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1. Az ülés megnyitása

(Az ülést 09.00-kor megnyitják.)

2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet

3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke): lásd a jegyzőkönyvet

4. Irányítás és partnerség az egységes piacon - Az európaiakat szolgáló egységes
piac - A vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piac - Közbeszerzés (vita)

Elnök.   – Az első napirendi pont az egységes piacról szóló közös vita, amely a következő
dokumentumok megvitatását foglalja magában: a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
nevében Sandra Kalniete által benyújtott, az egységes piacon belüli irányításról és
p a r t n e r s é g r ő l  s z ó l ó  j e l e n t é s
[http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2289"
] (A7-0083/2011); az Antonio Correia De Campos által benyújtott, az európaiakat szolgáló
egységes piacról szóló jelentés [2010/2278 (INI)] (A7-0072/2011); a Cristian Silviu Buşoi
által benyújtott, a vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piacról szóló jelentés
[2010/2277 (INI)] (A7-0071/2011), valamint a közbeszerzésekről szóló bizottsági
nyilatkozat.

Üdvözlöm az ülésen jelen lévő Michel Barnier biztos urat, valamint a Tanács soros elnökét,
Győri Enikőt. Átadom a szót az előadóknak. Az első felszólaló Sandra Kalniete.

Sandra Kalniete,    előadó. – (LV) Elnök úr! Amikor az egységes piacon irányításról és
partnerségről beszélünk, mi, parlamenti képviselők úgy ítéljük meg, hogy az egységes piac
gyakorlati megvalósításához az egyik legfőbb követelmény a legmagasabb szintű politikai
vezetés biztosítása. A Bizottság elnökének a Tanács elnökével karöltve kell felelősséget
vállalnia az egységes piac megszilárdításáért. A tagállamoknak szintén rendkívül tevékenyen
részt kell venniük ebben a folyamatban, máskülönben az azzal kapcsolatos elképzeléseink,
hogy mit tehetnénk az európai növekedés újraindításáért, az új munkahelyek teremtéséért
és a globalizált világban az EU versenyképességének fokozásáért, csupán a jó szándék jelei
maradnak, ami ahhoz készíti elő a terepet, hogy Európa a világ betegévé váljon. Ebben az
állásfoglalásban ezért arra szólítjuk fel a Bizottság elnökét és a tagállamok vezetőit, hogy
vegyenek részt az egységes piac által megkövetelt jogalkotási és politikai változtatásokban,
és ezekért vállalják a felelősséget is. A ma elfogadandó állásfoglalások világos üzenetet
küldenek arról, hogy a Parlament milyen irányokban vár el fellépést a Bizottságtól. A
legfontosabb cselekvési prioritások közül említenék néhányat: egységes digitális piac és a
szellemi tulajdonjogok egységes térsége, az európai polgárok szakmai mobilitása, a határon
átnyúló közbeszerzések és szolgáltatások serkentése, továbbá az adórendszerek egymáshoz
igazítása. Ami az egységes piac irányítását illeti, négy irányt tartok meghatározóan
fontosnak. Az első a már elfogadott egységes piaci normák bevezetésének szavatolása.
Minden tagállamnak időben és átlátható módon be kell vezetnie az egységes piaci
szabályozókat, a Bizottságnak pedig szigorúan és következetesen ellenőriznie kell ezek
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végrehajtását. A második a protekcionista tendenciák megfékezése. A protekcionizmus
csak fokozza az európai piac széttagoltságát és csökkenti általános versenyképességünket.
A harmadik az európai gazdaság lendületes működését gátló különféle tranzakciós költségek
csökkentése. Ez nemcsak olyan mechanizmusokra vonatkozik, mint a bíróságon kívüli
egyszerű és hatékony jogvita-rendezési eljárás, hanem a szükséges információk és
dokumentumok megfelelően működő elektronikus cseréjével párosuló felhasználóbarát,
határokon átnyúló e-menedzsment is. A negyedik irány pedig a társadalmi csoportoknak
a politikaformálásba és a politika végrehajtásába történő fokozottabb bevonása a Lisszaboni
Szerződésben szentesített elvekkel összhangban.

Végezetül, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani valamennyi árnyékelőadónak és
koordinátornak a hozzájárulásukért és az ebből következő komoly együttműködésért,
amely reményeim szerint lehetővé teszi, hogy ma meggyőző többséggel fogadjuk el az
egységes piacra vonatkozó állásfoglalásokat, és az elmúlt éveknek a jogi szabályozás
fejlesztésére irányuló munkáját úgy folytassuk, hogy az valóban megszilárdítsa az egységes
piacot, és a piacot az európai növekedés és munkahelyteremtés eszközévé tegye.

António Fernando Correia De Campos  , előadó. – (PT) Elnök úr, Barnier úr, hölgyeim
és uraim! A Parlament az egységes piac fellendítéséhez szükséges intézkedésekre vonatkozó
bizottsági kérésre a mai vita tárgyát képező és szavazásra bocsátandó jelentéssel válaszolt.

Az európaiakat célzó egységes piaci intézkedéscsomag 19 javaslatából, amelynek előadója
voltam, a kézzelfoghatóság és a rövid távú megvalósíthatóság kritériumát alkalmazva öt
prioritást emeltünk ki.

Először is a szakképesítések kölcsönös elismerése, a szakmai igazolványkártya, az európai
készségútlevél, valamint az Európai Unión belüli mobilitás rendszeres mérése révén
növelnünk kell az európai polgárok mobilitását.

Másodszor, javítanunk kell a harmadik országokból behozott árukat érintő
határellenőrzését, és a piacfelügyeletre, valamint a termékbiztonságra többéves cselekvési
tervet kell összeállítanunk.

Harmadszor, a mobiltelefonos barangolásról szóló rendeletet 2015 júniusáig meg kell
hosszabbítani, valamint a lakosságot és a vállalkozásokat terhelő költségek csökkentése
érdekében adatátviteli díjakat érintő korlátozásokat kell bevezetni.

Negyedszer, garantálnunk kell az átláthatóbb és összehasonlíthatóbb banki
alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Ötödször, nyugdíjjogosultságuk teljes hordozhatósága érdekében le kell bontani a mobil
munkavállalók előtt tornyosuló akadályokat.

Ez a feladat egyszerű volt és konszenzuson alapult, de az egységes piac Monti-jelentésben
említett kifáradásának kezelését szolgáló intézkedésekről nehezebb volt megállapodásra
jutni és egységes, összefogott megközelítést kialakítani a polgároknak a tisztelt Ház által
a múlt év májusában elfogadott Grech-jelentésben egyértelműen megnevezett igényeire
és bizalmatlanságára válaszul.

Határozottan úgy véljük, hogy a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak az elemzések
és a fellépések egyesítésére irányuló erőfeszítései dacára a parlamenti munkát mesterségesen
három külön jelentésre osztották. A három összetevőnek: a vállalkozásoknak, az európai
polgároknak és az irányításnak egyidejűleg kell fejlődniük a versenyképes egységes piac
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megteremtése érdekében, amelynek intelligens, befogadó és fenntartható növekedése az
európai polgárokat állítja az egységes piac figyelmének középpontjába.

Azt is elismerjük, hogy az e tárgyban keletkező bizottsági kezdeményezések elburjánzása
az Európa 2020 stratégiával, az iparpolitikával és az innováció Európájával egyetemben
a piacélénkítés központi gondolata elhomályosulásának veszélyét hordozzák magukban:
ez a gondolat pedig az, hogy az egységes piacot az európaiak számára ne csak
barátságosabbá, hanem vonzóbbá is tegyük.

Elnök úr, hölgyeim és uraim! Konszenzust két kérdésben volt felettébb nehéz kialakítani.
Az elsőként a szociális értékek és jogok tiszteletben tartása tekintetében a jobboldali
k é p v i s e l ő k  é s  a
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/politicalBodies/search.do?group=2966&language=HU"
\o "Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselõcsoport" tagjainak
ellenállásába ütköztünk, amikor el akartuk fogadtatni, hogy folyamatosan meg kell őrizni
az európai polgárok szociális jogait azért, hogy ezeket a piaci megfontolások semmilyen
jövőbeli jogszabályban ne söpörhessék félre. Különösképpen sajnáljuk, hogy nem sikerült
kiemelt helyet biztosítani a kiküldetési irányelv felülvizsgálatára vonatkozó utalásnak.

Másodsorban az általános gazdasági érdekű szociális szolgáltatások megőrzése
vonatkozásában a cél az volt, hogy megakadályozzuk, hogy e szolgáltatási tevékenységek
tartalma pusztán piaci megfontolások tárgya legyen, vagy legalábbis kiküszöböljük azt az
eshetőséget, hogy a szociális közszolgáltatások magánmonopóliumokká vagy
-oligopóliumokká váljanak olyan területeken, mint például a vízszolgáltatás, a
tömegközlekedés, az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás.

Noha célszerűnek tűnhet e szolgáltatásokban is piaci irányítást és belső piaci
mechanizmusokat bevezetni, az egyetemes hozzáféréshez kötődő szociális értékeket a
jövőben is meg kell őrizni, mivel ezekben az esetekben a szolidaritás elvei felülírják a puszta
piaci megfontolásokat.

Ezen a téren ellenállást tapasztaltunk a jobboldali képviselőcsoportok részéről a témára
vonatkozó európai jogi szabályozás elfogadása tekintetében; ők csak „a Szerződés 14.
cikkén [és] 26. jegyzőkönyvén alapuló, és ezekkel összhangban lévő valamennyi
rendelkezésre álló lehetőség felhasználásába” egyeztek bele.

Képviselőcsoportom tartózkodott a három jelentésre vonatkozó végső bizottsági
szavazástól, mivel az egységes piac szociális vetületével kapcsolatban nem történt előrelépés.
A bizottsági szavazást követően viszont a jelentésbe számos kedvező pont került be, ami
számottevően jobbított rajta. Sorozatos kompromisszumokon keresztül konszenzus
alakult ki, és a főbb képviselőcsoportok nyertesek vagy vesztesek nélkül beleegyeztek a
végső módosításokba.

