρόλος
του εμπορίου και της οικονομικής ολοκλήρωσης, προκειμένου να βοηθήσουμε να δοθεί ώθηση
στη σταθερότητα και την ευημερία στις χώρες εταίρους. Το σημαντικότερο μέσο για να επιτύχουμε
κάτι τέτοιο είναι η ουσιαστική και εκτεταμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (ΟΕΖΕΣ). Μια
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επιτυχημένη ΟΕΖΕΣ έχει μετασχηματιστική δύναμη. Οι κανονιστικές μεταρρυθμίσεις που
πραγματοποιεί μια χώρα εταίρος ενθαρρύνονται από το εμπόριο.

Έπειτα, η ανάγκη για βελτίωση της κινητικότητας μεταξύ των χωρών εταίρων και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες από τη
διαπροσωπική ανταλλαγή εμπειριών. Η πολιτική γειτονίας θα επιδιώξει βελτιώσεις στην
κινητικότητα, έχοντας πάντα υπόψη την ασφάλεια.

Τέλος, η επιθυμία που εξέφρασαν κατά τη διαβούλευση πολλές χώρες εταίροι να υπάρχει
μεγαλύτερη πολιτική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στενότερος και ουσιαστικότερος
πολιτικός διάλογος σε όλους τους τομείς των σχέσεών μας θα βοηθήσει να επιλυθούν δύσκολα
ζητήματα μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Προσδοκώ ιδιαίτερα την επικείμενη συζήτηση και θα
λάβω υπόψη τις απόψεις σας.

Mário David,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες
και κύριοι, οι ιστορικές στιγμές που ζούμε απαιτούν σθεναρή και αποφασιστική δράση. Όπως
πολλοί από εσάς, παρακολουθούμε τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην περιοχή της Μεσογείου
με ανάμεικτα συναισθήματα ελπίδας, προβληματισμού και προσδοκίας. Εντούτοις, με χαροποιεί
η προληπτική στάση που ετοιμάζεται να υιοθετήσει το Κοινοβούλιο όσον αφορά την αναθεώρηση
της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) – Νότια Διάσταση, η οποία ελπίζω ότι θα οδηγήσει
στη μεγαλύτερη παρουσία της ΕΕ στην περιοχή αυτή, όχι μόνο με την ιδιότητα του πελάτη αλλά
και με την ιδιότητα του αξιόπιστου εταίρου. Η απόλυτη αναγκαιότητα της υπεράσπισης των
θεμελιωδών μας αξιών στις σχέσεις μας με τις γειτονικές μας χώρες πρέπει να τονιστεί από την
αρχή. Δεν μπορούμε πλέον να ενδίδουμε στο πλαίσιο της προάσπισης της δημοκρατίας, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε πλέον να
εστιαζόμαστε στη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών μας,
της διαρκούς υπεράσπισής τους και της ατομικής και συλλογικής ελευθερίας τους, με ιδιαίτερη
έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών.

Στο μέλλον, η Ένωση θα πρέπει να δείξει προτίμηση σε μια προσέγγιση από τη βάση προς την
κορυφή όσον αφορά την πολιτική γειτονίας της. Είναι ζωτικής σημασίας να γίνει αυτό. Μόνο η
μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών θα διασφαλίσει
τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά την εφαρμογή της. Εντούτοις, δεν μπορώ παρά να εκφράσω
την απογοήτευσή μου. Λυπάμαι για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δεν είναι
διατεθειμένες να εκμεταλλευθούν στο έπακρο την ευκαιρία αυτή να διαχωρίσουμε μια για πάντα
την ΕΠΓ στην Ανατολή –με χώρες που θα μπορούσαν δυνητικά στο μέλλον να καταστούν εταίροι
μας στην Ένωση– από την ΕΠΓ στον Νότο.

Επίσης, προκαλώ την Επιτροπή να δείξει, στη διαδικασία αναθεώρησης που θα πραγματοποιηθεί
στις 20 Απριλίου, τη φιλοδοξία που απαιτεί η σημερινή κατάσταση, δηλαδή μια πολιτική γειτονίας
ειδικά προσαρμοσμένη σε κάθε κράτος, με σαφή κριτήρια αναφοράς και προσεκτική αξιολόγηση
που θα μπορούσε να οδηγήσει στο μέλλον σε έναν μεσογειακό οικονομικό χώρο, ο οποίος θα
ενσωμάτωνε τις νέες δημοκρατίες του Νότου.

Ολοκληρώνοντας, κύριε Επίτροπε, ελπίζουμε ότι η καλή ατμόσφαιρα και συνεργασία που
χαρακτήρισαν το έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο θέμα αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη
μόνιμη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εν λόγω πολιτικής.

Marek Siwiec,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σήμερα
φθάσαμε στο τελικό, ή μάλλον ημιτελικό, στάδιο του έργου όσον αφορά την αναθεώρηση της
ανατολικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική γειτονίας
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σχεδιάστηκε κάποτε σαν ένα είδος «βραβείου παρηγοριάς» για χώρες που δεν επρόκειτο να
προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα; Ποιες είναι οι χώρες
που περιλαμβάνονται στην πολιτική;

Μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική είναι ένας κατάλογος επιτυχιών –διαφόρων ειδών επιτυχίας–,
διότι δεν είναι δυνατό να περιγράψουμε με μια λέξη τα όσα έχουν επιτευχθεί τα χρόνια αυτά από
τη Μολδαβία σε σύγκριση με την Ουκρανία και με την τραγική, για παράδειγμα, κατάσταση στη
Λευκορωσία. Μπορούμε, ωστόσο, να πούμε ότι στις χώρες αυτές έχουν κάνει την εμφάνισή τους
περισσότερες ευρωπαϊκές αξίες, έχει θεσπιστεί περισσότερη και καλύτερη νομοθεσία, είναι
προφανής ο μεγαλύτερος προβληματισμός σε σχέση με τους πολίτες και οι οικονομίες
λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά – και εμείς έχουμε διαδραματίσει τον ρόλο μας σε όλα
αυτά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανατολικής πολιτικής, η οποία σήμερα ονομάζεται ανατολική
εταιρική σχέση.

Εάν σήμερα συζητούμε το ότι θέλουμε να αναθεωρήσουμε την εν λόγω πολιτική, τότε είναι
κρίσιμης σημασίας να πούμε ότι θέλουμε να δούμε τις χώρες αυτές να κινούνται, με διάφορους
τρόπους και με διαφορετικές ταχύτητες, προς τις αξίες μας – προς την κατεύθυνση των όσων
τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν πρόκειται για μια πολιτική «α λα καρτ», τότε ας
αφήσουμε τις χώρες αυτές να επιδείξουν πρωτοβουλία και ας ανταποκριθούμε σωστά στις
πρωτοβουλίες αυτές. Σε μεγαλύτερο βαθμό, θέλουμε, και αυτό είναι γραμμένο στην έκθεση, να
γίνει η πολιτική γειτονίας κάτι για τους πολίτες, την ελίτ, τους δημοσιογράφους και τους νέους.
Θέλουμε να δουν πώς είναι η ζωή μας και ότι αξίζει να οργανώσουν τη ζωή τους με τον τρόπο
με τον οποίο το κάνουμε εμείς. Μακροπρόθεσμα, θέλουμε να γίνει ευκολότερο το να ταξιδεύουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση – θέλουμε να γίνει ευκολότερο το σύστημα χορήγησης θεωρήσεων.

Επιτρέψτε μας επίσης να πούμε, όπως κάνουμε ευθέως και στην έκθεση: ναι, η πολιτική αυτή
χρειάζεται χρήματα. Εντούτοις, τα χρήματα που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική αυτή
θα πρέπει να δαπανώνται καλύτερα, θα πρέπει να φθάνουν σε εκείνους για τους οποίους
προορίζονται και θα πρέπει, ορισμένες φορές, να παρακάμπτουν τα κράτη και οιαδήποτε κρατική
διοίκηση που είναι ικανή να σπαταλήσει τα χρήματα αυτά. Τέλος, ας πούμε κάτι για τις
συγκρούσεις. Διότι στην Αίθουσα αυτή υπάρχει μια σύγκρουση για το ότι δεν μπορούμε ή δεν
θέλουμε να πούμε ξεκάθαρα ποια είναι η διατύπωση...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Ivo Vajgl,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (SL) Κυρία Πρόεδρε, πάντοτε με το χαμόγελο
στα χείλη, κύριε Επίτροπε, από την αρχή της θητείας αυτής του ΕΚ, εάν όχι νωρίτερα, είχαμε μια
πολύ έντονη και ζωηρή συζήτηση σχετικά με την επιτακτική ανάγκη μεταρρύθμισης της
Ανατολικής και Νότιας Διάστασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Η ανάγκη για τη
μεταρρύθμιση αυτή, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια περισσότερο αποτελεσματική
ολοκλήρωση των συμφερόντων στις περιοχές αυτές, έχει γίνει στην πραγματικότητα επίκαιρη
και έντονη· έχει καταστεί αναγκαιότητα έπειτα από τις δραματικές αλλαγές και τις διεργασίες
που έλαβαν χώρα στην περιοχή.

Το ψήφισμα το οποίο εκπόνησε ο συνάδελφός μου, ο κ. Mário David, που είναι ένας εξαίρετος
εισηγητής, και το οποίο συμπληρώθηκε από έναν μεγάλο αριθμό σκιωδών εισηγητών και
βουλευτών καθώς εκτυλίσσονταν τα γεγονότα, αποτελεί σήμερα ένα ολοκληρωμένο έγγραφο.
Επισημαίνει την ευθύνη μας να αναπτύξουμε σχέσεις με τις χώρες στην περιοχή επί τη βάσει
σύγχρονων αξιών, δημοκρατικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων
και Δημοκρατών για την Ευρώπη έχει επισημάνει, περισσότερο από ποτέ, την ίση μεταχείριση
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των γυναικών, την αναγνώριση της πολυμορφίας και την προστασία όλων των μειονοτήτων. Όλα
αυτά θα πρέπει να καταστούν συστατικό μέρος της πολιτικής που προωθεί μελλοντικά η
Ευρωπαϊκή Ένωση στη γειτονιά της, μεταξύ άλλων και μέσω των διπλωματικών υπηρεσιών της.
Πρέπει να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί όταν στηρίζουμε εκείνους που αγωνίζονται για
τα ίδια ιδανικά στις διάφορες χώρες: την ελευθερία, το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη των
αποφάσεων και τη θεμιτή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Το ψήφισμα εφιστά την προσοχή στην επείγουσα ανάγκη για περισσότερα επιχειρησιακά
οικονομικά μέσα, με τα οποία μπορούμε να στηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό των υποδομών και των επενδύσεων σε τομείς όπου θα είναι αποτελεσματικές,
όπου τα αποτελέσματα μπορεί να είναι λιγότερο ορατά, θα γίνουν όμως αισθητά στο
μακροπρόθεσμο διάστημα, για παράδειγμα στην εκπαίδευση, την ολοκλήρωση της έρευνας και
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

Τέλος, δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι το ψήφισμα εφιστά την προσοχή στην επιτακτική
ανάγκη αναζωογόνησης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, με στόχο την ανάπτυξη, τον διάλογο και
την επίλυση προβλημάτων που εκκρεμούν στην περιοχή. Είναι καιρός, κυρίες και κύριοι, να
ανοίξουμε το κουτί των εκκρεμών ζητημάτων και των «παγωμένων συγκρούσεων», έτσι ώστε το
κύμα του εκδημοκρατισμού να μπορέσει να απομακρύνει όσα πολιτικά εμπόδια έχουν απομείνει
στην πορεία προς την ειρήνη, τη συμφιλίωση και το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο στην περιοχή.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, αναρωτιέμαι αν ο κ. Vajgl
έχει αναλογιστεί το κόστος που συνεπάγονται για τον ευρωπαίο φορολογούμενο αυτές οι
εξωεδαφικές πρωτοβουλίες οι οποίες προτείνονται στην έκθεση και τις οποίες επίσης εγκρίνει;

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Κύριε Dartmouth, εάν μιλάτε για την πρωτοβουλία συνολικά, όπως
αυτή καλύπτεται στην έκθεση, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση οι επενδύσεις μας θα είναι
οπωσδήποτε παρά πολύ επωφελείς σε σύγκριση με τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν, εάν δεν
ασχοληθούμε περισσότερο με την περιοχή αυτή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ένωση για τη
Μεσόγειο, όπου είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε περισσότερο εκλεπτυσμένα μέσα, προκειμένου
να αναπτύξουμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ορισμένη αποτελεσματική πολιτική.

Werner Schulz,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, η ανατολική
εταιρική σχέση εξακολουθεί να είναι πολύ καινούρια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να
αξιολογήσουμε, όπως κάνουμε στην έκθεση, αν οι γειτονικές μας χώρες στην Ανατολική Ευρώπη
έχουν προσεγγίσει καθόλου τους στόχους της δημοκρατικής μεταρρύθμισης. Είναι προφανές
ότι στον τομέα αυτόν έχει σημειωθεί πρόοδος, έχουμε δει όμως και καθυστερήσεις. Για τη
Λευκορωσία καθώς και για την Ουκρανία, το απολυταρχικό σύστημα της Ρωσίας, το οποίο
χαρακτηρίζεται από μια ευέλικτη προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής και μια σκληρή προσέγγιση
της εσωτερικής πολιτικής, καθώς και από καταπίεση και καταστολή, είναι προφανώς πιο ελκυστικό
και παρέχει περισσότερη καθοδήγηση απ’ ό,τι έχει να προσφέρει η ΕΕ. Εντούτοις, οι εμπειρίες
και τα σφάλματα που διαπράχθηκαν στην Ένωση για τη Μεσόγειο, όπου στόχος ήταν να επιτευχθεί
ένα καθεστώς ασφάλειας με την υποστήριξη δεσποτικών καθεστώτων, δείχνουν ότι πρέπει να
βασιζόμαστε σε δυνάμεις διαφορετικές από τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις.

Ο στόχος μας για μια ενεργή κοινωνία των πολιτών που να βασίζεται στην ελευθερία και τις
θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τη βάση προς την κορυφή, προωθώντας
και στηρίζοντας την αυτοοργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Το Φόρουμ της Κοινωνίας των
Πολιτών, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, είναι μια καλή
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αρχή. Αποτελεί επίσης το μοναδικό, επί του παρόντος, όργανο στο οποίο συμμετέχει η
αντιπολίτευση της Λευκορωσίας. Δυστυχώς, τα έδρανα στην Euronest θα παραμένουν αδειανά
όσο δεν υπάρχει ένα ελεύθερο και σωστά εκλεγμένο κοινοβούλιο στη χώρα.

Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών χρειάζεται τη στήριξή μας, όπως περιγράφουμε στην
παράγραφο 20 της έκθεσης. Εντούτοις, αυτό θα παραμείνει μια απλή δήλωση πρόθεσης, εκτός
και αν το στηρίξουμε με αποτελεσματικά μέσα. Ως εκ τούτου, σας καλώ επιτακτικά να
υποστηρίξετε αύριο την τροπολογία 5 που παρέχει διαρκή οικονομική στήριξη και γραμματειακή
υποστήριξη για την οργάνωση. Σας παρακαλώ να υποστηρίξετε αύριο την τροπολογία 5, έτσι
ώστε να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε σχέση με την ανάπτυξη της κοινωνίας των
πολιτών. Πρόκειται πραγματικά για μια εξαιρετική προσέγγιση. Έχω βιώσει προσωπικά στο
Βερολίνο τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να επιτύχουν τέτοιου είδους στόχους,
εργαζόμενοι από τη βάση προς την κορυφή.

Charles Tannock,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι μεσανατολικές
και βορειοαφρικανικές χώρες της Νότιας Γειτονίας χρειάζονται ξεκάθαρα τη μακροπρόθεσμη
πολιτική και –όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο– οικονομική στήριξη της ΕΕ. Σε χώρες όπως η
Αίγυπτος, η Τυνησία και η Λιβύη, θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στη μετατροπή
των νέων δημοκρατικών αφυπνίσεων σε μια διαρκή κληρονομιά σταθερής, ασφαλούς και
πεφωτισμένης διακυβέρνησης.