266 módosítással és öt parlamenti bizottsági véleménnyel valamennyi képviselőcsoport
hozzájárult a végeredményhez – ami a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és azok
munkáját dicséri, akik dolgoztak a jelentésen. Valamennyi hozzájárulás hasznos volt.
Szeretnék köszönetet mondani az árnyékelőadóknak: Róża Gräfin von Thunnak, Jürgen
Creutzmann-nak, Malcolm Harbournek, Emilie Turunennek és Kyriacos
Triantaphyllidesnek, továbbá a koordinátorok csoportjának az építő bírálatokért és azért
az együttműködő szellemért, amely lehetővé tette, hogy a tárgyalások pozitív kimenetelűek
legyenek. Külön köszönet jár Malcolm Harbournek azért az odaadó, előretekintő
hozzáállásért, amely az elmúlt négy hónapban rányomta bélyegét a bizottság munkájára.
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Cristian Silviu Buşoi,    előadó. – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A belső piac
kétségkívül az Európai Unió egyik legnagyobb sikere és az egyik letagadhatatlan erőssége,
olyasmi, amire mindannyian büszkék lehetünk. Úgy gondolom, nem túlzás azt állítani,
hogy az európai integráció gerincét a belső piac képezi. Az idő múlásával a belső piac a
fogyasztók és az európai vállalkozások számára egyaránt bebizonyította előnyeit és
hozzájárult gazdasági növekedésünkhöz.

A legutóbbi időkben azonban bizonyos kifáradást tapasztaltunk a piaci integrációban. Új
lendületet kell hát adnunk a belső piacnak. Meg kell újítanunk az európai polgárok belső
piacba vetett bizalmát. Újrakezdésre van szükség. Nagyra értékelem a Bizottság erre irányuló
tevékenységét és különösen Barnier biztos kiváló munkáját, akinek újra gratulálni szeretnék
a belső piac fellendítését célzó határozott elkötelezettségéért és erőfeszítéseiért. A Bizottság
nagyra törő, egyúttal gyakorlatias és szükséges programot állított össze számunkra a belső
piac erejének helyreállítására. Meggyőződésem, hogy ha ezekre az intézkedésekre sor kerül,
a belső piac vonzóbbá válik polgáraink és vállalkozásaink szemében, és azok
általánosságban véve is elősegítik majd a piac hatékonyabb működését.

előadó. – Ami a jelentésemet illeti, meg kell vallanom, hogy nem volt könnyű dolgunk.
Nagyra törő feladatot kaptunk, ugyanis konszenzust kellett találnunk az erős és korszerű
egységes piacot megalapozó intézkedésekhez, amelyek hozzájárulnának a jövőbeli
növekedéshez, és mindenekelőtt megfelelnének polgáraink és vállalkozásaink elvárásainak.

Mérlegeltük, hogy az innovációnak hangsúlyt kell-e kapnia, mi a teendő a szellemi
tulajdonjogok terén, továbbá milyen adóintézkedések a helytállóak az egységes piac
fejlesztése érdekében a tagállamok szuverenitásának ezzel egyidejű tiszteletben tartása
mellett.

A megbeszélések folyományaképpen és számos hozzájárulást követően – amelyekért
köszönetemet szeretném kifejezni valamennyi árnyékelőadónak, a vélemények előadóinak,
valamint a módosításokat előterjesztő minden képviselőtársamnak – sikerült öt,
haladéktalanul megvalósítandó prioritást körülhatárolnunk.

Az első az innovációnak és a kreativitásnak az egységes piacon történő támogatási
eszközeire vonatkozik, ami lényeges, ha erőteljesebb és fenntarthatóbb növekedést akarunk.
Sarkalatos jelentőséggel bír az uniós szabadalom és egy egységesített bíráskodási rendszer
létrehozása, amely már folyamatban van, továbbá a szerzői jogok kezelésének a javítása.

Ha innovációt akarunk, a finanszírozására szolgáló megoldást is ki kell találnunk: ilyen
például a hosszú távú befektetés és egy olyan keret, amely megkönnyítené a
kockázatitőke-alapok hatékony befektetéseit. Az energetikai vagy távközlési területen
történő infrastrukturális beruházások terén az uniós projektkötvények is nagyszerű
lehetőséget hordozhatnak.

Harmadik prioritásunk az e-kereskedelem ösztönzésével az egységes piac digitális
menetrendünkhöz való igazítására törekszik. Ez olyan intézkedéseket követel meg, amelyek
fokoznák a fogyasztók és vállalkozások e-kereskedelembe vetett bizalmát: ilyen például a
hamisítás és a kalózkodás elleni küzdelem, a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás
megkönnyítése, valamint a határokon átnyúló adósságbehajtás.

A negyedik prioritás – tekintettel a kis- és középvállalkozásoknak a gazdasági bővülésben
játszott jelentékeny szerepére és a munkahelyteremtés vonatkozásában lévő tartalékaira
– az egységes piacnak a kkv-k számára előnyösebb környezetté alakítását szolgálja. A
kkv-knak lehetőséget kell biztosítani, hogy jobban hozzáférhessenek a tőkepiacokhoz. A
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kkv-kat olyan adóintézkedésekkel lehetne határokon átnyúló üzleti tevékenységre sarkallni,
mint a közös konszolidált társaságiadó-alap, világos héa-környezet, továbbá az
adminisztratív terhek csökkentése.

Végül ésszerűsíteni kell a közbeszerzési eljárásokat. Egyszerűsíteni kell őket, hogy a kkv-k
részt vehessenek az eljárásokban, valamint az intelligens, fenntartható és befogadó
növekedés érdekében ezeket jobban kell felhasználni.

Michel Barnier,    a Bizottság tagja. – (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Úgy tűnik számomra,
hogy fordulóponthoz érkeztünk abban a munkában, amelybe együtt vágtunk bele Mario
Monti belső piacról készített éleslátó, teljes és pontos elemzése fényében, továbbá Louis
Grech jelentése tükrében, amelyet a Parlament elsöprő többséggel fogadott el; olyan
pillanatban vagyunk, amikor – ha odafigyelünk országaink polgáraira – ideje tisztáznunk,
hogy a növekedés, a foglalkoztatottság és a társadalmi kohézió tekintetében merre tartunk.

Milyen üzenetek érkeznek Brüsszelből vagy Strasbourg-ból az emberekhez? Mostanában
szükséges, de mindig nehéz vagy kényszerítő üzenetek. A szabályozásról szóló üzenetek
– ez az én munkám –, irányítási, felügyeleti üzenetek, üzenetek a hiány vagy az adósság
lefaragásáról: szükséges, de mindig nehéz vagy kényszerítő üzenetek. Úgy gondolom, hogy
ezekhez más üzeneteknek és főként más tetteknek is kell társulniuk, hogy visszaállítsuk
az európai projektbe és az összetartás értelmébe vetett bizalmat ahelyett, hogy mindenki
bezárkózna a saját várába vagy csak a saját érdekét nézné, azért, hogy meg tudjunk felelni
a globalizáció kihívásainak.

Ez munkánk értelmének a lényege, és személyes köszönetemet szeretném tolmácsolni az
imént felszólalt három parlamenti előadónak: Sandra Kalnietének, Antonio Correia de
Campos-nak és az előbb felszólalt Cristian Buşoinak. Szintén köszönet jár az elnöknek,
Malcolm Harbournek, akinek – miként már elhangzott – igen nagy hatékonysággal és
gondos odafigyeléssel sikerült felettébb rövid időn belül munkába fognia mintegy tizenegy
parlamenti bizottságot; végül köszönetnyilvánításaimat kiegészíteném a különböző
képviselőcsoportok koordinátorai iránti hálám kifejezésével is, hiszen a megvitatott témák
számossága okán önöknek rengeteg ügyet kellett egymás között összehangolniuk. Mindezek
folyományaképpen – ha önök is úgy akarják – igen erős jelzést fognak küldeni a többi
intézmény, de a vállalkozások és a polgárok felé is.

A Monti- és a Grech-jelentés nyomvonalán Barroso elnök úr arra kért, hogy – a testületen
belüli munka jegyében – tizenkét kollégámmal dolgozzam együtt a belső piac fellendítésén,
valamint azokon a szerkezeti reformokon, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a belső piacon
megtaláljuk a piacban rejlő két, három vagy négy növekedési kitörési pontot.

Emlékeztetném önöket, hölgyeim és uraim, hogy ezen a nagy piacon, amely egyébként az
európai politikai projekt első szakasza, kivitelünk 60%-a a többi huszonhat tagállam felé
irányul. Minden egyes ország, kezdve a legnagyobb Németországtól egészen a legkisebbig,
áruinak és szolgáltatásainak átlagosan 60%-át exportálja a szomszédba ezen a nagy piacon.
Ha a belső piac jobban működne, nagyobb bővülés is elképzelhető lenne. Így született meg
az egységes piaci intézkedéscsomag. Így határoztuk meg az ebben a kis kék könyvben
összefoglalt 50 javaslatot, amelyet az összes tagállamba megküldtem 23 nyelven minden
egyes nemzeti parlamenti képviselőnek, szakszervezetnek és szakmai szervezetnek is.

Azután rászántuk az időt a vitára, hogy e javaslatok közül kiválasszuk azokat, amelyek a
leghatékonyabbak lesznek a vállalkozások és a polgárok életének jobbításában. A testület
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tehát e vita lezárultával, a cselekvést megelőzően, továbbá az önök mai tanácskozásának
és vitáinak fényében jövő szerdán fogja megvitatni az egységes piaci intézkedéscsomagot.

Hölgyeim és uraim, meggyőződésem, hogy a versenyképesség és a növekedés csatájának
megnyeréséhez minden régióra, minden vállalkozásra és minden polgárra szükség van.
Minden régióra: ez magyarázza, hogy az egységes piac és az egységes piaci intézkedéscsomag
kialakulásának legelején a Bizottság akkori elnöke, Jacques Delors, azért akarta az egységes
piac kiépítését összekötni a kohéziós politikával, hogy a fejlődésben lemaradt régiók is
kivegyék a részüket a növekedés és a versenyképesség csatájából – minden régió, ideértve
a legtávolabbi, legkülső régiókat is. Minden vállalkozásra szükség van, amikor feltalálni
vagy alkotni kell – és gondolok itt a szabadalmak előrehaladó ügyére –, amikor a kis- és
középvállalkozásoknak finanszírozást kell találniuk és kevesebb adminisztratív
bonyolultságra és hercehurcára van szükségük; amikor biztonságos elektronikus
kereskedelem lebonyolítására kerül sor és közbeszerzéseken kell részt venni – erre mindjárt
visszatérek.

Minden régióra, minden vállalkozásra és minden polgárra szükség van. A mindennapi
életben mindannyian hol fogyasztók, szolgáltatásokat igénybe vevők, hol megtakarítók,
részvényesek, munkavállalók vagy kisiparosok vagyunk, és a cél az, hogy könnyebb legyen
a határokon átnyúló mobilitás, hogy a szakképesítéseket, a készségeket és a szociális jogokat
elismerjék és tiszteletben tartsák, hogy színvonalas közszolgáltatásokhoz lehessen
hozzáférni, hogy amikor az interneten vagy máshogy termékeket vásárolunk, akkor ezt
biztonságosan és védelmet élvezve tehessük, hogy ne legyen kettős adóztatás. Íme néhány
példa arra, amivel foglalkoznunk kell azért, hogy jobban működtessük a belső piacot.

Mi a következő lépés a parlamenti vita után? Az Európai Tanács március 24-i és 25-i ülése
üdvözölte az általunk elindított fellépést, amelyet az Európai Tanács maga is elindított a
közös jogalkotás címén. Arra kaptunk felkérést, hogy válasszunk ki prioritásokat, és miként
már leszögeztem, a jövő héten a testületnek azt fogjuk javasolni kollégáimmal – akik sokat
dolgoztak, és akiknek ezért köszönet jár –, hogy válasszon ki tizenkét mozgatórugót a
belső piacnak a vállalkozások és polgárok szempontjából történő hatékonyabb működtetése
céljából.

Minden egyes mozgatórugóra, például a mobilitásra, a kisvállalkozások finanszírozására,
a szellemi tulajdonra, az adózásra, a közszolgáltatásokra, a társadalmi kohézióra javasolni
fogunk egy kulcsfellépést, amelyet az jellemez majd, hogy újszerű lesz, reményeink szerint
hatékony a vállalkozások szemszögéből, és két év alatt megvalósítható lesz. A
megvalósítható alatt az értendő, hogy a Bizottság javaslatot tesz rájuk, és önök a Tanáccsal
egyetemben 2011-ben és 2012-ben véleményt nyilváníthatnak róluk, majd elfogadhatják
azokat.

2012-ben lesz az egységes piaci intézkedéscsomag és az egységes piac huszadik évfordulója.
Ha jól értjük, amit az európai népek üzennek, akkor, hölgyeim és uraim, nincs jogunk
ahhoz, hogy ez az évforduló nosztalgikus vagy melankolikus jelleget öltsön. Ennek az
évfordulónak kezdeményezőnek és a növekedés szempontjából dinamikusnak kell lennie,
és az egységes piaci intézkedéscsomagon keresztül így akarjuk ezt megünnepelni.

Tizenkét mozgatórugó lesz, tizenkét konkrét javaslat, amelyek azonban nem zárják ki
egymást. Minden egyes mozgatórugóra meghatározunk majd más elgondolásokat, más
fellépéseket és más javaslatokat is, amelyeket a Bizottság párhuzamosan fog kibontakoztatni,
de lesz tizenkét kulcsfellépés, amelyek az operatív munkát jelképezik majd. Remélem,
hogy a legmagasabb szinten az Európai Tanács, az önök által képviselt Parlament, részünkről
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a Bizottság, továbbá a magyar elnökség is – amelynek köszönetet mondok, miniszter
asszony, az elkötelezettségéért – abban a helyzetben lesz, hogy még június vagy július vége
előtt némiképp ünnepélyes keretek között kötelezettséget vállalhat az egységes piaci
intézkedéscsomag kibocsátására. Elnök úr, ennyit tudtam mondani erről a témáról.

Önök azt kérték tőlem, hogy bizottsági nyilatkozatban említsem meg az egyik szempontot.
Most szeretném ezt megtenni azért, hogy utána hagyjunk időt a vitára. Ez az egységes piaci
intézkedéscsomagban található szempont az európai gazdaság 17%-át érinti, és konkrétan
az állami megrendelésekre és közbeszerzésekre vonatkozik. És pár szót szeretnék szólni
a közbeszerzésekre vonatkozó négy projektről, amelyeket önökkel együtt indítunk el,
miként ezt a Buşoi-jelentés is kiemeli.

Az első projekt a 2004-es irányelvek általános felülvizsgálata a közpénzek optimális
felhasználásának szavatolása, valamint annak érdekében, hogy a lehető legtöbb vállalkozás
számára váljék lehetővé a közbeszerzési eljárásban való részvétel, és kevesebb bürokráciával
lehessen színvonalas termékeket és szolgáltatásokat beszerezni. Gyakorlatilag egyszerűsíteni
kívánom az eljárásokat, rugalmasabbá akarom tenni őket, és azt is meg kívánom nézni,
hogy miként lehetne a kis helyi közösségek különleges igényeit figyelembe venni, például
azáltal, hogy egyszerűsített eljárásokat bocsátunk a rendelkezésükre. Másodsorban
könnyebbé kell tenni az állami beszerzésekhez való hozzáférést, nevezetesen a kis- és
középvállalkozások határokon átnyúló részvételét. Végül pedig Malcolm Harbour elnök
és az önök bizottsága kívánságára valamilyen módon a felelősebb, környezettudatosabb
vagy zöldebb, az innovációt vagy a társadalmi befogadást is elősegítő beszerzéseket kívánom
ösztönözni.

A reform különböző célkitűzései azután egyszerű és kiegyensúlyozottabb szabályokban
fognak testet ölteni. Igen kiterjedt helyi konzultációt és gazdasági értékelést folytattunk,
amely még nem zárult le. Már van egy zöld könyvünk, most pedig keressük a
legműködőképesebb javaslatokat. A jogszabályok nem terjednek ki majd mindenre. A
Bizottság ezzel párhuzamosan ágazati kezdeményezéseken fog dolgozni a közbeszerzések
jobb felhasználása, továbbá olyan célkitűzések megvalósításának elősegítése céljából,
amelyek benne vannak például az Európa 2020 stratégiában. Ide tartozik a környezettudatos
közbeszerzésekről szóló kézikönyv frissítésétől kezdve – amelyet Janez Potočnik
biztostársammal együtt készítek – az energiahatékonyságot célzó európai terv végrehajtásán
keresztül – amelyen Günther Oettingerrel vagy Connie Hedegaarddal dolgozom együtt –
egészen a forgalomba hozatalt megelőző beszerzési projektek előmozdításáig: itt általában
innovatív beszerzésekről van szó, ezt a projektet Antonio Tajanival és Máire
Geoghegan-Quinn-nel együtt koordinálom. Ez az első projekt.

A második a koncessziós projekt. Anélkül, hogy kivárnánk a közbeszerzések keretének
korszerűsítését célzó hosszú lélegzetű munka kimenetelét, a koncessziók kérdésében
mielőbb szeretnék kézzelfogható eredményekre jutni. Ugyanis az a helyzet, hölgyeim és
uraim, hogy a koncessziók egyre jelentékenyebb szerepet játszanak a közszolgáltatások
nyújtására szolgáló infrastruktúrák megteremtésében. Európában a köz- és magánszféra
közötti partnerségek 60%-a koncessziókon keresztül bonyolódik.

Márpedig az a helyzet, hogy a közmunkáktól eltekintve jelenleg nincs európai jogi
szabályozás a koncessziókra. És még ha erre a területre érvényesek is a Szerződés általános
elvei, olyan valódi jogbizonytalanság észlelhető ezen a téren, amely hátráltatja e piac
fejlődését. Bizonyíték erre a Bíróság elmúlt években hozott huszonnégy ítélete. Egy laza,
bizonyos alapszabályokra korlátozódó keret létrehozására szándékozok javaslatot tenni,
amely nem kérdőjelezi meg a jól működő nemzeti jogszabályi környezetet. Főként az
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általam javasolandó küszöbök miatt nem fog túlzott adminisztratív terhet róni a helyi
közösségekre.

Tudom, hogy több képviselőcsoporton belül kételyek merültek föl és vitákra került sor. A
felszólalókat hallgatván a magam részéről meg vagyok győződve arról, hogy ha jól
határozzuk meg a célkitűzéseinket, a félreértések elkerülhetőek. Az állami hatóságok
továbbra is szabadon szervezhetik meg saját maguk a közszolgáltatásokat, de amennyiben
a kiszervezés mellett döntenek, nem hiszem, hogy bárki is ellenezne egy minimális
átláthatóságot, és olyan szabályokat, amelyek biztosítják, hogy ne legyen hátrányos
megkülönböztetés. Meglátásom szerint ez elengedhetetlen a közpénzek felhasználásának
optimalizálása, valamint a megfelelő nyilvánosság vagy hatékony jogorvoslati lehetőség
nélküli pénzodaítélés gyakorlatának és az egyes korrupciós kockázatoknak a visszaszorítása
érdekében.

Ami a vállalkozásokat illeti, amikor élénkíteni kívánjuk a belső piacot, ki szállhatna szembe
azzal, hogy a koncessziók terén is valóra váltsuk ezt? Gondolok főként a kis- és
középvállalkozásokra, amelyeknek jelenleg nem állnak rendelkezésére azok az eszközök,
amelyek megvannak a nagyvállalkozásoknál a külföldi közbeszerzések felkutatásához és
megnyeréséhez, amennyiben ez utóbbiakat nem hozzák nyilvánosságra. A koncessziókra
kialakítandó minimumkeret lehetővé teszi majd az átláthatóságot, az információszerzést,
és ezáltal megkönnyíti a legkisebb vállalkozások hozzáférését egy sor állami
megrendeléshez. De ez a jobb szabályozás kérdése is. Egy célzott, jól átgondolt jogszabály
jobb választás, amely kevesebbe kerül, mint ha a problémákat kizárólag a jogsértésekre
vonatkozó szabállyal akarnánk rendezni.

A harmadik projekt, amelyről röviden szólnék, az európai védelmi piacra vonatkozik. A
tagállamokkal együtt fogunk dolgozni a 2009-es irányelv végrehajtásának keretében,
amelynek átültetési határideje néhány hét múlva lejár. Az európai joggal sokszor ellentétes
visszatérítési politikák kiigazításáról van szó. Antonio Tajanival együtt erről a témáról, a
védelmi iparágak európai piacának kérdéséről egyenesen a Parlament brüsszeli épületében
szervezek egy konferenciát május 23-ra.

Végül röviden egy olyan témát vetnék föl, amely túl sokáig háttérbe szorult, és ez a
közbeszerzések nemzetközi vetülete. A célkitűzés világos: több piac a vállalkozásainknak,
valamint a kölcsönösség és a kölcsönös előnyök jegyében persze mi is készek vagyunk
többet felajánlani. A kereskedelem növekedése mindenki számára előnyt jelent.

Márpedig ma az a helyzet, hogy jelenleg ezzel az alapvetéssel, vagyis a nyitott
kereskedelemmel és az ehhez kapcsolódó előnyökkel összefüggésben van egy problémánk,
amelyre emlékeztetni szeretnék. Az igazság az, hogy legfőbb partnereink – az Egyesült
Államok és Japán a kormányzati beszerzési megállapodás (GPA) keretében, továbbá Kína
kétoldalú szinten – nem akarnak igazán elköteleződni a fokozottabb piacnyitásra. Nekünk
pedig nincsenek valódi tárgyalási ütőkártyáink, amennyiben saját piacaink szinte
természetes módon már eleve nyitottnak tekinthetők. A GPA és a WTO keretében kötött
megállapodásokból következő nemzetközi kötelezettségvállalások, hölgyeim és uraim,
még nem kerültek átültetésre az európai jogba.