Στη Συρία, θα πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο τη δημοκρατική αντιπολίτευση κατά του
προέδρου al-Assad, ο οποίος ασφαλώς δεν είναι φίλος της Δύσης, όπως έχουμε δει από τις
προσπάθειές του με τη Βόρεια Κορέα να αναπτύξει ένα πυρηνικό όπλο, καθώς και από την πολιτική
του στήριξη προς το Ιράν και την τρομοκρατία.

Αναπόφευκτα, οι διαρκείς αναταραχές απαιτούν αναπροσανατολισμό των προτεραιοτήτων της
ΕΠΓ προς τον Νότο. Εντούτοις, αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος των εταίρων μας στην
Ανατολική Διάσταση. Επίσης, ορισμένες από τις χώρες αυτές έχουν ξεκινήσει μια μακροπρόθεσμη
διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης, ανοίγματος προς τα έξω και μεταρρύθμισης. Θα ήταν
παράλογο να τις ανταμείψουμε για την πρόοδο αυτή στερώντας από αυτές τους πόρους και τη
στήριξη που χρειάζονται προκειμένου να διατηρήσουν την πορεία τους προς τη Δύση, απλώς
και μόνο επειδή η Νότια Διάσταση χρειάζεται περισσότερο τώρα την προσοχή της ΕΕ.

Όσον αφορά τη Λιβύη, υποστηρίζω σθεναρά την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, καθώς
και την πιεστική ανάγκη για αλλαγή του καθεστώτος. Είμαι υπέρ της αναγνώρισης του
Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου, καθώς και υπέρ της άρσης του παγώματος των περιουσιακών
στοιχείων του Gaddafi, τα οποία έχει παγώσει η ΕΕ, και της διοχέτευσης των χρημάτων στις
δημοκρατικές δυνάμεις της Βεγγάζης για την αγορά προμηθειών και, ναι, ακόμη και για την
αγορά όπλων. Πιστεύω ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του 1970
απαγορεύει συγκεκριμένα την πώληση όπλων μόνο στην Jamahiriya και, κατά συνέπεια, όχι
στους αντάρτες της Βεγγάζης, αν και δυστυχώς η κοινοτική νομοθεσία φαίνεται να μεταθέτει
λανθασμένα το 1970, με ένα γενικό εμπάργκο όπλων.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Helmut Scholz,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Füle,
κύριε Siwiec, σας ευχαριστώ που αφοσιωθήκατε στο θέμα αυτό. Η σχεδόν ομόφωνη γνώμη του
Κοινοβουλίου είναι ότι η πολιτική γειτονίας δεν έχει αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Συμφωνώ με αυτό. Εντούτοις, δεν συμφωνώ με την ανάλυση των αιτίων. Τα αποτελέσματα δεν
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας, επειδή δεν έχουμε εστιαστεί στα συμφέροντα που έχουμε

315Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



κοινά με τις γειτονικές μας χώρες. Αντιθέτως, επικεντρωθήκαμε στα δικά μας συμφέροντα και
στις ιδέες μας για το πώς θα πρέπει να αναπτυχθούν οι γειτονικές χώρες.

Είναι προφανές ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Χρειαζόμαστε
μια πολιτική που να καθιστά τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών κεντρική αρχή και να
σέβεται το κυρίαρχο δικαίωμα των πολιτών στις χώρες εταίρους να διαμορφώσουν το μέλλον
τους χωρίς εξωτερική επέμβαση. Το περιεχόμενο της πολιτικής θα πρέπει να εστιαστεί στις κοινές
ευρωπαϊκές προκλήσεις και να μετατρέψει την πολιτική εταιρικής σχέσης σε ένα μόνιμο εργαλείο
για πραγματικά συνεργατικές συζητήσεις, καθώς και για την εξεύρεση λύσεων στα κοινά
προβλήματα.

Εάν δεν αλλάξουμε τις απόψεις μας και δεν αναπτύξουμε νέες πολιτικές προσεγγίσεις, δεν θα
σημειώσουμε καμία πρόοδο στην πολιτική γειτονίας.

Bastiaan Belder,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, προετοιμαζόμενος
για τη συζήτηση αυτή, διάβασα και πάλι την ανοικτή επιστολή που απηύθυνε η Svetlana
Alexeyivich, οπωσδήποτε η πιο σημαντική φωνή της διανόησης στη Λευκορωσία, προς τον
πρόεδρο Alexander Lukashenko. Γράφει, και παραθέτω, «Και ο λαός μας φοβάται την
επανάσταση. Ωστόσο, κανείς δεν θέλει να συνεχίσει να ζει άλλο με αυτόν τον τρόπο. Πριν από
τις εκλογές, είχε μόλις ξεκινήσει ο πολιτικός διάλογος στην κοινωνία μας, αλλά εσείς τον
καταπνίξατε ευθύς αμέσως εν τη γενέσει του. Η χώρα έχει παραλύσει από τον φόβο ακόμη μία
φορά.» Κλείνω την παράθεση.

Η Alexeyivich παρότρυνε τον Lukashenko να ξεκινήσει διάλογο με τον λαό. Μήπως η ιδέα
αυτήν ήταν ίσως αφελής; Εντέλει, σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Neue Zürcher
Zeitung στις 31 Ιανουαρίου 2011, η συγγραφέας ανέφερε ότι ο Lukashenko κρατούσε όμηρο
ολόκληρο το έθνος της Λευκορωσίας και ότι είναι ένας δικτάτορας με σύμπλεγμα κατωτερότητας,
τον οποίο μόνο το Κρεμλίνο θα μπορούσε να επηρεάσει πραγματικά.

Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Lukashenko χαίρεται που εξαρτάται
ολοκληρωτικά από τη Μόσχα. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα
μπορούσαν να παράσχουν ένα στρατηγικό άνοιγμα, παρά τη σημερινή δύσκολη κατάσταση.
Εύχομαι στον Επίτροπο Füle πολλή σοφία, επιμονή και, πραγματικά, την πλήρη στήριξη του
Κοινοβουλίου μας για τη δημιουργία και την επωφελή εκμετάλλευση μιας υπεύθυνης επικοινωνίας
με τη Λευκορωσία.

Μαριεττα Γιαννάκου (PPE). -   Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για τις παρατηρήσεις
του. Είναι αλήθεια ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας καθώς και η ανατολική εταιρική σχέση
απετέλεσαν καθοριστικά βήματα στην προσπάθεια εμβάθυνσης των σχέσεων με τους γείτονές
μας στα ανατολικά.

Παρόλα αυτά, σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί μια νέα ώθηση σ' αυτή την προσπάθεια.
Η κρίση που ξέσπασε στις χώρες της βόρειας Αφρικής, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη Νότια
Διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, μονοπωλούν δικαίως το διεθνές ενδιαφέρον,
αλλά η Ανατολική Διάσταση αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις. Τα γεγονότα
στη Λευκορωσία αποτελούν σαφέστατα ένα μήνυμα και ένα καμπανάκι για την Ευρωπαϊκή Ένωση
σχετικά με τις ευθύνες που πρέπει να αναλαμβάνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Χρειαζόμαστε
ένα μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και την σταθεροποίηση στην περιοχή.
Επομένως, η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας –και δη της Ανατολικής
Διάστασης– πρέπει να αντανακλά την ανάληψη αυξημένων πολιτικών υποχρεώσεων εκ μέρους
των εταίρων μας.
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Πρέπει να γίνει σαφές από την αρχή ότι η προώθηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών
διαδικασιών, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία
των μειονοτήτων αποτελούν σημαντικό σημείο στην αξιολόγηση της πορείας των εταίρων μας.
Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε εκ των προτέρων ξεκάθαρες προτεραιότητες και μετρήσιμους
στόχους. Βέβαια, μια τέτοια αξιολόγηση δεν θα πρέπει να γίνει με οριζόντιο τρόπο, χρειαζόμαστε
διαφοροποίηση στις σχέσεις μας με τους εταίρους μας, καθώς κάθε χώρα θα πρέπει να κρίνεται
ξεχωριστά για την πρόοδο που έχει σημειώσει, στηριζόμενη πάντοτε σε σαφώς καθορισμένα
κριτήρια.

Κυρία Πρόεδρε, στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν χωρούν αστερίσκοι, η
Ευρωπαϊκή Ένωση συστάθηκε βάσει αυτών των αρχών, έχει λοιπόν ηθική υποχρέωση να πορευτεί
έτσι στο μέλλον. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
πρέπει να προσδώσει μία νέα δυναμική στην προώθηση ενός ουσιαστικού πολιτικού πλαισίου
συνεργασίας με τους ανατολικούς μας εταίρους.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω πολύ σύντομα κάτι, ως
απάντηση στις αντιρρήσεις του συναδέλφου βουλευτή για το κόστος, παρά το γεγονός ότι
εξαφανίστηκε και πάλι. Οι δύο εισηγητές, οι οποίοι συνέταξαν πολύ καλές εκθέσεις και τους
οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, υποδεικνύουν με αρκετή σαφήνεια ποιο θα είναι
το κόστος, εάν δεν διαθέτουμε μια πολιτική γειτονίας. Το ανθρώπινο κόστος θα είναι πολύ
υψηλότερο, εάν λάβουμε υπόψη την προσφυγική κρίση στον Νότο, αλλά φυσικά υψηλότερο
θα είναι και το οικονομικό και κοινωνικό κόστος, εάν εξετάσουμε όλες τις γειτονικές χώρες στον
Νότο και την Ανατολή.

Θα ήθελα να πω μερικά λόγια για την ανατολική εταιρική σχέση. Οι άλλοι βουλευτές θα μιλήσουν
για τη νότια εταιρική σχέση. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι άσχημη, όμως
πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έρθουμε σε επαφή με τα ανεπίσημα
όργανα, τους μεμονωμένους πολίτες, τους νέους και τους φοιτητές, προκειμένου να ενθαρρύνουμε
μια πραγματικά θετική και δημοκρατική εξέλιξη από μέσα προς τα έξω.

Απαντώντας στον κ. Schulz, ο οποίος είπε προηγουμένως ότι η Λευκορωσία και η Ουκρανία
βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, θα ήθελα να εξηγήσω ότι οι διαφορές μεταξύ τους είναι πολύ
μεγάλες. Στην Ουκρανία θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα αλλά και όσα λειτουργούν σωστά,
καθώς και τις θετικές αλλαγές.

Ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τον Νότιο Καύκασο, διότι είναι σημαντικό να εστιαστούμε και
σε αυτήν την περιοχή. Οι εξελίξεις στο Αζερμπαϊτζάν, όπου φυλακίζονται οι μπλόγκερ και οι
διαδηλωτές, είναι ανησυχητικές. Είναι ντροπή για μια χώρα όπως το Αζερμπαϊτζάν και για τον
πρόεδρό του να συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα. Μας προβληματίζει μια νέα ενδεχόμενη
σύγκρουση μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας.

Θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Füle να παρακολουθεί στενά την περιοχή αυτή και να την βοηθήσει
να αναδυθεί από την άσχημη θέση στην οποία βρίσκεται, καθώς και από αυτήν τη συγκρουσιακή
κατάσταση.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας
στην «παγωμένη σύγκρουση» στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Όποτε συζητούμε τις πολιτικές
γειτονίας ή άλλες πολιτικές, στις οποίες εμπίπτει η περιοχή του Νότιου Καυκάσου, θα πρέπει
πάντοτε να έχουμε υπόψη την εδαφική ακεραιότητα του Αζερμπαϊτζάν καθώς και της Γεωργίας.

Το Κοινοβούλιο πρέπει να σεβαστεί το γεγονός ότι η περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ έχει
αναγνωριστεί διεθνώς ως τμήμα του Αζεμπαϊτζάν, παρόλο που βρίσκεται υπό την κατοχή των
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στρατιωτικών δυνάμεων της Αρμενίας και, όπως γνωρίζουμε, έχει την πολιτική υποστήριξη των
αρχών του Κρεμλίνου. Η παραδοχή αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται πάντοτε στα έγγραφα
και τις δηλώσεις τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Όλες οι
πρωτοβουλίες από μέρους της ΕΕ που έχουν ως στόχο να συγκαλύψουν το γεγονός αυτό θα
πρέπει να αποθαρρύνονται, προκειμένου να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας ειρηνικής και
νόμιμης επίλυσης της «παγωμένης σύγκρουσης» στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στην περιοχή.

Hélène Flautre (Verts/ALE).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τα λαϊκά κινήματα στη
Νότια Μεσόγειο επισημαίνουν με σαφήνεια τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας
μας.

Κατά την άποψή μου, το πρόβλημα δεν έγκειται τόσο στους στόχους της πολιτικής γειτονίας,
οι οποίοι καθορίζονται στα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την
προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας –πράγματα που
αποτελούν και κοινωνικούς στόχους–, όσο στην προβληματική από μέρους μας υλοποίηση των
εν λόγω στόχων. Κατά συνέπεια, πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα για το μέλλον. Αυτό ακριβώς
γίνεται στο τρέχον έργο για την αναθεώρηση της πολιτικής. Το πρώτο ζήτημα που έθεσε ο
κ. Schulz είναι η ικανότητά μας να παράσχουμε πραγματική και αποτελεσματική στήριξη στην
κοινωνία των πολιτών σε όλες τις γειτονικές μας χώρες, ανεξάρτητα από τη σημασία τους από
εμπορική ή στρατηγική άποψη ή από την πολιτική τους κατάσταση.

Όταν οι γειτονικές χώρες βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης, αυτό είναι κάτι εξαιρετικά χρήσιμο
και αναγκαίο. Επίσης, είναι αδιαμφισβήτητα ευκολότερο από όταν αγωνίζονται υπό τον ζυγό
κάποιου απολυταρχικού καθεστώτος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Συρίας, αυτό όμως
συνιστά πρόκληση, ένα ζήτημα που πρέπει να μάθουμε να το αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά.
Πιστεύω ότι πρέπει επίσης να μάθουμε να συζητάμε τα θέματα αυτά με τους εταίρους μας, όχι
μόνο στα βήματα διαλόγου που είναι αφιερωμένα στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι οι
υποεπιτροπές, αλλά και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει συγχρόνως να
διασφαλίσουμε ότι οι ημερήσιες διατάξεις των υποεπιτροπών δεν θα αποσυνδέονται από τις
καταστάσεις, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, ούτε θα αποτυγχάνουν να παράσχουν πληροφορίες
σε άλλα όργανα, όπως είναι το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Υποστηρίζω την ανακοίνωση σχετικά με μια εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή
ευημερία με τη νότια Μεσόγειο, η οποία θεωρώ ότι είναι θεμελιώδους σημασίας. Έχω την εντύπωση
ότι θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε έναν ξεχωριστό στόχο για την κοινωνική δικαιοσύνη και
την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Φυσικά, θα χρειαστεί επίσης να επανεξετάσουμε τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κινητικότητα στην περιοχή της Μεσογείου. Θεωρώ ότι η
εταιρική σχέση κινητικότητας είναι ένα θετικό στοιχείο, θα πρέπει όμως να μάθουμε επίσης πώς
να προωθούμε τα οφέλη της κινητικότητας αυτής για τα άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ της
Βόρειας και της Νότιας Μεσογείου και τόσο για το κράτος υποδοχής όσο και για τη χώρα
προέλευσης. Θα πρέπει επίσης να ενσωματώσουμε αυτές τις μεταβαλλόμενες μετακινήσεις στα
βασικά δικαιώματα όσων διασχίζουν τη Μεσόγειο και εγκαθίστανται στην Ευρώπη.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα συζήτηση πραγματοποιείται
σε μια περίοδο κατά την οποία υιοθετούμε μια νέα προσέγγιση σε σχέση με την πολιτική γειτονίας.
Θα θέλαμε να δώσουμε οριστικό τέλος στις εποχές στις οποίες η έννοια της σταθερότητας
χρησιμοποιούνταν ως διαπραγματευτικό χαρτί, όταν χρησιμοποιούνταν για να κερδίσει
παραχωρήσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας. Ως
εκ τούτου, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή για να επιστήσω την προσοχή σας στην
ολιστική προσέγγιση της πολιτικής γειτονίας. Ας μην αναλογιστούμε μόνο τους τελευταίους
μήνες, αλλά ας θυμηθούμε και προηγούμενα γεγονότα, όπως αυτά που έλαβαν χώρα στη
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Λευκορωσία. Σήμερα, τονίζουμε την ανάγκη να τηρηθεί η συμφωνία κυρίων όσον αφορά τη
χορήγηση του ενός τρίτου των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας
στην ανατολική πολιτική. Δεν προτείνουμε να μοιραστούμε τον πλούτο αλλά να μοιραστούμε
την ασφάλεια. Πρόκειται για ένα ζήτημα θεμελιώδους ασφάλειας που έχει να κάνει με το μέλλον
της συνεργασίας των ευρωπαϊκών κρατών μελών με χώρες οι οποίες στο μέλλον θα καταστούν
ενδεχομένως και αυτές κράτη μέλη της Ένωσης.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, οι αραβικές επαναστάσεις
δημιούργησαν πολλές ελπίδες στις εν λόγω χώρες και πέρα από αυτές. Έδειξαν ότι η δημοκρατία
και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να είναι καθολικές αξίες.