Ebben a környezetben a tagállamok nagyon eltérő módon alkalmazzák a szabályokat, ami
torzítja a belső piacot. Emiatt jelenleg európai vállalkozásaink egyenlőtlen helyzetben
vannak – erről most a lengyel autópályák esete jut az eszembe –: egyrészről külföldi
vállalkozások nálunk nagyon széles körű hozzáférést élveznek, ami gyakran sokkal
messzebb megy annál, mint amit az Európai Unió kialkudott, másrészről viszont saját
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vállalkozásaink nehézségekbe ütköznek, amikor egyes nagy partnereinknél közbeszerzési
eljáráson akarnak részt venni.

Ezért Karel De Gucht biztostársammal idén egy olyan jogalkotási eszközre tervezünk
javaslatot tenni, amely átülteti az európai jogba a közbeszerzések terén vállalt nemzetközi
kötelezettségeinket, és felvértez bennünket azzal a tárgyalási ütőkártyával, amelyre
szükségünk van. A nyitottság mellett vagyunk, ám nem vagyunk a naivitás hívei. Az európai
vásárlók számára szilárd és világos jogalapot kell biztosítani ahhoz, hogy eltérően bánjanak
azon országokból származó vállalkozások ajánlataival, amelyekkel van megállapodásunk,
azokhoz képest, amelyek származási országával az Európai Uniónak még nincsen, és
nagyobb biztonságot is kell teremteni. Egy szó, mint száz: nem arról van szó, hogy Európát
erődítménnyé kellene alakítanunk, hanem arról, hogy vállalkozásainkat valóságközeli,
méltányos, nyitott, de naivitástól mentes környezetbe kell helyeznünk.

Nos, miként ön is kérte, elnök úr, és a Parlament szintén, meg szerettem volna ragadni a
belső piac fellendítéséről szóló vitát arra, hogy beszéljek erről a fontos ágazatról, amely
egyébként a felszólalásom elején említett tizenkét mozgatórugó egyike lesz: az önökkel
együtt az elkövetkező hetekben javasolandó állami megrendelések és a korszerűsítés
mozgatórugója.

Győri Enikő,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Tisztelt Elnök Úr! Biztos Úr! Tisztelt Képviselő
Hölgyek és Urak! Ahogy Kalniete asszony is fogalmazott, az Európai Uniónak, a
gazdaságnak szüksége van egy lokomotívra. Így igaz, mélyen osztom ezt az elképzelést.
Talán emlékeznek rá, annak idején a magyar uniós elnökség kezdetén a magyar
miniszterelnök is egyértelművé tette ebben a teremben: az nem elég, hogyha a válság
utógondozását, kezelését elvégezzük, ha feszesebb költségvetési politikára biztatjuk a
tagállamokat, és ezt ellenőrizzük is. Sok ilyen jogszabályon dolgozunk jelenleg is. Illetve
készült egy átfogó gazdasági válságkezelési csomag. Arra is oda kell figyelnünk, hogy a
polgáraink szemében hitelesek maradjunk. És ez márpedig csak akkor történik meg, ha
munkahelyeket tudunk teremteni.

Erre a munkahelyteremtésre keressük a forrásokat, hogy mi az, amiből ezt meg tudjuk
oldani. És meggyőződésem, hogy az egységes piac az: az a kiaknázatlan lehetőség, amelyben
a jövőnk rejlik amellett, hogy megvalósítjuk az Európai Unió 2020-ig terjedő stratégiáját
is. Mindezen vonalak mentén tehát kimondottan üdvözölöm mind az Európai Bizottság,
mind az Európai Parlamentnek az elkötelezettségét az egységes piac újraindítása iránt. És
azokat a prioritásokat, amelyeket mind a Bizottság kijelölt, illetve ez a Parlament a három
kiváló jelentésben is lefektet. Az Önök képviselőtársa, Louis Grech úr által korábban
készített jelentésről a különböző elképzeléseket és álláspontokat már meg tudtuk vitatni.

És meggyőződésem, hogy ez a mostani három jelentés is hozzá fog járulni ahhoz a
célirányos vitához, amelynek eredményeképpen a konkrét intézkedéseket közösen
meghozhatjuk majd 2012-ig, a Barnier biztos úr által is említett huszadik évfordulóig.
Amint Önök is tudják, és biztos úr is utalt rá, a Versenyképességi Tanács a március 10-ei
ülésén véleménycserét tartott a társadalmi konzultációnak a kimeneteléről, amelynek a
középpontjában azok a kritériumok álltak, amelyek alapján az intézmények és a tagállamok
kiemelt kötelezettségvállalásainak a területeit meg kellett határozni. A magyar elnökség
erre a vitára építve a Versenyképességi Tanács május 30-i ülésén készül arra, hogy
következtetéseket fogadjon el a javasolt kiemelt intézkedésekről.

Engedjék meg, hogy emlékeztessem Önöket a tágabb kontextusra is. A mai helyzetben a
politikai és gazdasági nyomás és az annak enyhítésére hozott intézkedések miatt a polgárok,
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a vállalkozások és az intézmények körében az egységes piac nem biztos, hogy feltétlenül
népszerű. Monti professzor szavaival élve azonban úgy vélem, hogy az egységes piacra
éppen ilyenkor, most van a legnagyobb szükség. Amikor a válság hatása alatt ösztönösen
igyekszünk a szűk, de jól ismert nemzeti korlátok közé visszahúzódni. Ennek a kísértésnek
azonban meggyőződésem, hogy nem szabad engedni. Ezért nyilvánvalóan elérkezett az
ideje annak, hogy politikai ösztönzést adjunk az egységes piacnak. Amint azt az egységes
piacnak a fogyasztók és az állampolgárok számára történő létrehozásáról szóló korábbi
jelentésükben Önök, képviselők is kiemelték, és amit Mario Monti jelentése is megállapít:
az egységes piac próbatétel előtt áll.

Vajon eszközzé válik-e majd, amely közelebb hozza az Uniót a polgáraihoz azáltal, hogy
érezhető javulást eredményez a mindennapi életünkben? Vagy pusztán olyan küzdőtér
lesz, amely az egységes piac működését gátló szűk keresztmetszetek és a fenntartott
ágazatok védelmét szolgálja. A válasz ezekre a kérdésekre attól függ, hogy milyen
elkötelezettséggel végezzük a munkákat az elkövetkező hónapokban. Miután az Európai
Parlament a mai napon elfogadja az állásfoglalását, a Bizottság április közepén – ahogy ez
el is hangzott – el fogja tudni fogadni a felülvizsgált közleményét. Reméljük, hogy mindazok
a politikai üzenetek, és amiket Önök is megfogalmaztak a jelentésükben, ezek bekerülnek
majd a bizottsági dokumentumba. Azt követően, hogy megszületnek a jogalkotási
javaslatok, számítunk arra, hogy egy olyan különleges partnerséget tudunk kialakítani
Önökkel és a Bizottsággal, amelynek révén lehetőség nyílik a végső egységes piaci
intézkedéscsomagban előirányzott legfőbb intézkedések gyors vizsgálatára és elfogadására.

Most pedig engedjék meg, hogy az előttünk levő három jelentés néhány elemét kiemeljem,
anélkül, hogy azért minden jelzésükre kimerítően reagálnék. Az elnökség üdvözli azt, hogy
a jelentéstevő az Európai Tanács napirendjére szeretné tűzni az egységes piac témakörét.
Úgy gondoljuk, hogy az egységes piaci intézkedéscsomaggal kapcsolatos előrelépés az
Uniónak a szerződésben említett általános politikai irányainak a körébe tartozik. A politikai
irányok kijelölése pedig bizony az Európai Tanács feladata. Ennek napirendjét az Európai
Tanács elnöke határozza meg, de szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a március
24-25-i európai tanácsi következtetések is utaltak az egységes piac fontosságára.

Az elnökség szeretné kifejezni a köszönetét a Parlamentnek, hogy következetesen támogatta
a Versenyképességi Tanácsot abban, hogy konkrét intézkedések szülessenek az egységes
szabadalmi rendszer létrehozása terén. Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy az
egységes szabadalmi rendszer rendkívüli mértékben növelné a vállalkozások
versenyképességét. És nagyon jó vitát folytattunk itt, köszönöm a Parlament
együttműködését, hogy felhatalmazta a Tanácsot arra, hogy egy megerősített együttműködés
keretében ezt elindítsuk. Egyetértünk abban is, hogy az egységes digitális piac kiteljesítése,
illetve a kis- és középvállalkozások megerősítése, helyzetük javítása nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy előremozdítsuk az európai innovációt.

A polgárok mobilitása, különösen a szakmai képesítések elismerése révén, az európai
polgárokat foglalkoztató további kérdéseket vehetünk elő. Ezért osztjuk azt a megállapítást,
hogy ezen a területen fokozott uniós fellépés és azonnali, kézzel fogható eredmények
meghozatala az egy kiemelt feladatunk. Azt is megállapította az elnökség, hogy csaknem
az összes elemzett jelentés, beleértve a korábbi Grech-jelentést és a Correia De
Campos-jelentést is, különös hangsúlyt fektet arra, hogy biztosítsuk az Unió polgárai
számára a belső piaci jogok gyakorlását. Ezzel összefüggésben üdvözöljük az e téren elért
eredményeket, amelyek a Bizottság által megvalósított intézkedéseknek köszönhetőek.
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Többek között az „Európa Önökért” portál, a SOLVIT-hálózat és a szolgáltatási irányelv
szerinti egyablakos ügyintézési pontok létrehozása.

Mindazonáltal osztjuk az Önök nézetét azt illetően, hogy még lehet többet tenni az uniós
polgárok jogai gyakorlása érdekében. Végezetül engedjenek meg egy kitérőt a magyar
elnökség napirendjén szereplő másik prioritás felé. A hatos gazdasági jogszabálycsomag,
a six-pack témájában eddig folytatott parlamenti konzultációim során gyakran hallottam
azt a kritikát, hogy a tagállamok, tehát értsük ez alatt a Tanácsot, és az Európai Tanács a
pénzügyi makrostabilitást szem előtt tartva elhanyagolja a növekedés ösztönzését és a
reálgazdaság válságból való kilábalását. Vagy ha mégsem, akkor ez utóbbi célokhoz csak
puha, számon nem kérhető eszközöket rendel. És hogy inkább ezt tartalmazza csak az EU
2020-as stratégia. Nos, én azt gondolom, és erre már a bevezetőmben is utaltam, hogy az
egységes piac és a benne rejlő hatalmas növekedési potenciál megadhatja a megfelelő
választ ezekre az aggodalmakra, és biztosíték az Unió fellépésének a kiegyensúlyozottságára.