Εντούτοις, οι πολίτες των χωρών αυτών παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όσον αφορά την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να το κατανοήσω αυτό υπό το πρίσμα του παρελθόντος και της
στήριξης που δόθηκε στους δικτάτορες. Μπορώ επίσης να το κατανοήσω, όταν μαθαίνω ότι δεν
είμαστε σε θέση να συζητήσουμε για δημοκρατική βοήθεια, χωρίς να την συνδέουμε αμέσως με
μια οικονομική προσέγγιση που αγνοεί τις επιλογές τις οποίες έχουν κάνει οι χώρες αυτές – και
ακόμη χειρότερα, όταν βλέπω ότι ορισμένες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής
μου εθνικής κυβέρνησης, εξακολουθούν να απαιτούν να εξαρτάται η ευρωπαϊκή βοήθεια από
τις συμφωνίες επανεισδοχής. Πρόκειται για μια περίεργη αντίληψη της κινητικότητας.

Κύριε Επίτροπε, αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα όσον αφορά
την Τυνησία, ζητώντας την αναστολή του χρέους της χώρας, ωσότου η δημοκρατικά εκλεγμένη
κυβέρνηση αναλάβει την εξουσία, κάτι που πρόκειται να συμβεί τον Ιούλιο. Θα ήθελα να προτείνω
επίσης να τους βοηθήσουμε να ασκήσουν έλεγχο στο χρέος και να διαγράψουν το παράνομο
χρέος από το οποίο επωφελήθηκε η οικογένεια Ben Ali-Trabelsi εις βάρος του λαού της Τυνησίας.
Θα ήθελα μια λεπτομερή απάντηση στο ερώτημά μου, κύριε Επίτροπε.

Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). -   Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο Επίτροπος Füle χειρίζεται
σωστά το θέμα της εποπτείας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, που ως γνωστόν έχει πεδίο
εφαρμογής σε 16 κράτη, από το υπογάστριο της Αφρικής, μέχρι το υπογάστριο της Ρωσίας.

Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, όμως, δοκιμάστηκε από τις πρόσφατες εξελίξεις στον Αραβικό
κόσμο που δείχνουν τη δυσαρέσκεια του λαού απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα και συνάμα
την αποτυχία των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές που
υποστηρίζονται από την Ένωση. Τα αυταρχικά καθεστώτα Λιβύης, Τυνησίας και Αιγύπτου και
άλλων χωρών, υφίστανται εδώ και χρόνια και συνεργαζόμαστε με αυτά. Τώρα –ξαφνικά βεβαίως–
αναλαμβάνουμε δράση εναντίον τους. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε την στρατηγική της
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με την προαγωγή της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και τον έλεγχο των σκοπουμένων χρηματοδοτήσεων. Κύριο στοιχείο, κύρια Πρόεδρε,
που πρέπει να αξιολογηθεί σωστά, είναι ότι οι νέοι των χωρών αυτών είναι πιο μορφωμένοι και
ταυτόχρονα άνεργοι· στις ίδιες αυτές συνθήκες, δυστυχώς, καταγράφονται επίσης και 7.400.000
ευρωπαίοι πολίτες.

Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι εξελίξεις στις γειτονικές χώρες του Νότου
έχουν προκαλέσει πολλές επικρίσεις σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, όπως αυτή
ακολουθείται μέχρι στιγμής. Πρέπει φυσικά να είμαστε επικριτικοί, θα πρέπει όμως να είμαστε
και δίκαιοι.

Η πολιτική γειτονίας έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των σχέσεων με τις χώρες αυτές
– και όχι μόνο με τις χώρες αυτές, αλλά και με τις κοινωνίες τους, πράγμα που θα αποτελέσει
τώρα ένα από τα κύρια θέματα τα οποία θα προστεθούν στην αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας.
Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν ως έναν βαθμό την ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις
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χώρες αυτές. Επομένως, από την άποψη αυτή, πρέπει να αναθεωρήσουμε την εν λόγω πολιτική
και να την προσαρμόσουμε, δεν θα πρέπει όμως να επικρίνουμε απλώς τα όσα έχουν γίνει έως
τώρα. Με τον τρόπο αυτόν, οι εκθέσεις του ΕΚ αποτελούν σημαντική συμβολή στην αναθεώρηση
της ΕΠΓ και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα τις λάβει υπόψη.

Θα ήθελα να απευθύνω προειδοποίηση για τον κίνδυνο που ενέχουν οι προσπάθειες να
δημιουργηθεί ανταγωνισμός ανάμεσα στην Ανατολή και τον Νότο, όχι μόνο σε σχέση με τον
αναπροσανατολισμό της προσοχής αλλά ενδεχομένως και σε σχέση με την ανακατανομή των
κονδυλίων και των πόρων. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς αυτό και πρέπει να
λάβουμε υπόψη ότι, αφενός, η πρόκληση είναι φυσικά να συνδράμουμε τις δημοκρατικές
διεργασίες στην Αίγυπτο και την Τυνησία και να στηρίξουμε τον εκδημοκρατισμό του Νότου
και, αφετέρου, να διατηρήσουμε την ειρήνη στον Νότιο Καύκασο, για παράδειγμα, και να
συμβάλουμε στη δημοκρατική επίλυση των «παγωμένων συγκρούσεων» και στην εδραίωση των
δημοκρατιών.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό, πέρα από τη νότια
πολιτική γειτονίας, να συζητήσουμε και για την ανατολική πολιτική γειτονίας. Υπάρχουν πάρα
πολλά εσωτερικά διοικητικά προβλήματα που συνδέονται με αυτήν και η διαχείριση των ρωσικών
προγραμμάτων τουλάχιστον θα πρέπει να μεταφερθεί στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Πολιτικής. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι αρχές που διαχειρίζονται τα προγράμματα θα είναι σε
θέση να τα αναθεωρήσουν, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν περισσότερες περιφερειακές
ιδιαιτερότητες και συνθήκες. Θα ήταν επίσης ένας τρόπος να διασφαλίσουμε τη συνέχειά τους.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η αλλαγή αυτή καθαυτή δεν απαιτεί καμία ειδική τροποποίηση της
νομικής βάσης των προγραμμάτων ή του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αντιθέτως, πρόκειται
περισσότερο για εσωτερική απόφαση από την πλευρά της Επιτροπής. Επί του παρόντος, υπάρχουν
πάρα πολλά προβλήματα στα εν λόγω προγράμματα και θα πρέπει πραγματοποιήσουμε σε αυτά
κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε ένα σαφές μήνυμα, και ελπίζω ότι η
Επιτροπή θα κάνει και αυτή με τη σειρά της ό,τι μπορεί για να στηρίξει τη συγκεκριμένη απόφαση.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και,
στο πλαίσιο αυτής, η ανατολική εταιρική σχέση, συνιστά έναν κεντρικής σημασίας τομέα καθώς
και μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό πλαίσιο για την
ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους – χώρες με τις οποίες θα έπρεπε να κινούμαστε προς
μια οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, η διαδικασία αυτή
θα πρέπει να καταλήξει στην προοπτική της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα
φυσικά από την ικανοποίηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και, για τον λόγο αυτόν, είναι
σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση από τις αρχές στο Κίεβο.

Ας μην ξεχνούμε τους Ευρωπαίους στη Λευκορωσία, μια χώρα με έναν πολιτισμό παρόμοιο με
τον δικό μας, η οποία όμως κρατείται κλειστή από το καθεστώς του Lukashenko. Ας κάνουμε
ό,τι μπορούμε προκειμένου να δουν οι πολίτες της Λευκορωσίας ότι η Ευρώπη τους θυμάται
και στηρίζει τις προσπάθειές τους να αποκτήσουν δημοκρατία. Μπορούμε να δώσουμε πραγματική
έκφραση στις προσπάθειές μας μειώνοντας το κόστος που συνεπάγεται η χορήγηση θεώρησης
Σένγκεν, διευκολύνοντας τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των πολιτών της Λευκορωσίας και
της υπόλοιπης Ευρώπης και στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες των κοινοτήτων και των πολιτών της
Λευκορωσίας. Διευκολύνοντας τα ταξίδια και τις επαφές μεταξύ της Ένωσης και της Λευκορωσίας,
μπορούμε να υπονομεύσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά το καθεστώς του Lukashenko απ’ ό,τι
με δεκάδες δηλώσεις ή ψηφίσματα. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι, σε πολλές χώρες που
περιλαμβάνονται στην πολιτική γειτονίας, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα
στον τομέα του σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης, ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωσης, της
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ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι. Ως το Κοινοβούλιο μιας
ελεύθερης Ευρώπης, πρέπει...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Jiří Maštálka (GUE/NGL).   – (CS) Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω να μην υπάρχει κανείς εδώ από τις
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς θα θεωρούσαν, εξαιτίας των αριθμών μας εδώ,
ότι δεν ενδιαφερόμαστε για την ανατολική εταιρική σχέση. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να
τονίσω τη σημασία και την αναγκαιότητα μιας συζήτησης όσον αφορά την ανατολική εταιρική
σχέση.

Είναι σημαντική, διότι η περιοχή στα ανατολικά των συνόρων της ΕΕ προσφέρει επιχειρηματικές
ευκαιρίες που είναι αναντικατάστατες ως προς τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης
τις επόμενες δεκαετίες. Η περιοχή αντιπροσωπεύει επίσης μια τεράστια πηγή πολιτισμού, ο οποίος
διαδραματίζει ρόλο στη δημιουργία ευρωπαϊκών παραδόσεων και χωρίς τον οποίο δεν είναι
δυνατό να κατανοήσει κανείς την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η συζήτηση σχετικά με την ανατολική
εταιρική σχέση είναι σημαντική επίσης επειδή δεν είναι απολύτως σαφές ότι αποδίδουμε όλοι
την ίδια σημασία στο σχέδιο αυτό. Όλες οι πολυμερείς πρωτοβουλίες που συνδέονται με την
ανατολική εταιρική σχέση –η δημοκρατία, η σταθερότητα, η οικονομική ολοκλήρωση, η
ενεργειακή ασφάλεια και οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων– είναι αναμφισβήτητα χρήσιμες, τόσο
για την ΕΕ όσο και για τα έξι γειτονικά κράτη. Από τις δηλώσεις ορισμένων πολιτικών, οι οποίοι
μιλούν για τη συνέργεια της Μαύρης Θάλασσας ή για μια δημοκρατική προστατευτική ζώνη,
έχει δημιουργηθεί σύγχυση. Στη φάση αυτή, η ανατολική εταιρική σχέση παύει να είναι ένα
μέσο...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Κυρία Πρόεδρε, η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
παγκόσμιου πολιτικού παράγοντα εξαρτάται επίσης από την ικανότητα και τη βούλησή της να
προωθήσει την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις για τη σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών.
Η συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης δημιουργεί για τις χώρες
αυτές μια ευκαιρία να σημειώσουν πολιτική πρόοδο προς την κατεύθυνση των αξιών της
ελευθερίας και της δημοκρατίας. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική πολιτική
ανάπτυξη των επιμέρους χωρών, η ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση
και να παράσχει περισσότερη βοήθεια και κοινοτικούς πόρους στους ανατολικούς εκείνους
εταίρους που είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν ταχύτερα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους.

Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα για να ενθαρρύνουμε την Ουκρανία και τη Μολδαβία,
ειδικότερα, να σημειώσουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και να προσπαθήσουν να καταλήξουν
σε μια συμφωνία για μια ευρεία και ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Κατά την
άποψή μου, θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Αρμενία, το
Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία. Η Λευκορωσία θα πρέπει να βρει μια μορφή επικοινωνίας που να
αρμόζει στην πολιτική κατάσταση. Οι κάτοικοι όμως της χώρας δεν θα πρέπει να γίνουν όμηροι
των πολιτικών τους αντιπροσώπων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν μια δική τους
εκδοχή της δημοκρατίας.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα θέτουμε μια σημαντική
βάση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ). Θα
ήθελα εδώ να επισημάνω ένα σημείο, ένα συγκεκριμένο σημείο για τον Επίτροπο όσον αφορά τα
προγράμματα για τα εξωτερικά σύνορα, τα διασυνοριακά προγράμματα.

321Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



Διαθέτουμε 15 προγράμματα με έναν προϋπολογισμό ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ωστόσο, συνεχίζουμε να ακούμε από όλες τις πλευρές ότι τα εν λόγω προγράμματα δεν πηγαίνουν
καλά. Η ανάπτυξη είναι αργή. Η ευελιξία είναι πολύ περιορισμένη και αντιλαμβάνομαι, από όσα
άκουσα σήμερα, ότι η πολωνική Προεδρία σκοπεύει να εξετάσει το ζήτημα αυτό. Οι Πολωνοί
θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν και να δουν αν πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές,
προκειμένου να επαναφέρουν τα προγράμματα αυτά στη συνοχή, τον στόχο 3, την
προσέγγιση INTERREG, με την οποία είμαστε εξοικειωμένοι εδώ και χρόνια.

Η ερώτησή μου προς τον Επίτροπο είναι η εξής: με ποιον τρόπο θα το χειριστείτε αυτό; Στην
πραγματικότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΜΓΕΣ, υποτίθεται ότι έπρεπε να έχετε ήδη
πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση πέρυσι. Δεν έχω δει κανένα έγγραφο σε σχέση με αυτήν. Πώς
θα την ενσωματώσετε τώρα στις δημοσιεύσεις σας τον Μάιο; Είστε ενδεχομένως πρόθυμος να
πραγματοποιήσετε κάποια ακρόαση, μαζί με το Κοινοβούλιο, στην οποία θα μπορούσαμε να
καλέσουμε τους πλέον ενδιαφερόμενους και να ακούσουμε τις εμπειρίες τους; Έχω την αίσθηση
ότι πρέπει πραγματικά να αλλάξουμε κάποια πράγματα.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με την αναθεώρηση
αυτή των κοινοτικών πολιτικών γειτονίας ξεκινάμε ένα ταξίδι που δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί
σύντομα. Τα γεγονότα στη Μεσόγειο σηματοδοτούν μια διαδικασία ριζικών αλλαγών και θα
έχουν μακροχρόνιες συνέπειες, όχι μόνο για τις χώρες της περιοχής αλλά και για την Ευρώπη.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μετάβαση σε μια πλήρη δημοκρατία δεν θα είναι εύκολη και ότι οι
μεταβάσεις αυτές συνοδεύονται από πολλούς κινδύνους και αβεβαιότητες. Για τον λόγο αυτόν,
υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και αυτά απαιτούν χρόνο. Η απάντηση της
Ευρώπης πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια στρατηγική που να βασίζεται σε άμεσες και
μακροπρόθεσμες ενέργειες.

Πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές και να επιτρέψουμε τη
μεγαλύτερη κινητικότητα. Θα πρέπει να οργανώσουμε μια διάσκεψη, προκειμένου να
διερευνήσουμε το ενδεχόμενο διαγραφής ή επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους των χωρών
εκείνων που έχουν επιλέξει τον δρόμο προς τη δημοκρατία· πρέπει να διαθέσουμε επαρκείς
οικονομικούς πόρους και να συνδράμουμε τη δημοκρατική διαδικασία, ενισχύοντας τους
κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τα πολιτικά κόμματα και διασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή
όλων των πολιτών. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο αναζωογόνησης του
ευρωμεσογειακού διαλόγου.

Αυτό που διακυβεύεται είναι το στρατηγικό και πολιτικό μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι η
Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες προς την Ανατολή και
τον Νότο, τώρα όμως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στον Νότο. Οι πολιτικές αυτές
χρήζουν θεμελιωδών αλλαγών· πρέπει επιτέλους να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ανατολική Διάσταση είναι ένας από τους
σημαντικότερους τομείς για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής γειτονίας. Περιλαμβάνει χώρες όπως η Ουκρανία, η Λευκορωσία, η Μολδαβία, η
Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία. Η Ένωση έχει πολύ σημαντικά οικονομικά και
χρηματοπιστωτικά συμφέροντα στις χώρες αυτές που δεν θα πρέπει να τα ξεχνούμε, μεγαλύτερη
σημασία όμως θα πρέπει να δίνουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Οι
εναλλακτικές ενεργειακές οδοί που ενδέχεται να κατασκευαστούν έναντι των ρωσικών αγωγών
περνούν μέσα από ορισμένες από τις χώρες αυτές, όπως είναι ο αγωγός φυσικού αερίου της
Σαρματίας και ο Nabucco. Προκειμένου να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών που
ανέφερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ελευθερωθεί η κοινοτική ζώνη συναλλαγών,
πράγμα που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και να έρθουν οι
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χώρες αυτές πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση· εξάλλου, σήμερα, η Ένωση είναι ήδη ο
μεγαλύτερος οικονομικός εταίρος των χωρών αυτών. Εν τέλει, θα πρέπει φυσικά να εξετάσουμε
το ενδεχόμενο μια ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, κάτι που φυσικά θα μας φέρει κοντά με έναν
ιδιαίτερο τρόπο. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε τη διευκόλυνση των υποχρεώσεων θεώρησης,
την επίσπευση των διαπροσωπικών προγραμμάτων και την παροχή οικονομικής στήριξης σε
ανταλλαγές νέων από χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με νέους από την ΕΕ.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλοι θα θέλαμε να είναι η
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσματική· προκειμένου να είναι όμως αποτελεσματική,
πρέπει να είναι απολύτως συνεκτική, τόσο ως προς την Ανατολική Διάσταση της πολιτικής
γειτονίας όσο και ως προς τη Νότια Διάσταση. Όσον αφορά την Ανατολική Διάσταση, θα ήθελα
να επιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή στις επονομαζόμενες «παγωμένες συγκρούσεις», στην
κατάσταση στη Μολδαβία και, ειδικότερα, στην κατάσταση στην Υπερδνειστερία και το
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, και θα ήθελα να πω μερικά λόγια –ιδίως επειδή είμαι ο μόνιμος εισηγητής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία– σχετικά με την κατάσταση στην Αμπχαζία και
τη Νότια Οσετία.

Για τα ζητήματα αυτά απαιτείται σήμερα μια συνεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεκτική πολιτική της Ένωσης πρέπει να σημαίνει τόσο κοινή όσο και συνεκτική, μια πολιτική
που να είναι πανομοιότυπη όσον αφορά την εφαρμογή της τόσο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της Ύπατης Εκπροσώπου και άλλων μελών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και από τα κράτη μέλη. Στους ηγέτες της Ρωσίας πρέπει να μιλάμε
σήμερα με μία φωνή και πρέπει να τους πούμε ότι δεν τηρούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν το
2008 και ότι, για παράδειγμα, θα πρέπει να δοθεί στην ευρωπαϊκή αποστολή παρατηρητών
πρόσβαση στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία το συντομότερο δυνατό.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Κυρία Πρόεδρε, οι λαϊκές εξεγέρσεις στη βόρεια Αφρική
αποκαλύπτουν τα σφάλματα της ευρωπαϊκής πολιτικής και διπλωματίας που καθοδηγούνται
από μια υποτιθέμενη πραγματιστική πολιτική (realpolitik), η οποία υποστήριξε δικτάτορες και
υποτίμησε τις προσδοκίες για ελευθερία, δικαιοσύνη και την ύπαρξη ευκαιριών για όλα τα
ανθρώπινα όντα.

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ έχει επανακαθορίσει τις προτεραιότητές της για την ευρωπαϊκή πολιτική
γειτονίας (ΕΠΓ) στον Νότο. Συμφωνώ με τους νέους προσανατολισμούς που ονομάζονται «τα
τρία Μ»: «χρήματα, πρόσβαση στην αγορά και κινητικότητα» (money, market access and
mobility). Ωστόσο, συμφωνώ υπό την προϋπόθεση ότι η στήριξη που προσφέρουμε στους
γείτονές μας πρέπει να εξαρτάται από την επίδειξη πολιτικής βούλησης και απτής προόδου στις
διαδικασίες εκδημοκρατισμού. Δεν υφίσταται δημοκρατία χωρίς πολιτικά κόμματα. Ως εκ τούτου,
προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί η παροχή οικονομικής και οργανωτικής στήριξης για την
εκπαίδευση των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων, καθώς κάτι τέτοιο θα ενδυναμώσει τους
νέους και τις γυναίκες που ξεκίνησαν με γενναιότητα την Αραβική Άνοιξη.

Σε κοινωνίες που εξακολουθούν να κυριαρχούνται από τη θρησκευτική νοοτροπία του κράτους
και κινούνται βάσει πατριαρχικών προτύπων, ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε πραγματικά
δημοκρατικής αλλαγής θα βασίζεται στη συμμετοχή των γυναικών και τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό πρέπει να αποτελέσει θεμελιώδη προσανατολισμό της ευρωπαϊκής
πολιτικής στήριξης προς τη νότια Μεσόγειο.

Τέλος, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των αναδυόμενων παραγόντων
στον πολιτικό διάλογο, συμπεριλαμβανομένων των κομμάτων με θρησκευτικά προγράμματα,
όπως αυτά που σχετίζονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία δεν θα πρέπει να
απομονωθεί αλλά να κληθεί να συμμετάσχει στο δημοκρατικό παιχνίδι.
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Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, προκειμένου να επιφέρει η πολιτική
που συζητάμε τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει να διαθέτει χρήματα. Ως εκ
τούτου, θα πρέπει να τηρήσουμε τη συμφωνία κυρίων σχετικά με το μοίρασμα του ενός έως δύο
τρίτων των διαθέσιμων χρημάτων. Αυτό είναι αναγκαίο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την
πολιτική αποτελεσματικά. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια σαφή διάγνωση της κατάστασης. Ως εκ
τούτου, δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε τη Λευκορωσία, η οποία ελέγχεται από ένα σαφές, ξεκάθαρο
και ψυχρό, θα μπορούσε να πει κανείς, παράδειγμα ενός καθεστώτος, με την Ουκρανία, η οποία
παλεύει με τα προβλήματα εκδημοκρατισμού. Τρίτον, μια τέτοια πολιτική προσφέρει την
προοπτική ένταξης στην Ένωση σε χώρες που προσπαθούν να την επιτύχουν. Η ξεκάθαρη
προοπτική της ένταξης βοηθά να δημιουργηθεί μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία και, εάν οι
κοινωνίες και εκείνοι που κυβερνούν τις χώρες αυτές έχουν την εντύπωση ότι η πλήρης ένταξη
στην ΕΕ είναι ένας εφικτός στόχος, τότε σίγουρα θα είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, λυπάμαι που το
Συμβούλιο απουσιάζει από τη σημερινή συζήτηση. Όσον αφορά τις γειτονικές χώρες του Νότου,
θέλω να θίξω τρία σημεία. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει και να διευκολύνει
τις διαδικασίες δημοκρατικής αλλαγής. Στο παρελθόν, οι γειτονικές αρχές χρησιμοποιούσαν τις
ανησυχίες τους για τη σταθερότητα ως μέσο αιτιολόγησης της αδράνειάς τους.

Δεύτερον, εύχομαι στους νότιους γείτονές μας οικονομική ευημερία· αυτό προϋποθέτει πολλές
μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και χρηματοδοτική και οικονομική βοήθεια, καθώς και εμπορικές
συναλλαγές, όχι μόνο με τον Βορρά, αλλά και μεταξύ των χωρών του Νότου, κάτι που επί του
παρόντος δεν υφίσταται.

Με προβληματίζει η γραμμή που ακολουθούν η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος, η κ. Ashton:
σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα The New York Times στις 18 Μαρτίου 2011,
εμφανίζεται να συμβουλεύει τις χώρες αυτές να εξειδικευθούν στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων
προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Διαφωνώ. Ο Επίτροπος Füle το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, παρόλο
που φαίνεται να διαφωνεί. Οι χώρες αυτές χρειάζονται διαφοροποιημένες οικονομίες και γεωργία.
Επαναλαμβάνω: διαφοροποιημένες. Επίσης, πρέπει να μεριμνήσουν για τις εγχώριες ανάγκες σε
τρόφιμα και να μην περιορίζονται σε λίγα εξαγωγικά προϊόντα, τα οποία επιπλέον προκαλούν
ανησυχία στους ευρωπαίους αγρότες. Ως εκ τούτου, στο θέμα αυτό χρειαζόμαστε κοινή λογική
και σύνεση.

Τρίτον, πρέπει να αναζωογονήσουμε την Ένωση για τη Μεσόγειο καθώς και τα σχέδιά της, τα
οποία μπορούν να βοηθήσουν στον οικονομικό εκσυγχρονισμό των μεσογειακών χωρών.
Δυστυχώς, η Ένωση για τη Μεσόγειο εξακολουθεί να βρίσκεται σε αδιέξοδο· δεν υπάρχει Γενικός
Γραμματέας και δεν μπορεί να συνεχίσει να εκβιάζεται από την έλλειψη προόδου μεταξύ του
Ισραήλ και της Παλαιστίνης.

Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μείζονα πρόκληση.

Evgeni Kirilov (S&D).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι ανατολικές γειτονικές χώρες της ΕΕ μπορεί
να αποδειχθούν η καλύτερη δοκιμασία για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Η Ένωση πρέπει
να τηρήσει το δικό της νομικό πλαίσιο και ιδιαίτερα την κοινοτική στρατηγική ασφαλείας, η
οποία υπογραμμίζει «την ανάγκη να υπάρχει στα σύνορά της ένα πλήθος χωρών με χρηστή
διακυβέρνηση». Επίσης, αυτό θα πρέπει να το εφαρμόσει με τη δική της ολοκληρωμένη
στρατηγική, προκειμένου να επιφέρει θετικές αλλαγές.

Εντούτοις, το πιο σοβαρό εμπόδιο στην τυποποίηση της ΕΠΓ στην Ανατολή εξακολουθούν να
είναι οι ανεπίλυτες συγκρούσεις στην Υπερδνειστερία και τον Νότιο Καύκασο, οι οποίες αποτελούν
τη βασική αιτία για την έλλειψη σταθερότητας και τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα στην
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περιοχή. Αρκεί να αναφέρουμε τη σημερινή έκρηξη στην Υπερδνειστερία, η οποία προκάλεσε
σημαντικές καταστροφές στον αγωγό αερίου.

Είναι επιτακτικά αναγκαίο να στηρίξει η ΕΕ τις προσπάθειες διευθέτησης των συγκρούσεων,
ακόμη και μέσω άμεσης μεσολάβησης, την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την ανθρωπιστική
βοήθεια στα εκατομμύρια των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων. Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η αξιοσημείωτη οικονομική και τεχνική
στήριξη που θα παράσχει στην περιοχή θα συνοδεύεται από ενισχυμένη πολιτική παρουσία και
από σαφείς όρους.

Jacek Protasiewicz, (PPE).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω
συγχαίροντας τους συντάκτες των δύο εκθέσεων και, ειδικότερα, τον συντάκτη της έκθεσης
σχετικά με την Ανατολική Διάσταση της πολιτικής γειτονίας, τον κ. Siwiec. Δεν εκφράζω τα
συγχαρητήρια αυτά απλώς και μόνο από ευγένεια. Πηγάζουν από την ειλικρινή πεποίθησή μου
ότι, επιτέλους, έχουμε εκθέσεις που καταδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει
να βασίζεται, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε αξίες που είναι οι πλέον σημαντικές για εμάς: τον
σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία των μέσων επικοινωνίας και τις
δημοκρατικές κυβερνήσεις.

Θα επαναλάβω αυτά που είπα εδώ στην Αίθουσα τη Δευτέρα: το δίδαγμα από τα γεγονότα στη
βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί, και ιδιαίτερα
οι νέοι, δεν ζητούν μόνο περισσότερο ψωμί αλλά και μεγαλύτερη ελευθερία, καθώς και
περισσότερο σεβασμό για τα δικαιώματά τους ως πολιτών και ανθρώπων. Το ίδιο ισχύει και για
τους γείτονές μας στην Ανατολή και, συγκεκριμένα, σε μια χώρα που βρίσκεται στην άμεση
γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Λευκορωσία. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τα σκανδαλώδη
γεγονότα που έλαβαν χώρα σήμερα το απόγευμα στην πόλη Grodno της Λευκορωσίας, όπου
ένας δημοσιογράφος, ο Andrzej Poczobut, ο οποίος κατηγορείται ότι προσέβαλε τον πρόεδρο
σε άρθρα που γράφτηκαν για τον διεθνή Τύπο σε συνδυασμό με το έργο του ως δημοσιογράφου,
μόλις συνελήφθη από την KGB, προκειμένου να τον εμποδίσουν να μιλήσει σε εμάς, τους
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην αυριανή συνεδρίαση της αντιπροσωπείας από
τη Λευκορωσία. Πρόκειται για σκανδαλώδεις μεθόδους. Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα
πρέπει να μας βοηθά να αποτρέπουμε καταστάσεις όπως αυτή που συνέβη σήμερα το απόγευμα
στην περίπτωση του Andrzej Poczobut.

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που η Επιτροπή επέλεξε να
παρουσιάσει αυτήν την αναθεώρηση της Νότιας Διάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.
Ήταν οπωσδήποτε αναγκαία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει τις
δικτατορίες μάλλον με ανοχή παρά με δυναμικά αιτήματα για δημοκρατία. Αυτό μας έχει κοστίσει
την εμπιστοσύνη προς την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική, μια πολιτική
που θα βοηθήσει να ανοικοδομήσουμε τις χώρες αυτές έπειτα από δεκαετίες κακής διακυβέρνησης.
Η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολλά από την άποψη αυτή, πρωτίστως επειδή είναι ο σημαντικότερος
εμπορικός εταίρος της περιοχής. Η καλύτερη προσέγγιση είναι ενδεχομένως να επενδύσουμε
ακριβώς σε αυτήν την ανοικοδόμηση και το εμπόριο, προκειμένου να κερδίσουμε και πάλι την
εμπιστοσύνη που χάσαμε. Ως εκ τούτου, χαίρομαι που η Επιτροπή, στην ανακοίνωση αυτή,
συζητά για την εμπορική διάσταση – ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την πρόσβαση των
βορειοαφρικανών γειτόνων μας στην αγορά, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να
χρησιμοποιήσουν το εμπόριο για να αποκτήσουν ευημερία.

Εντούτοις, το μείζον εμπόδιο στην ανάπτυξη είναι επί του παρόντος οι ευρωπαϊκοί τελωνειακοί
φραγμοί, ιδιαίτερα στον γεωργικό τομέα. Πάρτε, για παράδειγμα, τις ελάχιστες τιμές των
αγροτικών προϊόντων που σημαίνουν ότι όσο πιο αποτελεσματικά παράγονται τα φρούτα και
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τα λαχανικά τόσο υψηλότεροι είναι οι δασμοί που πρέπει να πληρωθούν γι’ αυτά. Αυτό συνιστά
εμπόδιο στην ανάπτυξη και την ευημερία. Θα ήθελα, κατά συνέπεια, να προτείνω το πρώτο βήμα
που μπορεί να κάνει η Επιτροπή να είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά
σε όσες χώρες της βόρειας Αφρικής έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους προς τη δημοκρατία. Αυτό
είναι κάτι που κάναμε για τα δυτικά Βαλκάνια, μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Γιατί να
μην αντλήσουμε διδάγματα από το παράδειγμα αυτό; Οικοδομούμε την ευρωπαϊκή ευημερία
με βάση το ελεύθερο εμπόριο στην Ευρώπη, επομένως γιατί να μην βοηθήσουμε τους
βορειοαφρικανούς γείτονές μας να οικοδομήσουν τη δική τους ευημερία με βάση το ελεύθερο
εμπόριο μαζί μας;

Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). -   Κυρία Πρόεδρε, η Πολιτική Γειτονίας είναι αναμφισβήτητα
μια επιτυχής πολιτική. Οφείλουμε, όμως, να την καταστήσουμε ακόμη πιο δυναμική, ακόμη πιο
αποτελεσματική. Η δυσχερής οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, δεν
πρέπει να αποτελέσει άλλοθι ή πρόφαση για να μη την ενισχύσουμε έτι περισσότερο. Αυτό θα
πρέπει να ισχύσει, κυρίως, για τη Νότια διάστασή της.

Οι πρόσφατες δραματικές εξελίξεις, τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη βόρεια Αφρική,
κάνουν επιτακτική αυτή την ανάγκη. Οι κοινωνίες αυτές χρειάζονται τη στήριξή μας - ουσιαστική
μεν, αλλά ταυτόχρονα και διακριτική - και τονίζω το "διακριτική" για προφανείς, ιστορικούς και
πολιτικούς λόγους. Πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών στις χώρες αυτές, τη
δημοκρατική τους δράση καθώς και το αίτημα για περισσότερη ελευθερία.

Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μεσόγειος κάθεται σε μία μεταναστευτική βόμβα και αυτό
αποτελεί έναν πρόσθετο λόγο, για να στηρίξουμε μέσω της πολιτικής γειτονίας τη σταθερότητα,
τη δημοκρατία και την ανάπτυξη σ' αυτές τις χώρες.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο
για την ανακοίνωση σχετικά με τις εταιρικές σχέσεις, η οποία υιοθέτησε μια γρήγορη και
μακρόπνοη προσέγγιση.

Βλέπουμε έναν επανασχεδιασμό της πολιτικής γειτονίας και η Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας
της ολιστικής προσέγγισης. Θεωρώ ότι είναι μοιραίο να αντιπαραβάλουμε τις γειτονικές χώρες
του Νότου με αυτές της Ανατολής. Πραγματοποιούμε έναν επανασχεδιασμό και, ενώ τα νέα για
όσα συμβαίνουν στον Νότο είναι ευχάριστα, η σημασία του επανασχεδιασμού αυτού και της
επανεξέτασης υπερβαίνει την περιοχή του Νότου. Περιλαμβάνει και την Ανατολή. Θα πρέπει να
κινηθούμε από τη σχετική με τις κυβερνήσεις ή την προσανατολισμένη σε αυτές πολιτική προς
μια κοινωνικά προσανατολισμένη πολιτική και από την κοντόφθαλμη πολιτική των οικονομικών
συμφερόντων προς μια πολιτική προσανατολισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.
Στην πολιτική μας, θα πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι προς τις κοινωνίες και πολύ πιο απαιτητικοί
και αυστηροί απέναντι στις κυβερνήσεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε το κατεστημένο
με τη σταθερότητα. Θα πρέπει να κινηθούμε προς ένα είδος μεταβατικής προσέγγισης.

Η δημιουργία αυτού του νέου προτύπου για την πολιτική γειτονίας φέρει μαζί της την
αναγκαιότητα να μεταβάλουμε την ανατολική πολιτική προς την ίδια κατεύθυνση. Θα πρέπει
να δώσουμε την ίδια προσοχή τόσο στον Νότο όσο και στην Ανατολή. Θα πρέπει να υπάρχει
συμμετρική χρηματοδότηση, καθώς η αντιπαράθεση των δύο αποτελεί ένα ψεύτικο δίλημμα,
και η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι έξυπνη. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει διαρθρωτική
υποχρηματοδότηση. Κάθε χρόνο, δίνουμε στις χώρες της πολιτικής γειτονίας 20% από αυτά
που δίνουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να συζητούμε σήμερα για
χρηματοδότηση. Όμως η πολιτική αυτή πρέπει να σχεδιαστεί εκ νέου και αυτό προϋποθέτει
επίσης επιπρόσθετη χρηματοδότηση.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, την χρονική αυτή στιγμή
είναι σημαντικό να εξετάσουμε προσεκτικά και να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα και
στους δύο παράγοντες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Η ΕΠΓ θα πρέπει να γίνει περισσότερη
ευέλικτη και προληπτική και θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε
έναν χώρο σταθερότητας, κοινών αξιών και προόδου γύρω από την Ευρώπη, θα πρέπει καταρχάς
να σταματήσουμε να περιοριζόμαστε από προκαθορισμένες ποσοστώσεις. Η οικονομική βοήθεια
θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, ανάλογα με την πολιτική συμμετοχή και τη βούληση των
γειτονικών χωρών να προσεγγίσουν περισσότερο τις αξίες, τις ελευθερίες και τα πρότυπα της
ΕΕ. Θα πρέπει να στοχεύει σε αποτελέσματα και να δεσμεύεται από αντικειμενικά και σαφή
κριτήρια σε σχέση με τον εκδημοκρατισμό και την πρόοδο που επιτυγχάνεται στις μεταρρυθμίσεις.

Δεύτερον, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργίας, στο πλαίσιο της ΕΠΓ, ενός
εργαλείου ταχείας αντίδρασης για την έγκαιρη και ευέλικτη ανταπόκριση σε πολιτικές αλλαγές
στις χώρες εταίρους, όπως συνέβη πρόσφατα στις γειτονικές χώρες του Νότου.

Τρίτον, εξίσου σημαντική είναι και η ελκυστικότητα της κοινοτικής βοήθειας. Η απλοποίηση
των κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης κονδυλίων και η ενεργητική ανταλλαγή
εμπειρογνωμοσύνης από μέρους των κρατών μελών στα αρχικά στάδια του προγραμματισμού
θα αποτελούσε ένα επιπλέον κίνητρο.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Κυρία Πρόεδρε, προέρχομαι από την πόλη Galaţi, μια
ρουμανική πόλη που βρίσκεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατία της
Μολδαβίας και την Ουκρανία. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρόκειται να αναφερθώ συγκεκριμένα
στην αναθεώρηση της Ανατολικής Διάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Πρέπει να
τονίσω τη σημασία της τόσο για την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την περιοχή του Δούναβη όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλώ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν μια ολοκληρωμένη κοινοτική
στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα και να παράσχουν επαρκείς χρηματοδοτικούς και
ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Επικροτώ την προσχώρηση της
Ουκρανίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, η
οποία θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για ενεργειακή ασφάλεια,
καθώς και στην ασφάλεια των εν λόγω χωρών.

Όσον αφορά το θέμα των ενεργειακών σχεδίων προτεραιότητας της Ένωσης, θα ήθελα να
επισημάνω τη σημασία του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου. Θεωρώ ότι ο αγωγός φυσικού
αερίου Nabucco, μαζί με τον αγωγό φυσικού αερίου TAP (Trans-Adriatic Pipeline) που διασχίζει
την Αδριατική, τον Πανευρωπαϊκό Πετρελαιαγωγό, τον αγωγό διασύνδεσης
Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας ή τον...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω πραγματικά την
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας ως ένα σημαντικό πολιτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της δημοκρτίας
τόσο στην Ανατολική όσο και τη Νότια Διάσταση, τώρα όμως ζήτησα τον λόγο προκειμένου να
θέσω σε όλους μας το ακόλουθο ερώτημα: εάν το ηθικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
δείχνει στις τρίτες χώρες τον δρόμο προς την πραγματική δημοκρατία δικαιολογείται επαρκώς.

Και οι δύο προτάσεις ψηφίσματος μνημονεύουν αξίες της ΕΠΓ όπως είναι η δημοκρατία, το
κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ανεξαρτησίας της δικαστικής
εξουσίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταθλητής
σε όλους αυτούς τους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, την κατάσταση των μέσων
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ενημέρωσης στην Ιταλία και την Ουγγαρία, την ολοκληρωτική απουσία του κράτους στη Λετονία
και την Εσθονία και την υποψία διαφθοράς στο Κοινοβούλιό μας;

Ελπίζω πραγματικά ότι θα διατηρήσουμε...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, εδώ η λέξη κλειδί είναι η γειτονιά. Ακόμη και στον
ιδιωτικό βίο, το να έχει κανείς καλούς γείτονες είναι σημαντικό στοιχείο για όλους. Ο καλός
γείτονας είναι ένα πρόσωπο φιλικό που δεν επεμβαίνει αδικαιολόγητα στις υποθέσεις του άλλου,
αλλά είναι πρόθυμο να τείνει χείρα φιλίας σε περιόδους ανάγκης.

Αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζει ως πολιτική. Τα πράγματα είναι
αρκετά εύκολα, όταν οι γειτονικές χώρες είναι εξίσου φιλικές, σταθερές και δημοκρατικές. Εάν
δεν είναι όμως, τότε μάλλον υπάρχει πρόβλημα.

Η πρόταση να αποκτήσουμε δεσμούς με την κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα στις χώρες αυτές,
είναι πολύ καλή. Ο συνάδελφός μου, ο κ. van Nistelrooij, επεσήμανε ότι δαπανούμε 1,1
δισεκατομμύρια ευρώ σε συνοριακές ενέργειες και ότι χρειαζόματε μια πιο συνεκτική προσέγγιση.
Συμφωνώ με αυτό.

Επίσης, καλή είναι και η πρόταση να πραγματοποιούμε τακτικές ακροάσεις, ιδιαίτερα με την
κοινωνία των πολιτών από μη δημοκρατικά καθεστώτα, έτσι ώστε να μπορούν να ακούν αυτά
που έχουμε να πούμε και εμείς να ακούμε απευθείας αυτούς.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στην περιγραφή
που δώσατε για τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας στη νότια Μεσόγειο
αναφερθήκατε σε εν δυνάμει καταλύτες. Εντούτοις, ξεχάσατε να αναφερθείτε σε μία ομάδα, στην
οποία ανήκω κι εγώ η ίδια. Στην Ευρώπη, εξακολουθούν να στιγματίζονται άνθρωποι όπως εγώ
–μετανάστες και παιδιά μεταναστών– που προέρχονται από την περιοχή, η οποία στο παρελθόν
αποτελούσε αποικία της Ευρώπης. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε, και θα μπορούσαμε να γίνουμε,
ανθρώπινοι πόροι: μεσολαβητές με επιρροή ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο αυτήν την ιστορική
περίοδο.

Επίτροπε Füle, ποιες είναι οι σκέψεις σας όσον αφορά την επιλογή αυτή; Θα τη λάβετε υπόψη
σας;

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (LT) Κυρία Πρόεδρε, η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής
πολιτικής γειτονίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα. Τα γεγονότα στην Αίγυπτο, την Τυνησία,
τη Λιβύη, την Υεμένη, το Μπαχρέιν και αλλού καταρρίπτουν ανελέητα πολλά στερεότυπα στο
μυαλό μας: ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στη Μέση Ανατολή ή τη βόρεια Αφρική δεν νοιάζονται
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι είναι συνηθισμένοι να ζουν υπό δικτατορικά καθεστώτα.
Η επανάσταση στον αραβικό κόσμο δείχνει ότι αυτό είναι μια πλάνη.

Πριν από μερικές εβδομάδες, επισκέφτηκα την Αίγυπτο την ημέρα που γινόταν δημοψήφισμα
στη χώρα σχετικά με τις τροπολογίες στο Σύνταγμα. Όλοι όσοι συναντήσαμε μιλούσαν για
ελευθερία, δικαιοσύνη και δημοκρατία. Οι περισσότεροι τόνιζαν ότι χρειάζονται ένα διαφορετικό
είδος στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στήριξη είναι αναγκαία για την ενίσχυση της
κοινωνίας των πολιτών, την εδραίωση των πολιτικών κομμάτων και την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, έτσι ώστε οι μελλοντικές κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές να είναι
δημοκρατικές, ελεύθερες και δίκαιες. Οι δημοκρατικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί
είναι ιδιαίτερα εύθραυστες και ευάλωτες και πρέπει να παράσχουμε έγκαιρα τη βοήθειά μας.
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Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, εκτιμώ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο,
δηλαδή το ότι εμείς, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, προσεγγίζουμε παράλληλα την αναθεώρηση
της πολιτικής γειτονίας. Δεν πρόκειται για μια κατάσταση, όπως συμβαίνει με πολλές άλλες
πολιτικές, στην οποία ερχόμαστε εδώ με ένα προϊόν που έχει ήδη οριστικοποιηθεί και έπειτα
πραγματοποιούμε τη συζήτηση. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία πριν από λίγο καιρό και, μέσω
αλληλεπιδράσεων, καταφέραμε να λάβουμε ήδη υπόψη ορισμένες από τις καλές ιδέες του
Κοινοβουλίου και να εξηγήσουμε ορισμένες από τις ιδέες μας. Ο μακρύς κατάλογος των ομιλητών
που έκαναν κάποιες πολύτιμες προτάσεις και έθεσαν καλά ερωτήματα αποδεικνύει ότι η
προσέγγιση αυτή ήταν η σωστή.

Στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία συμφωνήθηκε επίσης και ψηφίσθηκε στο Σώμα αυτό,
ορίσαμε μεγάλες φιλοδοξίες. Συμφωνήσαμε να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο
παράγοντα. Η Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, κι εγώ είμαστε αμφότεροι
της άποψης ότι δύσκολα θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την προσδοκία χωρίς
καταρχάς να διαδραματίσουμε έναν πραγματικά εποικοδομητικό ρόλο στις γειτονικές μας χώρες,
και ότι δύσκολα θα μπορέσουμε να διαδραματίσουμε έναν τέτοιο ρόλο χωρίς να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις των γειτονικών μας χωρών, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων
συγκρούσεων.

Έχοντας αυτά υπόψη, ξεκινήσαμε μαζί πέρυσι τον Ιούνιο τη διαδικασία αναθεώρησης. Την
περίοδο εκείνη, οι φιλοδοξίες μας ήταν καταρχάς να αναλογιστούμε τα νέα μέσα που δημιούργησε
η Συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές όσον αφορά την εξωτερική δράση, με
την αντικατάσταση της εξάμηνης Προεδρίας και των προτεραιοτήτων της στις εξωτερικές σχέσεις
από τη συνεπή και συνεκτική πολιτική που εξασφαλίζει ένα άτομο με διπλό ρόλο, συνδυάζοντας
το κοινοτικό μέσο της ΚΕΠΠΑ και διαθέτοντας για πρώτη φορά αρμοδιότητες στην Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης. Επίσης, οι πρεσβείες έχουν αναβαθμιστεί, προκειμένου να εκπροσωπούν
όχι μόνο την Επιτροπή αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για πολύ σημαντικά πράγματα.