Azt gondolom, hogy kiemelkedő feladatunk, hogy mindezt a folyamatot, az egységes piac
megerősítését, a lehető legátláthatóbb módon az Európai Parlamenttel szoros
együttműködésben tegyük. A Tanács kész erre az együttműködésre, maximális
partnerségben a Bizottsággal és a Parlamenttel, azok tagjaival. Köszönöm szépen Elnök
Úr.

Elnök.   – Hölgyeim és uraim! Az öt felszólalás – három a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottság nevében, továbbá a biztos és Győri Enikő felszólalása – jelentékeny vitát indított
el, olyan vitát, amely igen fontos az Európai Unió és polgárai jövője, valamint gyors
fejlődésünk szempontjából. Még egyszer szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az
egységes piac fellendítését célzó eredeti elgondolás az IMCO Bizottságban született meg.
Újfent szeretnék gratulálni a bizottságban ülésező összes képviselőtársamnak, és szeretném,
ha Malcolm Harbour nevükben is fogadná a köszönetet és a gratulációt.

Szintén az IMCO Bizottság hozakodott elő a Mario Monti-féle jelentés gondolatával, amely
kiváló jelentés nagymértékben segíti a munkánkat. Barnier biztosnak is köszönetemet
kívánom tolmácsolni az Európai Bizottságnak a jelentéseinkre adott válaszként előterjesztett
javaslatairól szóló, kitűnő és igen széleskörű ismertetéséért. Ami a közbeszerzéseket illeti,
ezek valóban gyakran bizonyulnak a tagállamokban végzett munkánk Achillesz sarkának.
Ezért rendkívül fontos, hogy ezt az ügyet előmozdítsuk, és a magyar elnökség bizonyosan
felkarolja majd ezeket az erőfeszítéseket. Ennek szükségességéről meg vagyunk győződve,
hiszen ez a kérdés lényegbevágó az európai emberek számára.

A jelentések és a megbeszélések jelentősége a véleményeket megfogalmazó parlamenti
bizottságok számán is lemérhető. Ezt nyolc bizottság tette meg, és önök is pontosan olyan
jól tudják, mint én, hogy igen ritkán fordul elő, hogy egyetlen jelentéscsomagról nyolc
parlamenti bizottság nyilvánítson véleményt. Most egymás után mindegyik bizottság
felszólal. Andrés Barea asszony, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről, öné a szó.

Josefa Andrés Barea,    a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményének előadója. – (ES)
Elnök úr! Az említett nyolc bizottság között van a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság is,
és most szeretnék köszönetet mondani a bizottsági tagoknak a jelentéshez való
hozzájárulásukért.

Az egységes piac megszilárdítása az Európa 2020 stratégia egyik növekedésen alapuló
célkitűzése. Az Európai Unió a legfőbb nemzetközi szereplő. Az EU-nak meg kell felelnie
a globalizált piac kihívásainak.
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A kihívás a vállalkozások, a vállalkozásaink számára a nemzetközi piacon az, hogy nagy
elvárásokat és nagy lehetőségeket generáljanak, de szociális felelősséget is vállaljanak
magukra: a munkavállalók és közszolgáltatások számára biztosítékokkal járó szociális
növekedést.

A fejlődő országok felé is kötelezettséget vállalunk: a szegénység elleni küzdelem a
millenniumi fejlesztési célok egyike. A jövőben iparunknak és vállalkozásainknak tudáson
kell alapulniuk, és a szellemi tulajdon területén harcolnunk kell a hamisítás ellen.

Vállalkozásainkat kutatási és fejlesztési, valamint szociális kritériumokkal összhangban
kell védenünk, továbbá az európai polgárok és az Európai Unión kívüli polgárok javára is
védelmeznünk kell külföldi érdekeinket.

Diogo Feio,    a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményének előadója. – (PT) Elnök úr!
Először is köszönetemet kívánom kifejezni Barnier biztosnak, a Tanács képviselőjének, és
különösen a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban ülésező képviselőtársaimnak.

A Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében szeretném kiemelni a mai vita tárgyát képező
jelentések fontosságát, amelyek erőteljesen rímelnek a Monti-jelentés szellemére, hiszen
a sikeres liberális gazdaság, a verseny, valamint a dinamikus, innovatív piac gondolatát
népszerűsítik.

Ezek az utak fognak elvezetni bennünket oda, ahol az Európa 2020 stratégia túlmutathat
egy papírra vetett kezdeményezésen és valósággá válhat, támogatván az európai gazdaság
legfőbb munkáltatóit, a kis- és középvállalkozásokat, és általánosságban is támogatva a
vállalkozásokat, megteremtve a mindinkább a belső piacra, a ténylegesen működő gazdasági
kormányzásra és alapvetően a gazdaság valóságos növekedésére támaszkodni képes
fenntartható gazdasági fejlődés gondolatát.

Raffaele Baldassarre,    a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. – (IT)
Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az egységes piaci intézkedéscsomag jelentősége a piaci
igények kielégítésének szándékában rejlik; abban, hogy meg kívánja könnyíteni az összes
érintett: a vállalkozások, a fogyasztók és a munkavállalók hozzáférését és részvételét. E
nagyra törő célra tekintettel elégedett vagyok a Michel Barnier által javasolt
beavatkozásokkal és a Parlament által adott útmutatásokkal.

Véleményem szerint egyes prioritások elengedhetetlenek az EU által javasolt célkitűzések
elérése érdekében, ezek különösen a következők: a kis- és középvállalkozások belső piachoz
való hozzáférésének javítása adminisztratív kötelezettségeik csökkentésével és az ajánlati
felhívásokban való részvételük megkönnyítésével, az elektronikus kereskedelem fejlődése
előtt tornyosuló valamennyi akadály lebontása, valamint az innováció támogatása és
finanszírozása főként az uniós projektkötvények kibocsátása révén elsősorban az energia-,
a közlekedési és a távközlési ágazatban.

Végezetül az intézkedéscsomag általam vélt célját, nevezetesen a növekedésen, a
versenyképességen és a fenntarthatóságon alapuló szociális piacgazdaságot csak akkor
valósíthatjuk meg, ha az üzleti világ fejlesztését és támogatását összekötjük az Európa
2020 stratégia foglalkoztatással kapcsolatos célkitűzéseivel.

Liisa Jaakonsaari,    a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. – (FI) Elnök
úr! Jacques Delors tévedett, amikor azt állította, hogy az ember nem szerethet bele az
egységes piacba, hiszen az e tárgy körül kialakult vitában oly sok heves
érzelemmegnyilvánulásnak lehetünk a tanúi.
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A bizottsági megközelítés nagyra törő volt, és van pár igen jelentős, folyamatban lévő
projekt: az európai szabadalom, a közös energiapiac és így tovább. Egy kérdés azonban
továbbra is nyomasztó probléma marad: felettébb sovány a jelentés hozzájárulása a szociális
vetülethez. Például alig történik említés a kiküldött munkavállalókról, valamint a
jótékonysági szolgáltatások és az egységes piachoz társuló szociális kikötések leírása is
sajnálatosan igen homályos.

Rejtély számomra, hogy az erőteljesebb és jobban beépült szociális jogok miért tekintendők
elsősorban problémának. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy az északi országoknak
sikerült az erőteljes szociális jogokat magas szintű versenyképességgel és termelékenységgel
párosítaniuk. Vajon ez nem sokkal intelligensebb megközelítés, biztos úr?

Jürgen Creutzmann,    a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. – (DE)
Elnök úr, Barnier úr! Szeretnék reagálni képviselőtársam megjegyzéseire. A bizottság azt
javasolta, hogy szociális záradék helyett vizsgáljuk meg, hogy a belső piaci intézkedéseknek
milyen hatása lesz a foglalkoztatottságra. Ez sokkal fontosabb általános formulák
alkalmazásánál. Ha a belső piac tekintetében előre akarunk lépni, oda kell figyelnünk a
szociális kérdésekre, és minden tevékenységünkben hangsúlyt kell fektetnünk ezekre. Ezért
különösen fontos egy, az említett követelményeket külön is figyelembe vevő
hatástanulmány elkészítése.

Még egy megjegyzést szeretnék tenni. Meglepetve hallottam az elnök szájából a gazdasági
kormányzás kifejezést, amelyet németre még mindig Wirtschaftslenkungnak fordítanak. Ez
a kifejezés a gazdaság központi állami ellenőrzésének jelölésére is használatos. Márpedig
Németország egy területén igen rossz tapasztalataink vannak a gazdaság állami
ellenőrzésével. Biztos vagyok abban, hogy a belső piacot csak akkor fejleszthetjük tovább,
ha valamennyi nemzeti gazdaságunkat összehangoljuk. Ez világos, mint a nap. A gazdasági
kormányzáson keresztül azonban nem fogunk tudni előrelépni a belső piaccal.

Ma arról vitázunk, hogy miként tudnánk lendületbe hozni a belső piacot, ami már régóta
esedékes, hiszen jövőre ünnepeljük a belső piac huszadik évfordulóját. Üdvözlöm tehát
Michel Barnier nyilatkozatát, amelyben leszögezte, hogy az eddig még meg nem valósított,
a belső piacnak új lökést adó néhány konkrét intézkedésre kíván összpontosítani. A belső
piac óriási lehetőséget jelent mindannyiunk számára: újabb munkahelyek létrehozásához
vezethet, márpedig célunknak annak kell lennie, hogy munkát találjunk az emberek számára.
Ez a legjobb szociálpolitika, amelyet megvalósíthatunk, mert a munkával rendelkező
emberekben az önbecsülés is kialakul. Ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk
azért, hogy biztosan előrelépés történjék ezen a téren.

A vállalkozások és a polgárok számára előnyökkel járó, kiegyensúlyozott
intézkedéscsomagra van szükségünk. Egyrészről azt akarjuk, hogy a múlthoz viszonyítva
főként a középvállalkozások profitáljanak többet a belső piacból. Ehhez sürgősen szükség
van egy uniós szabadalmi rendszerre, hogy a gazdasági társaságok végre egész Európában
megvédhessék innovatív termékeiket, és rendes áron adhassák el azokat. Ezenfelül a
vállalkozásoknak innovációs tevékenységük fejlesztéséhez több finanszírozásra van
szükségük. Az európai kockázatitőke-piac csak az egyik a számos szóba jöhető intézkedés
közül. A hozzáadottérték-adó harmonizációja és a most vita tárgyát képező
társaságiadó-alap szintén lökést fog adni a belső piacnak.