Γνωρίζω ότι κατά καιρούς υπάρχουν πολλές προκλήσεις, ερωτήματα, ακόμη και επικρίσεις, όμως
είμαι βέβαιος ότι με τις αλλαγές αυτές θα επιτευχθεί μια πιο συνεκτική κοινοτική πολιτική στον
τομέα της εξωτερικής δράσης. Αυτό θέλαμε να αντικατοπτρίζεται στην πολιτική γειτονίας. Επίσης,
θέλαμε να κάνουμε ένα από τα σημαντικά πράγματα που είχαμε την αίσθηση ότι έλειπαν.
Κοιτώντας τις γειτονικές χώρες, απουσίαζε το αίσθημα οικειοποίησης των χωρών αυτών στην
πολιτική γειτονίας. Ορισμένοι από τους εταίρους μας έλεγαν ότι η πολιτική γειτονίας τούς είχε
επιβληθεί και ότι στην πραγματικότητα δεν είχαμε διαβουλευθεί ποτέ μαζί τους. Επομένως,
πιστεύουν ότι οι απόψεις τους δεν λαμβάνονται υπόψη και ότι υπήρχε ένα σχέδιο που
εφαρμοζόταν σε όλες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες. Τότε όμως ήρθε η Αραβική
Επανάσταση. Μας πρόσφερε έναν καθρέπτη –ο οποίος θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα αναγκαίος– για
να θέσουμε σημαντικά ερωτήματα, όπως πόσο έτοιμοι είμαστε να ενισχύσουμε τις προσδοκίες
των αναδυόμενων δημοκρατιών, πού είμαστε διατεθειμένοι να φθάσουμε προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπως αυτή στη Λιβύη και για πόσο καιρό θα πρέπει να κάνουμε
συμβιβασμούς εδώ κι εκεί και να συνδέουμε τη σταθερότητα με τον ολοκληρωτισμό, αποδεχόμενοι
ότι οι αξίες μας δεν είχαν πάντοτε την ίδια θέση με τα συμφέροντά μας.

Η ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου ήταν μια προσπάθεια να απαντήσουμε σε ορισμένα από τα
ερωτήματα αυτά –για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, στα εύκολα ερωτήματα–, διότι στην
πραγματικότητα έχουμε απαντήσει μόνο σε εκείνα που σχετίζονται με τις αναδυόμενες
δημοκρατίες. Τα δυσκολότερα ερωτήματα τα αφήσαμε για τη στρατηγική αναθεώρηση της ΕΠΓ.
Πολλά από αυτά εξακολουθούν να θέλουν απάντηση.
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Στην ανακοίνωση αυτή της 8ης Μαρτίου καθορίσαμε τρεις βασικούς πυλώνες, οι οποίοι θα δείτε
ότι αντικατοπτρίζονται και στη στρατηγική αναθεώρηση. Ο πρώτος πυλώνας στηρίζει τον
δημοκρατικό μετασχηματισμό και την οικοδόμηση των θεσμών στα γειτονικά μας κράτη. Ο
δεύτερος εστιάζεται στη σχέση με τις κοινωνίες και στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Ο
τρίτος παρέχει στήριξη στη χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ των γειτόνων μας.

Πολλές χώρες του Νότου αλλάζουν, μια αλλαγή που δεν περιορίζεται στις χώρες αυτές, αλλά
αφορά ολόκληρη την περιφέρεια. Επίσης, αλλάζουν και εμάς και τον τρόπο με τον οποίο
αντιδρούμε στην κατάσταση – τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε προληπτικά και θα
επιδιώξουμε αυτά τα νέα φαινόμενα στις γειτονικές μας χώρες. Στην Ανατολή θα υπάρξουν
συνέπειες, και στις κοινές μας σκέψεις με τους ανατολικούς μας εταίρους υπάρχει μια διαδικασία
άντλησης διδαγμάτων. Οι σκέψεις αυτές για την Ανατολή δεν πραγματοποιούνται εις βάρος του
Νότου και των γεγονότων στον Νότο και τα σημερινό μας ενδιαφέρον και η εστίασή μας στον
Νότο δεν είναι εις βάρος του ενδιαφέροντός μας για την Ανατολή. Η διαδικασία αναθεώρησης
της ΕΠΓ θα ενισχύσει την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση σε σχέση με τις γειτονικές
μας χώρες, είτε αυτές βρίσκονται στην Ανατολή είτε στον Νότο.

Υπάρχει μια νέα δυναμική για αντικατάσταση, ορισμένες φορές, της προτιμώμενης πραγματιστικής
πολιτικής στις γειτονικές μας χώρες από μια φιλόδοξη και μια πολύ πιο προληπτική πολιτική
που να βασίζεται στις αξίες μας. Επίσης, υπάρχει μια δυναμική με στόχο να είμαστε σαφείς σε
αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε με τα μέσα της πολιτικής γειτονίας. Πριν από μερικά χρόνια,
αναφερθήκαμε στη ζώνη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Πρόκειται για μια σημαντική
ιδέα που εξακολουθεί να ισχύει, όμως οι εταίροι θέλουν περισσότερα. Στην Ανατολή, ορισμένοι
από αυτούς είναι ιδιαίτερα σαφείς όσον αφορά τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Εκείνοι στον Νότο
θέλουν να έχουν ένα περισσότερο θεσμικά καθορισμένο πλαίσιο για οικονομική ολοκλήρωση.
Μήπως δεν πρέπει να μοιραστούμε τις σκέψεις μας για τα θέματα αυτά; Δεν το νομίζω. Θεωρώ
ότι θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η ανατολική εταιρική σχέση δεν αποτελεί έναν τρόπο
να κρατήσουμε μακριά από τις χώρες της Ανατολής τη δυνατότητα ένταξης στην Ένωση, αλλά
έναν τρόπο να οικοδομήσουν στο εσωτερικό των χωρών τους περισσότερα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι στις πιο εξελιγμένες χώρες του Νότου θα πρέπει να κάνουμε
μια προσφορά – ένα είδος πλαισίου προκειμένου να αποτελούν μέρος όχι της διαδικασίας λήψης
των αποφάσεων, αλλά της διαδικασίας διαμόρφωσης των αποφάσεων.

Μην περιμένετε πολύ τεχνικούς περιορισμούς για τις διμερείς σχέσεις με τους γείτονές μας. Να
περιμένετε μόνο μερικά αλλά πολύ σαφή και πολύ σημαντικά κριτήρια αναφοράς. Να περιμένετε,
ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης της ΕΠΓ, μια ευέλικτη και ατομικά προσαρμοσμένη δομή και
μια αλληλεπίδραση που θα λειτουργεί καλά μεταξύ της πολιτικής καθοδήγησης, αφενός, και
των προγραμμάτων μας καθώς και της τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας, αφετέρου.

Δεν πρόκειται να είναι μια εύκολη διαδικασία. Καμία αλλαγή δεν είναι εύκολη, όμως, σε σύγκριση
με τον προκάτοχό της, αυτή θα είναι μια διαρκής διαδικασία, στην οποία οι δυνατότητες της
αναθεώρησης ή, εάν θέλετε, η δυνατότητα για ανάδραση ή για έλεγχο πραγματικότητας θα είναι
ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενσωματωμένο σε αυτήν την αναθεώρηση της ΕΠΓ.

Πολλοί από εσάς κάνατε λόγο για τα χρήματα. Όσο μεγαλύτερες είναι οι φιλοδοξίες μας τόσο
περισσότερους πόρους απαιτούν. Η λογική εδώ είναι πολύ ξεκάθαρη. Όμως το θέμα είναι μόνο
τα χρήματα; Όχι βέβαια. Έχει να κάνει και με τη δημιουργικότητά μας, τη συνοχή μας, το να
παίρνουμε στα σοβαρά τα συμφέροντα των εταίρων μας και να είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά
το άνοιγμα της εμπορικής αγοράς μας και την αντιμετώπιση του ζητήματος της κινητικότητας.

Η «επανάσταση των γιασεμιών» είχε κατά κύριο λόγο να κάνει με την αξιοπρέπεια και την ισότητα.
Ας μετατρέψουμε λοιπόν αυτά τα δύο ζητήματα –την αξιοπρέπεια και την ισότητα– στις αρχές
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στις οποίες θα βασίζεται η πολιτική μας. Από την άποψη αυτή, το Κοινοβούλιο έχει να
διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο.

Πρόεδρος.   – Έλαβα δύο προτάσεις ψηφίσματος (7) , οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Απριλίου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Tunne Kelam (PPE),    γραπτώς. – (EN) Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που πληρούν τα ευρωπαϊκά
κριτήρια προσχώρησης θα πρέπει να έχουν την προοπτική της ένταξης στην ΕΕ. Η Ανατολική
Διάσταση της ΕΠΓ θα πρέπει να δίνει ξεκάθαρη σημασία σε αυτήν τη θεμελιώδη αρχή και να
διασφαλίζει ότι οι γείτονές μας στην ανατολική Ευρώπη θα μπορούν να έχουν πραγματικά μια
βάσιμη προοπτική για μελλοντική ένταξη στην Ένωση.

Το ισχυρότερο κίνητρο για την πραγματοποίηση δημοκρατικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων
και για τη δημιουργία της κοινωνίας των πολιτών είναι, και θα εξακολουθήσει να είναι, η
προοπτική ένταξης στην ΕΕ. Ενώ οι μελλοντικοί υποψήφιοι θα πρέπει να εκλπηρώσουν στο
ακέραιο τα καθήκοντά τους, η ΕΕ πρέπει να αποδείξει αδιαμφισβήτητα ότι η δέσμευσή μας για
διεύρυνση παραμένει πραγματική και αξιόπιστη. Προκειμένου να ενισχύσουμε την αξιοπιστία
αυτή και να διαλύσουμε οποιαδήποτε αμφιβολία για δύο μέτρα και δύο σταθμά, η ΕΕ θα πρέπει
να καταστήσει απολύτως σαφές ότι οι σχέσεις με τους ανατολικούς μας γείτονες πρέπει να
βασίζονται πρωτίστως στις δημοκρατικές αξίες, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
το κράτος δικαίου. Καθώς κάθε χώρα θα πρέπει να αξιολογείται για τα δικά της προτερήματα,
οι βασικές αρχές πρέπει να γίνονται εξίσου σεβαστές σε κάθε χώρα, παρά τα συγκεκριμένα
οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα ορισμένων κρατών μελών. Οι ίδιες αρχές θα πρέπει να
ισχύουν και στις σχέσεις με τη Ρωσία, όπου το κράτος δικαίου και η κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι χειρότερη απ’ ό,τι στις περισσότερες χώρες της ΕΠΓ.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    γραπτώς. – (CS) Πρέπει να ομολογήσω ότι εξεπλάγην
ιδιαιτέρως όταν διάβασα το ψήφισμα που πρότεινε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η
εξομοίωση των διαδηλώσεων στη Λευκορωσία, όπου οι λεγόμενοι διαδηλωτές έχουν μεγάλη
στήριξη από το εξωτερικό, με τη θύελλα των εξεγέρσεων στην Αίγυπτο και την Τυνησία, η οποία
προκλήθηκε από τις ανοδικές τιμές των τροφίμων και την αυξανόμενη ανεργία, είναι κάτι που
δεν μπορώ να κατανοήσω. Κατά την άποψή μου, το παράλογο συμπέρασμα είναι χαρακτηριστικό
του παραλογισμού των λεγόμενων πολιτικών. Προφανώς, ο κ. Siwiec δεν πρόσεξε τις διαδηλώσεις
όπου σημειώθηκαν δεκάδες θάνατοι στις μοναρχίες του αραβικού κόσμου ή τον πόλεμο στη
Λιβύη. Αυτό είναι προφανώς όπως θα έπρεπε να είναι. Στο σημείο 12, δεν υπάρχει καμία δήλωση
για τις αρνητικές εξελίξεις στη Μολδαβία. Ορισμένοι βουλευτές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έχουν μαγευτεί τόσο πολύ από την Yulia Tymoshenko που
μια ουκρανική κυβέρνηση χωρίς αυτήν φαίνεται αντιδημοκρατική, παρά το γεγονός ότι η
κυβέρνηση κατόρθωσε να βελτιώσει ουσιαστικά τον περασμένο χρόνο την οικονομική και πολιτική
κατάσταση της χώρας. Κατά την άποψή μου, το αίτημα στο σημείο 13 για πολυμερή στήριξη
της ανάπτυξης των δημοκρατικών κομμάτων στη Λευκορωσία συνιστά άμεση επέμβαση στις
εσωτερικές υποθέσεις ενός άλλου κράτους. Είναι κρίμα που δεν βλέπουμε παρόμοιες προσπάθειες
για ανάπτυξη της δημοκρατίας σε ευρωπαϊκά κράτη όπως η Ουγγαρία, για παράδειγμα. Θεωρώ
ότι το σημείο 52 του ψηφίσματος αποτελεί ακόμη μία κατάφωρη αναίδεια, όπως ακριβώς και η

(7) βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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στήριξη των διάφορων ανατρεπτικών ενεργειών, όπως είναι ο τηλεοπτικός σταθμός Belsat ή το
Ράδιο Ρωσία και το Ευρωπαϊκό Ραδιόφωνο για τη Λευκορωσία. Μου θυμίζει πάρα πολύ την
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, όπως την γνωρίζουμε από τα βιβλία της Ιστορίας.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    γραπτώς. – (PL) Στη σημερινή συζήτηση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματοποιήσαμε ακόμη μία συζήτηση για την Ανατολική Διάσταση
της πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στόχος της θα
πρέπει να είναι η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των ανατολικών της γειτόνων,
ιδιαίτερα με την Ουκρανία, μέσω της προώθησης κάθε μορφής κοινωνικών και οικονομικών
πρωτοβουλιών, καθώς και πρωτοβουλιών των πολιτών. Οι νεαροί πολίτες της Ουκρανίας
αναμένουν στήριξη από τα κράτη μέλη της Ένωσης και, κυρίως, επιθυμούν να ανοίξουν τα
σύνορα, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ των χωρών, να σπουδάζουν
και να αναπτύσσουν τα ενθουσιώδη χόμπι τους και τα ενδιαφέροντά τους. Είναι πολύ σημαντικό
να διασφαλίσουμε την καλύτερη εφαρμογή των συμφωνιών για την απλοποίηση των διαδικασιών
χορήγησης θεώρησης και για τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας. Επίσης,
θα πρέπει να επεκτείνουμε το σύστημα υποτροφιών για φοιτητές από τις ανατολικές χώρες της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και να τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν σε περισσότερες
κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες.

Cristian Dan Preda (PPE),    γραπτώς. – (RO) Επικροτώ την κοινή συζήτηση για τις δύο
εκθέσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, εφόσον πρέπει να υιοθετήσουμε μια
συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με τις γειτονικές μας χώρες τόσο στον Νότο όσο και στην
Ανατολή. Θέλω να τονίσω καταρχάς ότι το να κάνουμε τις δύο γεωγραφικές περιοχές να
ανταγωνίζονται μεταξύ τους φέρνει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Το θέμα
δεν έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό για πόρους, αλλά με τη διοχέτευση πόρων με αποτελεσματικό
τρόπο σε όσους εταίρους σημειώνουν πρόοδο σε σχέση με τα κοινά κριτήρια που αποτελούν τη
βάση της πολιτικής γειτονίας. Στο μυαλό μου έχω, συγκεκριμένα, τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο πιστεύω ότι
πρέπει να είμαστε αρκετά γενναίοι για να αναγνωρίσουμε τα θετικά αποτελέσματα που επιτυγχάνει
η πολιτική γειτονίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Γεωργίας και της Μολδαβίας, αλλά
και τις αρνητικές εξελίξεις, όπως συνέβη δυστυχώς με τη Λευκορωσία ή την Ουκρανία. Το βασικό
κριτήριο θα πρέπει να είναι η διαφοροποίηση, η οποία ισχύει επίσης και για τις γειτονικές χώρες
του Νότου. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις μας, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον σεβασμό
των κοινών αξιών της Ένωσης από μέρους των ευρωπαίων εταίρων μας, πρέπει να είναι συνεκτικές
και ιδιαίτερα υψηλές.

Fiorello Provera (EFD),    γραπτώς. – (IT) Κατά την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας, είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις της πολιτικής αυτής στη
μετανάστευση. Καμία πολιτική γειτονίας δεν μπορεί να είναι απολύτως αποτελεσματική στον
τομέα αυτόν χωρίς την αντιμετώπιση των αιτιών της αστάθειας που προκαλούν τη μετανάστευση.