Másrészről olyan konkrét intézkedéseket is hoznunk kell, amelyek fokozzák a polgárok
belső piac iránti bizalmát. Javítanunk kell a szakképesítések elismerését, akár az európai
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szakmai igazolványkártya bevezetésével is. Ez megkönnyítené a más tagállamokban történő
munkavállalást és fokozná a polgárok mobilitását az európai belső piacon.

Egy európai piacfelügyeleti szervre is szükség van. Ezt a pontot külön is ki szeretném
emelni, a tagállamok ugyanis állandóan elmulasztják e kérdés gyakorlatban történő
megvalósítását. Nem akarjuk, hogy a belső piacon veszélyes termékek kerüljenek
forgalomba.

Amennyiben ezt a javaslatot túlnyomó többséggel el tudjuk fogadni, új lendületet adhatunk
a belső piacnak.

Francesco De Angelis,    az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményének előadója. –
(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Ha vissza akarjuk állítani a piacba vetett bizalmat, a
fogyasztók, a munkavállalók és a vállalkozások igényeinek prioritást kell élvezniük.

Ha erősíteni akarjuk a polgárok, a munkavállalók és a közszolgáltatások felhasználóinak
jogait, jelentős figyelmet kell fordítanunk a jövőbeli egységes piac szociális dimenziójának
biztosítására. A növekedésnek, a fejlődésnek és a szociális dimenziónak kéz a kézben kell
járniuk. A gazdasági növekedésnek a polgárok javát kell szolgálnia.

Ebből a szemszögből a vállalati előírásokról szóló szabálycsomag tartalmaz néhány jó
javaslatot, köztük a kis- és középvállalkozásoknak a tőkepiacokhoz való hozzáférésének
fokozását célzó cselekvési tervet, valamint az innovatív cégek és a regionális fejlesztés
finanszírozásának új irányvonalait is. Gazdaságunk gerincét a kis- és középvállalkozások
alkotják, amelyek egyben a belső piac bővülésének húzóerejét is jelentik. Elnök úr,
amennyiben ki akarunk lábalni a válságból, és egy új fejlődési, fenntartható növekedési és
új, minőségi foglalkoztatási modellt akarunk előmozdítani, akkor nekünk kell e célok
elérését szavatolnunk.

Sophie Auconie,    a  Regionális Fejlesztési Bizottság  véleményének előadója. – (FR) Elnök úr,
Győri asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Egy dolgot szeretnék mondani, egy szót,
amely talán határozottan ellentmond a jelenlegi helyzetnek, de amelyet épp ezért előtérbe
kell helyeznünk, és ez a szó az ambíció: ambíció a belső piac tekintetében, biztos úr, ambíció
Európa tekintetében; ambíció, hogy bebizonyítsuk a polgároknak, hogy az európai
integráció egy lépés jelent a jogaik irányába, a munkavállalói jogok, a fogyasztói jogok, a
turistajogok, de szélesebb értelemben az egyéni jogok irányába is. Szeretném elismerésemet
kifejezni Michel Barnier úrnak, aki minden olyan projekten keresztül, amelyet megvalósítani
kíván, ezt az ambíciót testesíti meg.

A Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága véleményének előadójaként üdvözlöm a
felvetett elképzeléseket: a különleges földrajzi jellemzőkkel bíró régiókra – például a legkülső
régiókra – kidolgozandó külön fellépés szükségességét, a vállalkozásokat szolgáló európai
szabadalom létrehozását, az alapítványok európai jogállásának megteremtését, az önkéntes
egészségpénztárakat, de az egyesüléseket is, továbbá a konkrét projektek finanszírozását
szolgáló kötvények kibocsátását, végezetül pedig a belső piac fenntartható fejlődése
ösztönzésének a szükségességét.

Piotr Borys,    a Jogi Bizottság véleményének előadója. – (PL) Elnök úr! Ha az egységes piacot
nem kezeljük egységében, nem fogjuk elérni az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, és a
gazdaságot sem fogjuk innovatívabbá és versenyképesebbé tenni. Köszönet jár tehát Barnier
biztos úrnak azért, hogy az egységes piachoz ennyire átfogóan közelít, továbbá Mario
Monti professzor úrnak is ezért a nagyszerű jelentésért.
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Négy fő szempontra szeretném ráirányítani a figyelmet. Először is az európai szabadalomra,
amely jövőre, vagyis az egységes piac hatálybalépésének huszadik évfordulóján már
használatba kerülhet. Másodszor arra, hogy a szerzői jog kérdésével komolyan foglalkozni
kell, mivel a szerzői jog óriási reményeket és lehetőségeket jelent a kreatív piac fejlődése
számára, és a piacnak ez a vetülete közös szabályozást igényel. Gondolok itt elsősorban a
szerzői jog kezelésének közös rendszerére és a gazdátlan művek komoly kezelésére, továbbá
a kis- és középvállalkozásokra nehezedő terhek könnyítésére. Ez igen konkrét lépéseket
feltételez, mint például a könyvelés-számvitel egyszerűsítését, a védjegyek védelmét, egy
európai alapítványi jogállást, és mindenekelőtt a cégjegyzékek összekapcsolásának
lehetőségét. Ha a most felsorolt területeken intézkedéseket vezetünk be, remélem, hogy a
20 millió kisvállalkozás hatékonyan és szabadon tud majd működni az egységes európai
piacon.

Toine Manders,    a Jogi Bizottság véleményének előadója. – (NL) Elnök úr! Egy-két perccel
tehát átnyúlhatok Klaus-Heiner Lehne felszólalási idejére. Szeretnék köszönetet mondani
a biztosnak és mindenki másnak a most folyó vitáért. Viszont nem vettem észre, hogy
bármilyen utalás történt volna pár olyan ügyre, amelyek meglátásom szerint rendkívül
fontosak, és amelyeket belefoglaltam a jelentésbe. Remélem, hogy a biztos segítségünkre
lesz abban, hogy mindezt valóra váltsuk.

Monti professzort az egekig magasztaltuk, ám ő arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a belső
piacot sújtó fő probléma az irányelv átültetése. Ő azt mondja, hogy több munkát kell a
szabályozásba fektetnünk. Az én meglátásom viszont az, hogy a kevesebb néha több:
legyen kevesebb Európából jövő szabályozás. Viszont bármit teszünk, azt egyformán kell
tennünk, mert el kell kerülnünk, hogy a 27 tagállam egy szedett-vedett közösséggé váljon,
amelyek mindegyike másképpen ülteti át a jogszabályokat, ami a határokon átnyúló
munkavégzés vonatkozásában óriási akadályokat gördít a kis- és középvállalkozások elé.

A másik dolog, amiről elfeledkeztünk, elnök úr – és ami talán a legfőbb mulasztásunk –,
az a marketing. A jogászok színe-java áll itt rendelkezésünkre. Csodálatos jogszabályokat
alkotunk. Azt hisszük, ránk hárul az a feladat, hogy a polgáraink számára jobbá tegyük a
piacot. Maguk a polgárok viszont úgy tűnik, hogy nincsenek ezzel tisztában. Valójában az
a problémánk, hogy képtelenek vagyunk hidat verni magunk és a polgárok közé. Ügyesen
bánunk a jogi terminológiával, de a polgárainkkal való közvetlen kommunikációban a
jelek szerint nem vagyunk jók. Amitől tartok – és ami remélem, nem fog bekövetkezni –,
az az, hogy az általunk képviselt Európai Unió egyre messzebbre sodródhat az európai
polgároktól. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező években valóban arra kell
összpontosítanunk, hogy az egyes polgárok támogassák az Európai Uniót és a
tevékenységünket, és abba kell befektetnünk, hogy miként nyerhetnénk el a támogatásukat.
Ebben a tekintetben rengeteg még a tennivaló, és úgy gondolom, hogy ebbe be kell
fektetnünk, és ki kell kérnünk kommunikációs tanácsadóink véleményét arról, hogy ezt
miképpen tudnánk a legjobban véghezvinni.

Végezetül, megdöbbentem azon, hogy polgáraink nem tudják, mi a különbség az Európai
Bizottság, a Parlament és a Tanács között. Minden tagállamban van három képviselőnk,
akiknek a keze végső soron meg van kötve, hiszen hivatalos szervezeteknek dolgoznak.
Ha a tagállamok negatív véleményt fogalmaznak meg az Európai Unióval kapcsolatban,
nincs senki, aki ezt kivédené. Szerintem ésszerű lenne megfontolni, hogy a tagállamokban
csak egyetlen képviselője legyen az EU-nak – nevezzük nagykövetnek, ha úgy jobban tetszik
–, aki végül is reagálni tudna az Európai Unióról kifejtett kedvezőtlen nyilatkozatokra. Ha
így teszünk, akkor elkerülhetjük a Titanic-szindrómát: a Titanicon ugyanis mindenki azt
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gondolta, hogy minden a legtökéletesebb rendben van, de az igazi veszély végül is kívülről
jött.

Wim van de Camp,    az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményének előadója.
– (NL) Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a Bizottságnak és a Tanácsnak a ma reggeli
bevezetőért. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében a belső piacról
összeállított vélemény megfogalmazását rendkívül érdekes munkának találtam.

Úgy gondolom, hogy a belső piacnak az Európai Parlament részéről és különösen a LIBE
Bizottság részéről széles körű támogatásban kell részesülnie, ugyanis fontos az Unión
belüli mozgásszabadság, főleg a személyek, a migráns munkavállalók és a szakképzett
bevándorlók mozgásszabadsága, akikre a belső piac munkaerejének bővítése érdekében
szükségünk van. Mindazonáltal, elnök úr, oly sok célunk van, de eddig oly kevés eredményt
értünk el.

Nagyon örülök a Barnier biztos által felvázolt tizenkét mozgatórugónak, és remélem, hogy
a következő hónapokban fel tudjuk pörgetni a folyamatot, ugyanis az Európai Unión kívüli
verseny nem fogja megvárni, míg az EU belső piaca áthidalja az űrt. meg

ELNÖKÖL: GIANNI PITTELLA
alelnök

Erminia Mazzoni,    a Petíciós Bizottság véleményének előadója. – (IT) Elnök úr, Győri asszony,
biztos úr, hölgyeim és uraim! Úgy vélem, nyugodtan kijelenthetem, hogy az előadók kitűnő
munkát végeztek, a Bizottság és a Tanács részéről elhangzott szavak pedig örvendetesek
és megnyugtatóak.

A három jelentés tükrözi a Mario Monti professzor által az egységes piacra kidolgozott
stratégia szellemét és széles látókörű ösztönzését, és sikerül bemutatniuk az egységes
európai piac 50 intézkedésen keresztül történő élénkítésének egységes célját, amely
intézkedéseket később az Európai Parlament 14 prioritásban foglalt össze vagy emelt ki.

Az említett intézkedések közül 19 arra irányul, hogy a piac a polgárok érdekeire
összpontosítson. Úgy gondolom, hogy az egységes piac tényleges és teljes megvalósítása
érdekében fontos csökkenteni a polgárokat az egységes piactól elválasztó szakadékot,
mégpedig a közbizalom helyreállítására irányuló munkával, a gazdasági integrációt
megelőző politikai és társadalmi integráció folyamatának előmozdításával, de mindenekelőtt
azáltal, hogy az európai polgárokban az egységes piacról az eddigiektől eltérő felfogást
alakítunk ki. Meggyőződésem, hogy a három jelentésben foglalt intézkedések tartalmazzák
mindezeket a célkitűzéseket.

(A vita néhány pillanatra félbeszakad.)

5. Az elnökség közleménye

Elnök.   – A bizottságok tanácsa alapján áttérünk a képviselőcsoportok nevében
felszólalókra. Mielőtt átadnám a szót az első felszólalónak, Karas úrnak, szeretnék két rövid
bejelentést tenni.

Tudomásunkra jutott, hogy ma korán reggel egy Lampedusánál észlelt hajó kétszáz
bevándorlóval a fedélzetén felborult a nehéz tengeri viszonyok miatt. A parti őrség minden
tőle telhetőt megtesz az eltűntek megmentése érdekében. A helyzet igen súlyos. Izgatottan
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várjuk, hogy a Bizottság és a kormányok által e Házban tett kötelezettségvállalások valóra
váljanak.

Térjünk át a második bejelentésre. Két évvel a tragikus földrengés után, amely szétrombolta
L’Aquila városát és az Abruzzo régiót, szeretném megismételni, hogy e Ház törődik a
földrengés áldozataival és gondoskodik róluk, továbbá szeretném kifejezni abbéli
reményünket, hogy a régió történelmi örökségének és lakhatási viszonyainak helyreállítására
irányuló menetrendet fel lehet gyorsítani.

6. Irányítás és partnerség az egységes piacon - Az európaiakat szolgáló egységes
piac - A vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piac - Közbeszerzés (a
vita folytatása)

Othmar Karas,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr! Barnier úr, köszönöm a
számunkra nyújtott információkat! A Lisszaboni Szerződés már két éve hatályban van, és
most első alkalommal rendelkezünk az európai szociális modellül szolgáló fenntartható
szociális piacgazdasággal. Így lehetővé válhat számunkra, hogy hatalmas lépést tegyünk
az európai gazdasági és szociális unió felé. Az egységes piac elképzelésének ezen az elven
kell alapulnia.

Az egységes piac már 20 éve létezik, de még mindig nem teljes. Van már egy Európa 2020
stratégiánk, amelyet az egységes piac támogatása nélkül nem tudunk átültetni a gyakorlatba,
mi pedig a 2020-ig szóló pénzügyi tervről vitázunk, amely – hacsak nem biztosít több
finanszírozást a versenyképességgel, növekedéssel, foglalkoztatással és társadalmi
szolidaritással kapcsolatos politikai kezdeményezések számára – nem teszi lehetővé
számunkra, hogy megvalósítsuk az Európa 2020 koncepciót és maradéktalanul elérjük
annak célkitűzéseit.

Az euró az egységes piacot belföldi piaccá alakítja. Az egységes piac elengedhetetlen a
növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. Az egységes piacot erősítő minden tényező egyúttal
Európa versenyképességét – ennél fogva függetlenségét – is növeli. Rendkívül örülök ezért
annak, hogy megragadjuk ezt a kezdeményezést, mivel ez a legfontosabb lépés, amelyet
az Európai Unió megtehet. Mindez arról szól, hogy lehetővé tegyük a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) tőkéhez való hozzáférést. Biztosítanunk kell, hogy a kkv-knak
nyújtott pénzügyi támogatás nem csupán a hitelek és kölcsönök előmozdításában jelenik
majd meg. Más megközelítéseket is meg kell vizsgálnunk.

Fontos számunkra, hogy támogassuk a kockázati tőkealapokat, projektkötvényeket és az
e-kereskedelmet, hogy hatékonyabban küzdjünk a kalózkodás ellen, létrehozzuk a közös
egységesített társasági adóalapot, szabályozzuk a közbeszerzéseket és valóra váltsuk a négy
szabadságot: a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását.
Mindannyiunkra sok tennivaló vár. Köszönöm ezt a kezdeményezést, Barnier úr!

Evelyne Gebhardt,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr! Erősen remélem,
hogy sikerül megmenteni a nehéz helyzetben lévő 200 embert, mivel ez igen fontos ügy.
Köszönöm, hogy tájékoztatott erről bennünket.

Barnier úr, Győri asszony, hölgyeim és uraim! A Lisszaboni Szerződés szociális
piacgazdaságról szóló 3. cikke új megközelítést és a jövőben új politikai feladatokat jelent.
Most természetesen el kell végeznünk ezt a feladatot, amire már mindannyian vártunk az
elmúlt két évben. Örülök, hogy az Európai Bizottság megtette az első lépést ebbe az irányba.
Annak is igen örülök, hogy a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai
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Parlamenti Képviselőcsoportja kemény küzdelem után sikerrel biztosította, hogy a szociális
záradék szerepeljen az Európai Parlament álláspontjában, amikor e kérdésről a mai napon
szavazunk.

Ez igen fontos kérdés, mivel ez jelenti a szociális kohézió alapját és ez teszi lehetővé
számunkra annak biztosítását, hogy az Európai Unió népei a szociális elemként tekintsenek
az egységes piacra. Ez elengedhetetlen, ha azt szeretnék, hogy Európa polgárai visszanyerjék
az Európai Unió politikai rendszerébe vetett bizalmukat. Azaz az Bizottságnak végre el
kell ismernie a szociális jogok döntő jelentőségét az egységes piacon, és az európai
jogalkotás szociális hatására kell összpontosítania. Ezért fontos a Parlament számára, hogy
ismét emlékeztesse a Bizottságot a Lisszaboni Szerződésben foglalt szociális záradékra.

Szeretnék köszönetet mondani Barnier úrnak, amiért biztosított bennünket arról, hogy
ezt figyelembe fogja venni és ezt az utat fogja járni. Barnier úr, bizalommal számíthat a
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti
Képviselőcsoportjának teljes támogatására. A szociális záradék természetesen azt is jelenti,
hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvet ennek megfelelően felül kell vizsgálni.
Ez azt jelenti, hogy a munkához és sztrájkoz való jogot és az embereket igazán aggasztó
kérdéseket a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk, és e jogokat minden további feltétel,
kikötés vagy korlátozás nélkül kell beemelni az Európai Unió egységes piacra vonatkozó
politikájába. Ez aggaszt bennünket, mint szociáldemokratákat. Ha az egységes piac ezen
az alapon fejlődik, támogatni fogjuk önt és a politikánk is a helyes irányba halad majd.

Természetesen más kérdések is fontosak e tekintetben. A szakmai képesítések elismerése,
az európai készségútlevél és a nyugdíjak Európai Unión belüli teljes hordozhatósága mind
olyan kérdések, amelyek az európai polgárok érdekében állnak és biztosítják, hogy az
egységes piac a népeket szolgálja. Pontosan ez az, amit mi, szociáldemokraták, mindig is
hangoztattunk. A gazdaság van az emberekért, nem pedig fordítva. Ha követjük ezt az
utat, akkor a helyes irányba haladunk majd.

Morten Løkkegaard,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – (DA) Elnök úr! Szeretnék
köszönetet mondani az előadónak és a többi árnyékelőadónak az e jelentésekkel
kapcsolatban folytatott kiváló együttműködésükért! Jól dolgoztunk együtt, és végül a
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja
beleegyezett, hogy kompromisszumos úton haladjunk tovább. Furcsának hatott volna, ha
nem jutottunk volna széles körű kompromisszumra e jelentésekkel kapcsolatban.

Szeretnék megemlíteni három dolgot, amelyek véleményem szerint a Liberálisok és
Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport sikerét tükrözik abban a jelentésben,
amelyen én is dolgoztam, nevezetesen az egységes piacon az irányításról és partnerségről
szóló jelentésben.

A jelentésben szereplő első prioritás az, hogy ezen a területen az Európai Unió állam- vagy
kormányfőinek kell ellátniuk a politikai vezető szerepet. Ez teljességgel elengedhetetlen
előfeltétele annak, hogy eredményeket érjünk el és felállítsuk a prioritások szükséges
sorrendjét.

A második prioritás annak biztosítása, hogy ezen a téren kiemelt figyelmet fordítsunk a
jogszabályok megfelelő és időben történő végrehajtására. Ez jelentős problémája volt a
szolgáltatásokról szóló irányelvnek, amellyel kapcsolatban nyilvánvalóan mindannyian
reméljük, hogy nem ismétlődik meg a jövőben.
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Végül rendelkezünk egy alternatív vitarendezési formával, amelyet uniós szintre kell
emelnünk, különösen az interneten vásárló fogyasztók esetében. Az e-kereskedelemre
fordított minden figyelem általánosságban és egyúttal jelentős előrelépést jelent, e
tekintetben pedig meg kell említenünk, hogy nemrégiben fogadtunk el egy – szintén ebbe
az irányba mutató – irányelvet a fogyasztók jogairól, amely nyilvánvalóan egy másik
jelentős lépés a helyes irányba.

Végezetül határozottan annak biztosítására kérem Barnier biztos urat, hogy – lévén ez az
egységes piacról szóló hatalmas csomag most tovább halad a rendszerben – mozdítsuk
elő az azzal kapcsolatos kommunikációt is. Az egységes piacról szóló kommunikációval
– az egységes piac a polgárokért – kapcsolatos eddigi tapasztalataink szerint van még
kívánnivaló e téren. Mindannyiunk feladata – bár e tekintetben sürgetni szeretném a biztos
urat –, hogy jelentős erőfeszítéseket tegyünk annak biztosítása érdekében, hogy valóban
előmozdítsuk és fellendítsük a kommunikációt, hogy a polgárok és a kisvállalkozások
tudatában legyenek annak a ténynek, hogy ez a nagyszerű csomag egyáltalán létezik. A
helyzet az, hogy az ezzel kapcsolatos tájékozatlanság tűnik jelenleg a legnagyobb
problémának. Erősen javaslom tehát, hogy lendítsünk nagyot a kommunikáción.