Αυτό συνεπάγεται μια περιφερειακή συνεργασία, ενδεχομένως μέσω διμερών συμφωνιών, τόσο
με τις χώρες προέλευσης όσο και με τις χώρες διέλευσης. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες
διέλευσης και προέλευσης στον τομέα της μετανάστευσης, προκειμένου να εμποδίσουμε τα
αυξημένα μεταναστευτικά κύματα. Πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες προέλευσης των μεταναστών
να εκδημοκρατιστούν και να επιτύχουν καλή διακυβέρνηση, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις
αξίες και τις εμπειρίες μας.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, χρειαζόμαστε ένα οικονομικό πρόγραμμα που
να μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα απασχόλησης, καθώς και εμπορικές συμφωνίες που να
δημιουργούν πραγματική οικονομική ανάπτυξη καθοδηγούμενη από την αγορά. Ο Επίτροπος Füle
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και η Ύπατη Εκπρόσωπος κ. Ashton υποστηρίζουν, με τη μέθοδο «όσο περισσότερο τόσο
περισσότερο», την ιδέα της επιβολής όρων για την παροχή βοήθειας, με στόχο να ανταμειφθούν
οι χώρες που είναι περισσότερο ενεργές ως προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την προσέγγιση αυτή, καθώς
συνάδει με τις αξίες μας, είναι αποτελεσματική για την ανάπτυξη και ορθή για τους ευρωπαίους
φορολογούμενους.

Debora Serracchiani (S&D),    γραπτώς. – (IT) Έπειτα από τα πρόσφατα γεγονότα στη
νοτιανατολική Ευρώπη, πρέπει να αναθεωρήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας σε σχέση
με τις χώρες εταίρους του Νότου, παρέχοντας τα μέσα και τη βοήθεια που είναι αναγκαία για
μια αυθεντική δημοκρατική μετάβαση, καθώς και για την εδραίωση των βάσεων για ριζικές
πολιτικές, κοινωνικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Είναι σημαντικό η αναθεώρηση της πολιτικής
να δίνει προτεραιότητα στα κριτήρια της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, του σεβασμού
των βασικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, και της
καταπολέμησης της διαφθοράς, είναι όμως εξίσου αναγκαίο να ξανασκεφτούμε και να εξετάσουμε
προσεκτικά τη μεσογειακή στρατηγική της ΕΕ, προκειμένου να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο
και να στηρίξουμε όλες τις δημοκρατικές και κοινωνικές δυνάμεις.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    γραπτώς. – (HU) Η κρίση στον αραβικό κόσμο έδειξε ότι η
κατεύθυνση που ακολουθούσαμε έως τώρα στην πολιτική γειτονίας απέτυχε. Τα χρηματοδοτικά
μέσα πρέπει να γίνουν περισσότερο διαφανή, και κατά τη διάρκεια της εκταμίευσης της βοήθειας
θα πρέπει να ακολουθούμε μια προσέγγιση προσανατολισμένη σε αποτελέσματα. Αυτό ισχύει
και σε σχέση με την Ανατολική Διάσταση της πολιτικής. Η μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική
γειτονίας πρέπει να βασίζεται στις διασυνοριακές σχέσεις μεταξύ των ατόμων· αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για την Ανατολική Διάσταση, καθώς οι χώρες που περιλαμβάνονται στην ανατολική
εταιρική σχέση πρέπει να έχουν επίσης την προοπτική απόκτησης του καθεστώτος υποψήφιας
χώρας. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε με ρεαλιστικό τρόπο το ζήτημα της αμοιβαίας κατάργησης
της θεώρησης μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ και δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να ασκούμε
πολιτικές πιέσεις. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει πολλή δουλειά να κάνει στον τομέα της ενίσχυσης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Εντούτοις, οι τελευταίοι που θα πρέπει να
τιμωρηθούν γι’ αυτό είναι οι πολίτες της Ουκρανίας. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στηρίζει
τους πολίτες της Λευκορωσίας, επιβάλλοντας παράλληλα κυρώσεις στη Λευκορωσία, δεν θα
πρέπει να ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση στην Ουκρανία. Η χορήγηση απαλλαγής από την
υποχρέωση θεώρησης το συντομότερο δυνατό –ας ελπίσουμε μέσα στο τρέχον έτος– θα μπορούσε
να θέσει τις βάσεις της οικονομικής εμπιστοσύνης που απαιτείται για τη δημιουργία μιας ζώνης
ελεύθερων συναλλαγών. Είμαι βέβαιος ότι η πολωνική Προεδρία θα χειριστεί το θέμα αυτό κατά
προτεραιότητα. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η σύνοδος κορυφής της ανατολικής εταιρικής
σχέσης δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας. Η
Ουγγαρία θα μπορούσε να μεταχειριστεί τους κοινοτικούς εταίρους στις ανατολικές γειτονικές
χώρες με πολύ πιο αντικειμενικό τρόπο απ’ ό,τι οι Πολωνοί, οι οποίοι, εξαιτίας των ιστορικών
τους εμπειριών, ακολουθούν τα τελευταία χρόνια προκατειλημμένες πολιτικές στο πλαίσιο
πολλών σχέσεων.

Traian Ungureanu (PPE),    γραπτώς. – (EN) Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να
παραμείνει ευρωπαϊκή και όχι γαλλική, γερμανική ή πολωνική. Η διάκριση μεταξύ των γειτονικών
χωρών στον Νότο και την Ανατολή, ακολουθούμενη από μια μεταφορά κονδυλίων από την
Ανατολή στον Νότο, θα μπορούσε να ωφελήσει την ατζέντα ενός κράτους χορηγού, θα έδινε
όμως τέλος στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Οι πιέσεις από μέρους της Γαλλίας για
χρηματοδότηση του Νότου, διακόπτοντας παράλληλα τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων
για την Ανατολή, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ατυχές προηγούμενο. Η Ευρώπη θα
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πρέπει να ασχοληθεί με όλες τις γειτονικές της χώρες και όχι με ορισμένους γείτονες κατά
προτεραιότητα. Η μεταφορά κονδυλίων από την Ανατολή στον Νότο θα έστελνε ένα καταστροφικό
μήνυμα στους ανατολικούς μας εταίρους. Δεν είναι λογικό να στηρίζουμε τη δημοκρατία στον
Νότο, αποδυναμώνοντας την στην Ανατολή. Οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και δημοκρατικές αξίες
των ανατολικών εταίρων θα μπορούσαν να ζημιωθούν περαιτέρω από την παρορμητική πολιτική
ελευθέρωσης των θεωρήσεων. Η πολιτική «προτεραιότητα στη Ρωσία» δεν έχει καμία θέση στον
τομέα αυτόν. Οι ρώσοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν ελεύθερα, όχι όμως πριν από
τους εταίρους μας στην Ανατολή. Η χορήγηση στη Ρωσία απαλλαγής από την υποχρέωση
θεώρησης θα μετέτρεπε το ρωσικό διαβατήριο σε ένα χρυσό έγγραφο που θα επιδίωκαν να το
αποκτήσουν στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Θα αποσταθεροποιούσε εσωτερικά
τις χώρες αυτές. Επιμένω ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τα προβλήματα αυτά.

21. Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση
Ανατολή

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής για τη χρήση της
σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (2011/2661(RSP)).

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να απορρίπτουμε
κατηγορηματικά όλες τις πράξεις βίας που στόχο έχουν τις γυναίκες, από τον εκφοβισμό έως
τη σεξουαλική βία. Πρόκειται για αποτρόπαια εγκλήματα τα οποία συχνά διαπράττονται κατά
των πιο ευάλωτων και ανυπεράσπιστων ανθρώπων.

Δυστυχώς, είναι γεγονός ότι σε πολλές χώρες σε όλον τον κόσμο, όχι μόνο στη βόρεια Αφρική
και τη Μέση Ανατολή, υπάρχει έλλειψη κατάλληλου νομικού πλαισίου για την προστασία των
γυναικών και των κοριτσιών από τη βία. Δεν υπάρχει τίποτα που να ενθαρρύνει την αναφορά
τέτοιων επιθέσεων. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα για να αποτρέπονται οι δράστες και
να λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υπομένουν νόμους που
επιτρέπουν διακρίσεις και βαθειά ριζωμένες πολιτισμικές ανισότητες. Στην περίπτωση της
Αιγύπτου, για παράδειγμα, η εθνική επιτροπή που συστάθηκε για να συντάξει το νέο σύνταγμα
αποτελείται μόνο από άνδρες, και ακόμη και το νέο υπουργικό συμβούλιο έχει μόνο μία γυναίκα
υπουργό.

Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, όπως έγινε σαφές από το θάρρος που επέδειξαν οι γυναίκες της
Τυνησίας και της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεγονότων στις χώρες τους. Εάν
ο μισός πληθυσμός αποκλείεται από την πολιτική και τη θεσμική μεταρρύθμιση, τότε αυτή
δύσκολα μπορεί να πετύχει.

Σε αυτό το πλαίσιο, καταδικάζουμε απερίφραστα τις αυξανόμενες αναφορές για σοβαρές
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής
κακοποίησης και της σοβαρής ταπείνωσης των γυναικών ακτιβιστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεσμεύεται να ενισχύσει τον ρόλο των γυναικών στο πολιτικό, ατομικό, κοινωνικό, οικονομικό
και πολιτιστικό πεδίο, καθώς και να καταπολεμήσει τις διακρίσεις και την ατιμωρησία. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο μία από τις οκτώ κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στοχεύει ρητά στην «προώθηση της ισότητας των φύλων και την
καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών». Και η δήλωση της Βαρκελώνης του
1995, η οποία καθιέρωσε την Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση, ενισχύει ειδικότερα τη δέσμευση
αυτή για την ευρωμεσογειακή περιοχή.

Η ισότητα των φύλων είναι μία από τις προτεραιότητες του πενταετούς προγράμματος εργασίας
στο οποίο συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών στη σύνοδο κορυφής της Βαρκελώνης το 2005, η
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οποία πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της 10ης επετείου της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής
Σχέσης.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεσμεύσεων, στην ευρωμεσογειακή υπουργική διάσκεψη για την
ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του
2006 στην Κωνσταντινούπολη, ξεκίνησε μια καινοτόμος και πρωτοπόρος διαδικασία. Οι υπουργοί
(συμπεριλαμβανομένων των υπουργών από την Αλγερία, την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Μαρόκο,
τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, τη Συρία και την Τυνησία) συμφώνησαν να ακολουθήσουν
μια ολιστική προσέγγιση βασισμένη στις κάτωθι διασυνδεδεμένες προτεραιότητες: πρώτον, τα
πολιτικά και ατομικά δικαιώματα των γυναικών· δεύτερον, τα κοινωνικά και οικονομικά
δικαιώματα των γυναικών και η βιώσιμη ανάπτυξη· και τέλος, τα δικαιώματα των γυναικών στη
σφαίρα του πολιτισμού και ο ρόλος των επικοινωνιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Από τη διάσκεψη του 2006, συνεχίζονται οι εργασίες για την υλοποίηση κοινού πλαισίου
δράσης, ειδικότερα μέσω της επιδίωξης να επιτευχθούν οι εθνικές προτεραιότητες, με έναν
μηχανισμό παρακολούθησης και τη δημοσίευση εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
εταίροι της Ένωσης για τη Μεσόγειο επιβεβαίωσαν εκ νέου τις δεσμεύσεις τους γι’ αυτόν το
σκοπό κατά τη δεύτερη υπουργική διάσκεψη, στο Μαρακές, τον Νοέμβριο του 2009. Η κοινωνία
των πολιτών συμμετείχε πλήρως στις συζητήσεις. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της
προβολής της διαδικασίας ήταν μία από τις μεγάλες προκλήσεις στις οποίες συμφώνησαν όλοι
οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Πέρα από αυτό το περιφερειακό πλαίσιο, ο διμερής διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ
άλλων μέσω υποεπιτροπών που ασχολούνται με θέματα ισότητας των φύλων, αποτελεί σημαντική
μέθοδο για την αντιμετώπιση αυτών των πιεστικών προβλημάτων.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, δηλώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα
ανεχθεί τη βία σε οποιαδήποτε μορφή κατά των γυναικών και ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε
δυνατό μέσο για να την αποτρέψουμε.

Edit Bauer,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εκτιμώ
πραγματικά την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής να καταδικάσει τη βία κατά των γυναικών ως
όπλο πολέμου – που χρησιμοποιείται συστηματικά σε ένοπλες συρράξεις για διάφορους σκοπούς
συμπεριλαμβανομένων της ταπείνωσης, του εκφοβισμού, της πολιτικής τρομοκρατίας, της
εκμαίευσης πληροφοριών, της ανταμοιβής στρατιωτών, ακόμα και της εθνοκάθαρσης. Η βία
κατά των γυναικών σε ένοπλες συρράξεις βασίζεται κυρίως στην παραδοσιακή άποψη ότι οι
γυναίκες αποτελούν ιδιοκτησία. Επειδή σε πολλούς πολιτισμούς οι γυναίκες διαδραματίζουν
τον ρόλο του φορέα του πολιτισμού και των συμβόλων των εθνών, η βία κατά των γυναικών
χρησιμοποιείται και ως μέσο επίθεσης κατά των αξιών και της τιμής μιας κοινωνίας.

Το Καταστατικό της Ρώμης για τη σύσταση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αναγνωρίζει τη
σεξουαλική βία στο πλαίσιο επίθεσης κατά των αμάχων –κατά της ανθρωπότητας– ως έγκλημα
πολέμου. Διάφορες μορφές σεξουαλικής βίας σε ένοπλες συρράξεις, συμπεριλαμβανομένων της
σεξουαλικής δουλείας, του καταναγκαστικού γάμου και της καταναγκαστικής εγκυμοσύνης,
αποτελούν εγκλήματα πολέμου και θα πρέπει να θεωρούνται σοβαρές παραβιάσεις της Σύμβασης
της Γενεύης. Πολύ συχνά, όσοι είναι υπεύθυνοι για πράξεις σεξουαλικής βίας στον πόλεμο μένουν
ατιμώρητοι· πολύ συχνά, η βία κατά των γυναικών γίνεται αποδεκτή ως αναπόφευκτο κομμάτι
του πολέμου· πολύ συχνά, χορηγείται αμνηστία στους δράστες της στο πλαίσιο ειρηνευτικών
συμφωνιών.
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Είναι καιρός να καταδικάσουμε αυτές τις απάνθρωπες πρακτικές σε οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου, και το μήνυμά μας σήμερα πρέπει να είναι ότι οι δράστες αυτών των εγκλημάτων πολέμου
δεν μπορούν πλέον να παραμένουν ατιμώρητοι.

Ana Gomes,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, σε αντίθεση με τις ειδήσεις
που λαμβάνουμε τώρα από τη Λιβύη, όπου βλέπουμε μόνο άνδρες να πολεμούν στην πρώτη
γραμμή, οι εικόνες από την κεντρική πλατεία της Βεγγάζης, από την πλατεία Ταχρίρ και από τις
διαδηλώσεις στην Τυνησία, το Μπαχρέιν, τη Συρία, την Ιορδανία και το Μαρόκο, πριν από περίπου
έναν μήνα, έδειχναν γυναίκες όλων των ηλικιών να ζητούν ελευθερία, δικαιοσύνη και δημοκρατία.
Οι γυναίκες, και ειδικότερα οι νεαρές γυναίκες, είχαν και εξακολουθούν να έχουν πρωτεύοντα
ρόλο στις εξεγέρσεις στη βόρεια Αφρική και τον αραβικό κόσμο. Η τύχη αυτών των γυναικών
στις εν λόγω χώρες, που χαρακτηρίζονται από ισχυρές πατριαρχικές και θρησκευτικές παραδόσεις,
δεν θα είναι μόνο ενδεικτική αλλά και καθοριστική για την πορεία αυτών των χωρών τους
επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, κατά την επιδίωξη της δημοκρατίας και του σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα
την υποστήριξη των γυναικών οι οποίες γενναία ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες της Αραβικής
Άνοιξης, μεταξύ άλλων μέσω της χρηματοδότησης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και
μέσω της πολιτικής, τεχνικής και οικονομικής βοήθειας σε γυναίκες που θέλουν να συμμετέχουν
ενεργά, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε όλους τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα όργανα
της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας ως μέλη, υποψήφιες πολιτικών κομμάτων κ.λπ.

Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε δυνατή προσπάθεια στο
υψηλότερο επίπεδο για να καταπολεμήσει απόπειρες εκφοβισμού, αντιποίνων και σεξουαλικής
βίας κατά των γυναικών οι οποίες τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους. Παραδείγματα όπως τα
τεστ παρθενίας στα οποία εξαναγκάστηκαν οι γυναίκες που διαμαρτυρήθηκαν στην πλατεία
Ταχρίρ στις 8 Μαρτίου ή ο βιασμός και η φυλάκιση της Iman al-Obeidi στη Λιβύη είναι εντελώς
απαράδεκτα εγκλήματα όπως ανέφερε ο Επίτροπος Füle. Αναμένουμε από την Ύπατη Εκπρόσωπο
και τον Επίτροπο να ζητήσουν την άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων,
τιμωρώντας παραδειγματικά τους ενόχους έτσι ώστε να αυτές μην επαναληφθούν.

Antonyia Parvanova,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα
της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη πρότεινε και δρομολόγησε αυτήν
τη δημόσια συζήτηση, καθώς θέλουμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας, απόψε, σχετικά με την
κατάσταση των γυναικών στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή υπό το πρίσμα των τρεχουσών
πολιτικών αλλαγών και αναταραχών. Κατά τη διάρκεια των περασμένων εβδομάδων, γίναμε
μάρτυρες σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη και την Αίγυπτο, οι
οποίες έπληξαν ιδιαίτερα τις γυναίκες. Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες για όλες αυτές τις
περιπτώσεις, αλλά, επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο μόνο συμβολικές και ανησυχητικές περιπτώσεις
που θα πρέπει να καταδικαστούν αμέσως.

Η Iman al-Obeidi, μια Λίβυα, ανέφερε στον διεθνή Τύπο ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού και
στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση από στρατιώτες προσκείμενους στον Καντάφι και ανακρίθηκε
για 72 ώρες πριν αφεθεί ελεύθερη. Στην Αίγυπτο, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοί μου, αρκετές
διαδηλώτριες ισχυρίστηκαν ότι υποβλήθηκαν στα επονομαζόμενα τεστ παρθενίας –όπως επίσης
ότι βιάστηκαν από στρατιώτες– και τώρα ορισμένες από αυτές δικάζονται επειδή από αυτά τα
τεστ προέκυψε ότι δεν ήταν παρθένες. Οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν πρόσθετη απόδειξη ότι
ο βιασμός εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως όπλο σε περιόδους συγκρούσεων με σκοπό την
τρομοκράτηση και την ταπείνωση του άμαχου πληθυσμού.

Θα ήταν απαράδεκτο να μην υψώσουμε τις φωνές μας ενάντια σε αυτές τις φοβερές βαρβαρότητες
που διαπράττονται σε βάρος των γυναικών. Καλούμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να

06-04-2011Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL336



καταπολεμήσουν σθεναρά και να καταδικάσουν τη χρήση της σεξουαλικής επίθεσης, του
εκφοβισμού και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης των γυναικών στο πλαίσιο των γεγονότων
που λαμβάνουν χώρα στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Πρέπει επίσης να
χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα άσκησης πολιτικής που έχουμε στη διάθεσή μας για να
εγγυηθούμε ότι, μετά τη μετάβαση των κοινωνιών αυτών, τα δικαιώματα των γυναικών θα είναι
σεβαστά και θα διασφαλίζονται.

Χθες, εγκρίναμε την έκθεσή μας σχετικά με ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών και θα ήταν απαράδεκτο να εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά
στη δική μας πολιτική δράση εκτός των ορίων της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η προώθηση των
δικαιωμάτων των γυναικών πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας,
στα προγράμματα και τα έργα της και, ταυτόχρονα, πρέπει να εφαρμοστούν ειδικές πολιτικές
για τα δικαιώματα των γυναικών και τη χειραφέτησή τους.

Barbara Lochbihler,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, τα
αναγκαστικά λεγόμενα τεστ παρθενίας που επέβαλε ο αιγυπτιακός στρατός στις διαδηλώτριες
στην πλατεία Ταχρίρ και ο ομαδικός βιασμός της Λίβυας από στρατιώτες αποτελούν φρικτά
εγκλήματα, τα οποία οδήγησαν στη σημερινή πρόταση ψηφίσματος. Δεν μπορούμε να
αποκλείσουμε το ενδεχόμενο διάπραξης περισσότερης σεξουαλικής βίας από όλες τις πλευρές
στις συγκρούσεις στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Τον περασμένο Νοέμβριο, εμείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλέσαμε τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσουν επιτέλους την
κρισιμότητα της κατάστασης των γυναικών σε πολέμους και ένοπλες συρράξεις. Τότε, ο
αντιπρόσωπος της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, της
βαρόνης Ashton, ανέφερε την πρόοδο που είχε γίνει. Τώρα υπάρχει ένα βελτιωμένο διεθνές
πλαίσιο για την αποτροπή βίας κατά των γυναικών σε περιοχές συγκρούσεων και αρκετές χώρες
έχουν επίσης εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι πολύ
σημαντική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη διαθέσει 300 εκατομμύρια ευρώ για μέτρα που περιλαμβάνουν
χορήγηση ιατρικής περίθαλψης, ενώ έχει εγκριθεί η χορήγηση 200 ακόμη εκατομμυρίων ευρώ
για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπάρχουν
σχέδια για την εφαρμογή τοπικών στρατηγικών σε ζώνες συγκρούσεων το 2011. Η εκπαίδευση
του προσωπικού διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε αυτό. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όλες
αυτές οι εμπειρίες και τα μέτρα να ενσωματωθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή
του συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εταιρική σχέση και τη δημοκρατία με τις χώρες
της νότιας Μεσογείου. Σίγουρα θα έχετε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
έργο αυτό.

Ilda Figueiredo,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζουμε
ότι οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά στις εξεγέρσεις ζητώντας περισσότερη δημοκρατία,
δικαιώματα και ελευθερίες στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Εντούτοις, γνωρίζουμε
επίσης ότι υπόκεινται σε μια γενικευμένη και συστημική πρακτική βιασμών και σεξουαλικής
δουλείας, που αναγνωρίζονται ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου
βάσει της Συνθήκης της Γενεύης.

Με βάση τα ανωτέρω, οι εκθέσεις που έρχονται στο φως, είτε προέρχονται από τη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό είτε από την Αίγυπτο, τη Λιβύη ή άλλες χώρες, είναι ανησυχητικές.
Συνεπώς, ζητάμε αποτελεσματική διπλωματική δράση που να αντιτίθεται σθεναρά στη χρήση
σεξουαλικής επίθεσης, εκφοβισμού και παρενόχλησης των γυναικών στη βόρεια Αφρική, τη
Μέση Ανατολή ή σε οποιαδήποτε άλλο μέρος.
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Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε τη σπουδαιότητα της αναγνώρισης του ρόλου των γυναικών
στις επαναστάσεις, και να τονίσουμε την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων τους,
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στις νέες δημοκρατικές, νομικές, οικονομικές και
πολιτικές δομές των κοινωνιών αυτών, θέτοντας τέλος στις διακρίσεις που υφίστανται εδώ και
αιώνες.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, οι επαναστάσεις στη βόρεια Αφρική και τη
Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει και ευκαιρίες. Η ανοικοδόμηση της χώρας και η εγκαθίδρυση
της δημοκρατίας στην Τυνησία και την Αίγυπτο μπορούν τώρα να ξεκινήσουν πραγματικά. Στις
πλατείες και στους δρόμους του Καΐρου, της Τύνιδας και της Βεγγάζης, οι γυναίκες έχουν
αποτελέσει, και συνεχίζουν να αποτελούν, σπουδαίο μέρος των επαναστάσεων. Υπάρχουν τόσες
πολλές ευκαιρίες, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι.

Οι ισχυρισμοί μιας νεαρής Λίβυας στην τηλεόραση ότι είχε βιαστεί από τα στρατεύματα του
Καντάφι συγκλόνισαν το ευρύ κοινό. Εντούτοις, αυτές δεν ήταν οι πρώτες αναφορές αυτού του
είδους, ενώ υπήρξαν και άλλες από τότε. Η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την
καταπίεση των γυναικών και για τη φίμωσή τους, για παράδειγμα, στο Κάιρο, όπου οι γυναίκες
έχουν κακοποιηθεί και υποβληθεί σε τεστ παρθενίας από τους στρατιωτικούς. Στον πόλεμο της
Λιβύης, η βία κατά των γυναικών χρησιμοποιείται ως όπλο. Στο κενό εξουσίας που προκύπτει
σε περιόδους ανομίας, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Οι γυναίκες χάνουν την προστασία του
νόμου. Συνεπώς, πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, κυρία Πρόεδρε, ότι αυτό δεν μπορεί
και δεν πρέπει να επιτρέπεται να συμβαίνει! Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους
νέους ηγέτες ότι εγκλήματα αυτού του είδους πρέπει να διερευνώνται και να τιμωρούνται. Όλοι
όσοι βαρύνονται με τέτοια εγκλήματα δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτές οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται και ότι ο ρόλος των
γυναικών αυτών στην ανοικοδόμηση της κοινωνίας δεν πρέπει να αγνοηθεί. Τα δικαιώματα των
γυναικών πρέπει να κατοχυρώνονται από τον νόμο και, για τον σκοπό αυτόν, οι γυναίκες θα
πρέπει επίσης να διορίζονται σε θέσεις σε συνταγματικές επιτροπές, σε κοινοβούλια και
κυβερνήσεις, έτσι ώστε ζητήματα όπως η εκπαίδευση των γυναικών, τα δικαιώματά τους και η
καταπολέμηση των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών να αποτελούν προτεραιότητα. Η
οικονομική ανεξαρτησία που είναι η βασική συνιστώσα της χειραφέτησης των γυναικών, καθώς
και η επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να ενθαρρύνονται, για παράδειγμα, μέσω της χρήσης
μικροπιστώσεων.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος των
γυναικών –και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε βάρος των ανδρών– στη βόρεια Αφρική και τη Μέση
Ανατολή αποτελούν σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστούν αμέσως από τις αρχές
της περιοχής, τόσο από τις νέες δημοκρατικές δυνάμεις όσο και από τα παλαιότερα καθεστώτα.

Θα ήθελα να ζητήσω από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, βαρόνη Ashton, να συζητήσει την
καταστροφική κατάσταση όσον αφορά τη σεξουαλική βία στην περιοχή αυτή με τους
εκπροσώπους των χωρών στόχων στο πλαίσιο της Νότιας Διάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής
γειτονίας, με σκοπό την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης και τη διασφάλιση
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών.

Θεωρώ ότι η σεξουαλική βία είναι το χειρότερο είδος πολέμου. Θα πρέπει να αποφεύγεται πάση
θυσία και θα πρέπει να τιμωρείται με τον πιο σκληρό τρόπο.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Κυρία Πρόεδρε, πριν από δύο μήνες, μιλούσαμε για τη βία κατά
των γυναικών στην Ευρώπη. Τότε αναφέρθηκε ότι έως και το 25% των ευρωπαίων γυναικών είχαν
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υποστεί βία. Τώρα μιλάμε για τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών σε συγκρούσεις στη βόρεια
Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μια θλιβερή ιστορία και δεν μπορεί πλέον να γίνεται
ανεκτή. Επομένως, είναι σημαντικό να την συζητήσουμε και να κάνουμε κάτι για να την
αποτρέψουμε.

(EN) Δυστυχώς, όχι μόνο στον πόλεμο αλλά και στην ειρήνη, υπάρχει μια παρωχημένη στάση
προς τις γυναίκες σε ολόκληρη την ήπειρο της Αφρικής. Προφανώς αυτή επιδεινώνεται σε καιρό
πολέμου. Εντούτοις, συμφωνώ με τον Επίτροπο ότι πρέπει να επισημαίνουμε αυτά τα θέματα
και, ειδικότερα, να προσπαθούμε να αποδίδουμε ευθύνες στους ανθρώπους που διαπράττουν
αυτά τα εγκλήματα. Με αυτόν τον τρόπο, ελπίζουμε, σε κάποια φάση, να επιτύχουμε μια αλλαγή
στάσης και την εξάλειψη αυτής της αποτρόπαιης πρακτικής.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Κυρία Πρόεδρε, η σεξουαλική βία δεν αποτελεί παραβίαση
των γυναικείων ή των ανδρικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα δεν υπάρχουν σε αυτήν
τη μορφή. Η σεξουαλική βία είναι έγκλημα ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η οποία αποτελεί
θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων, γυναικών και ανδρών. Αυτό ισχύει όχι μόνο στην
Ευρώπη, αλλά και στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες
χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα. Οι
στρατιωτικές συγκρούσεις δεν είναι δυνατόν να αποτελούν ελαφρυντικό στοιχείο. Στη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό, η αρχή έγινε με τον βιασμό των γυναικών και τώρα βιάζονται και άντρες.
Ωστόσο, τα ψηφίσματα είναι απλά λόγια. Πρέπει και να δράσουμε. Η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει
να παρακολουθεί λεπτομερώς τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο
και, ταυτόχρονα, πρέπει να προτείνει μέσα με τα οποία η Ευρώπη θα μπορεί να επιβάλει τη
συμμόρφωση, εάν παραστεί ανάγκη. Εάν αποτύχουμε σε αυτό, οι εταιρικές σχέσεις στις οποίες
επενδύουμε τόσο πολύ μπορούν να ονομάζονται και πληρωμές λύτρων.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στους αξιότιμους
βουλευτές ότι τα ζητήματα και οι συγκεκριμένες υποθέσεις που μας επεσήμαναν σήμερα είναι
πράγματι πολύ σοβαρά και αμαυρώνουν τις εξελίξεις οι οποίες έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες
εβδομάδες στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Έχω σημειώσει τα θέματα που έθιξαν σε
αυτήν τη συζήτηση και τις προτάσεις που έγιναν.

Όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αρκετά μέσα και θα κάνει το παν για να υποστηρίξει
την ευρύτερη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή, χωρίς απειλές, εκφοβισμό
και βία.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή των βουλευτών σε ορισμένες πρόσφατες θετικές
εξελίξεις, όπως η δημιουργία Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην γραμματεία του
Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Θα πρέπει να επικροτούμε τέτοια μέτρα. Η στήριξή μας
προς διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα δε στη Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, και προς την
κοινωνία των πολιτών, θα είναι καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη των αλλαγών εκ των
έσω. Αυτό δείχνει επίσης για ποιον λόγο η πολιτική διαλόγου και συμμετοχής μας είναι τόσο
σημαντική και πρέπει να συνεχιστεί, ιδιαίτερα με τους νέους συνομιλητές μας.

Πρόεδρος.   Έχω λάβει πέντε προτάσεις ψηφίσματος (8)  που κατατέθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Απριλίου.

(8) βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

339Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL06-04-2011



Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Filip Kaczmarek (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η σεξουαλική βία είναι ένας εξαιρετικά
αποκρουστικός τρόπος διεξαγωγής πολέμου και ένα φρικτό εργαλείο ταπείνωσης στο πλαίσιο
του αγώνα μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Στην περίπτωση της βόρειας Αφρικής και της
Μέσης Ανατολής, αυτές οι πρακτικές είναι ιδιαιτέρως απάνθρωπες, διότι αναδεικνύουν την
τεράστια έκταση του κυνισμού και της υπονόμευσης του ηθικού, καθώς η δεσπόζουσα θρησκεία
στην περιοχή έχει μία πολύ περιοριστική προσέγγιση στα σεξουαλικά θέματα. Όσοι διαπράττουν
πράξεις σεξουαλικής βίας παραβιάζουν πολλούς κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς. Ο πόλεμος
και η σύγκρουση συχνά αναδεικνύουν αφάνταστα κακές πλευρές αυτών των ανθρώπων. Θα την
πολεμήσουμε και δεν θα πάψουμε ποτέ να καταδικάζουμε τη βαρβαρότητα αυτή.

22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

23. Λήξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση λήγει στις 22.50)
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