Emilie Turunen,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök úr, hölgyeim és uraim!
Még az 1980-as években – amelyik évtizedben én is születtem – a Bizottság akkori elnöke,
Jacques Delors azt mondta, hogy az egységes piacnak szociális dimenzióval is rendelkeznie
kell. Most, több mint 20 évvel később, amikor 23 millió munkanélküli ember van az
Unióban, nyomás nehezedik a bérekre, a munkafeltételekre és az állami szolgáltatásokra,
közel 18 millió dolgozó szegény ember van, és egyre növekszik az egyenlőtlenség
Európában. Ugyanakkor pedig munkahelyeket veszítünk el, és nem igazán tudjuk, hogy
miként is kellene támogatni magunkat a jövőben.

Le kell vonjuk a következtetést, hogy még rengeteg munka vár ránk az európai szociális
dimenzió létrehozásával kapcsolatban. Monti úr hozta fel ezt az ügyet mindannyiunk előtt
még a tavalyi ragyogó javaslatában. Úgy vélem, hogy teljességgel kulcsfontosságú kérdésre
mutatott rá, amikor azt mondta, hogy vannak bizonyos szűk keresztmetszetek, más
szavakkal kritikus pontok – ezek közül néhány szociális, néhány pedig környezeti
természetű –, amelyeket el kell fogadnunk, illetve amelyekkel foglalkoznunk kell, ha
előrehaladást szeretnénk elérni. Valójában – véleményem szerint – a központi gondolatot
kell nyomon követnünk vagy folytatnunk a közeljövőben.

Meglehetősen nehéz eljárás volt e dokumentum megvitatása a Parlamentben, azonban
rendkívül elégedett vagyok, hogy mi, mint ülésező Parlament, képesek vagyunk ma
megtenni az ajánlásainkat azzal kapcsolatban, hogy a Bizottságnak és Barnier úrnak hogyan
kellene folytatniuk a munkájukat.

Szeretnék három, számunkra, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
számára rendkívül fontos kérdésre rámutatni, mert teljes mértékben ezek jelentik a központi
üzenetet. A mai nap első üzenete az, hogy zöld egységes piacot akarunk. Ezt többek között
innovációval és beszerzési, közbeszerzési felhívások oly módon történő alkalmazásával
kell elérni, hogy azok aktívan mozdítsák elő a zöld gazdaságra való átállást. Ennek eléréséhez
továbbá a termékek esetében környezeti lábnyomot kell bevezetnünk és olyan finanszírozási
eszközöket kell találunk, amelyek segíthetik e zöld beruházások végrehajtását – ilyenek
például az eurókötvények, amelyek célja, hogy fedezzék a zöld gazdaságra történő átállással
kapcsolatos hatalmas beruházási szükségleteinket. A mai nap második üzenete, hogy egy
szociális egységes piacot akarunk. Ez többek között azt jelenti, hogy a jogszabályok alapvető
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és szociális szempontú vizsgálatát akarjuk azok benyújtása előtt, következésképpen azt
is, hogy szociálpolitikai hivatkozást is akarunk – ez az elfogadott feltételünk az egységes
piacra vonatkozó jogszabályban, hogy emlékeztessen bennünket az alapvető szociális
jogok tekintetében a Lisszaboni Szerződés által ránk rótt kötelezettségeinkre.

A harmadik üzenetünk, hogy a fogyasztók egységes piacát többek között nagyra törő
kezdeményezésekkel, piacfelügyelettel és az utasok jogaival akarjuk ellátni.

Mindezek alapján ez egy kiváló dokumentum, amelyet mi, zöldek, támogatni tudunk a
mai napon. Szerettem volna, ha az üzeneteit némileg világosabban fogalmazta volna meg,
és szerettem volna, hogy ez a dokumentum utat nyisson az álmaink előtt, hogy Európa a
társadalmi igazságosság, az új munkahelyek és a zöld gazdaság tekintetében a világon
vezető szerepet tölthessen be. E tekintetben valószínűleg még hosszú út áll előttünk, de
úgy vélem, ez jó kezdetet jelent.

Malcolm Harbour,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Hatalmas öröm számomra,
hogy üdvözölhetem a három előadó által készített kiváló jelentéseket, és hogy minden
képviselőnek köszönetet mondhatok – nem csak a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottságban helyet foglaló képviselőknek, hanem az itt képviselt számos más bizottságban
ülőknek is, akik csatlakoztak hozzánk e nagy vállalkozás során.

A politikai területének minden szegletéből érkező hozzájárulások minőségéből már
láthattuk, hogy milyen fontos számunkra ez a téma. Élénk vitákat és eszmecseréket
folytattunk, azonban egységesen álltunk közös célunk mellett, hogy működésbe hozzuk
a versenyképes egységes piacot, a versenyképes szociális piacgazdaságot, és hogy e két
tényező egymással kapcsolatban álljon. Az eddigi eredményeinkkel ezt már elértük.

E fontos projekt történetének – amelyre már sokan hivatkoztak önök közül – magvai
mindenekelőtt már Monti professzor úr munkájában is megjelentek, amiért tiszteletem
fejezem ki felé, valamint a bizottságom arra irányuló törekvésében – és e tekintetben
szeretnék különösen köszönetet mondani minden koordinátornak az általuk nyújtott
támogatásért és energiáért –, hogy elmondhassuk, erre a kérdésre a Parlamentek is
válaszolnia kellett. Úgy éreztük, hogy az intelligens növekedésre, munkahelyekre és
innovációra irányuló Európa 2020 stratégia elengedhetetlen alapja – azaz az egységes piac
– nem igazán jelent meg politikai prioritásként. Együtt tudtunk dolgozni a biztos úrral –
és itt szeretném tiszteletemet kifejezni Michel Barnier felé, aki megragadta a lehetőséget,
hogy velünk dolgozzon –, hogy az egységes piaci intézkedéscsomag formájában mindezt
politikai prioritásként fejezzük ki.

Ez valódi sikert jelent a Parlament számára. Leckét ad azzal kapcsolatban, hogy a bizottságok
miként használhatják politikai kezdeményezési erejüket, ha együtt dolgozva törekednek
előre lépni, mivel a Parlament nélkül ma nem tartanánk ott, ahol tartunk. Örömmel látom,
hogy Martin Schulz – a jelen lévő egyetlen képviselőcsoport-vezető – is itt van velünk, és
melegen köszöntöm őt. Bízom benne, hogy ezt a tanulságot ő is levonja a Parlamentben
a jövőben talán elvégzendő munkája tekintetében.

A jelentés tartalmával kapcsolatban számos üzenet jött át. Mindenekelőtt, számos
képviselőtársunk elmondta, hogy – különösen az árukhoz és szolgáltatásokhoz hasonló
területeken – hatalmas munkát végeztünk, amely azonban nem eléggé ismert; az emberek
nem élnek ezzel a lehetőséggel. Vannak továbbá területek, amelyeket valóban fejlesztenünk
kell. Ezek közé tartozik az Európa 2020 stratégia, az innováció és a digitális hálózatok.
Nem tükröződnek eléggé a zöld technológiák, bár néhány közülük nem alkalmas a feladatra.
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Elégedett vagyok a közbeszerzésekkel kapcsolatban elhangzottakkal, és a kölcsönös
elismerésnek is változnia kell. Dolgozni fogunk ezeken, ma azonban létrehoztuk azt a
keretrendszert és azt az alapot, amelyekkel előre tudunk haladni. Még egyszer szeretnék
köszönetet mondani mindnyájuknak, akik az európai polgárok nevében részt vállaltak
ebben a hatalmas erőfeszítésben.

( A felszólaló vállalta, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése értelmében megválaszol
egy kék kártyás kérdést. )

Nicole Sinclaire (NI).   – Elnök úr! Szeretnék feltenni egy kérdést Harbour úrnak, aki az
egyesült királysági West Mindlands képviselője itt, az Európai Parlamentben. Sokat beszélt
arról, hogy milyen az Európai Unióban lenni és az ezzel járó befolyásról, és valóban, ő az
Európai Parlament egyik leginkább befolyásos bizottságának – a Belső Piaci Bizottságnak
– az elnöke. Sőt, ő az egyetlen konzervatív európai parlamenti képviselő, aki bizottsági
elnöki székben ül. A közelmúltban kisvállalkozásokat támogató írásbeli nyilatkozatot
nyújtott be, azonban 200-nál éppen hogy csak több aláírást kapott. Ez lenne az ő
befolyásának szintje? Vagy ő valójában csak egy jelentéktelen ECR képviselőcsoportban
helyet foglaló, euróbarát ruhába öltözött eurószkeptikus, aki újra és újra megtéveszti a brit
nyilvánosságot?

Malcolm Harbour (ECR).   – Elnök úr! Sinclaire asszony és jómagam az Egyesült Királyság
egy olyan régióját képviseljük, amelynek polgárai munkahelyük és jövőjük tekintetében
az egységes piactól függenek. Folyamatosan dolgozom kisvállalkozásokkal és elmondhatom,
hogy a gépjárműipari nagyvállalatokat ellátó midlands-i kisvállalkozások – amelyek
mindkettőnk lakhelyétől csupán néhány sarokra találhatóak – jelenleg is megfeszítve
dolgoznak, épp azon új lehetőségek miatt, amelyeket az őket szolgáló keretrendszer
létrehozásával biztosítunk, hogy menjenek és hódítsanak meg egy hatalmas területet – az
500 millió fős piacot.

Egyáltalán nem kérek bocsánatot mindazon munka miatt, amit itt végeztem. Azt kívánom,
hogy mások is konstruktívabbak legyenek és valódi munkát végezzenek a helyi polgáraik
érdekében, ahelyett, hogy csak idejönnek és panaszkodnak.

(Taps)

Kyriacos Triantaphyllides,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr, biztos
úr! Rendkívül élvezetesnek találtam a mai felszólalását. Az a véleményünk azonban, hogy
a Bizottság kitart a lisszaboni stratégia mögött álló filozófia mellett, amely – a Bizottság
hivatalos álláspontja szerint – sikertelenül próbálta meg elérni a célkitűzéseit.

Mindenekelőtt világossá kell tenni az egységes piaci stratégia jövőképét és újra meg kell
határozni a prioritásait – mind elméleti, mind pedig gyakorlati szinten –, hogy kielégítően
látható legyen a nyilvánosság számára. Hiszünk abban, hogy a piac hasznos és vannak
erényei, azonban önmagában véve még nem egy szociális modell. A szociális dimenziót
elsődleges prioritásként kell meghatározni, továbbá az új egységes piaci ütemtervet úgy
kell összeállítani, hogy javítson a társadalmi igazságosságon. Egy szabadpiaccal rendelkező
társadalomban sem lehet minden eladó! A közművekre, az egészségügyi szolgáltatásokra
és a gazdasági érdekű szolgáltatásokra nem terjedhet ki a versenyjog vagy az egységes piaci
jogszabályok. Létfontosságú politikai kérdés továbbá az élhető és magas minőségű
közszolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés is. Ugyanakkor azonban nem hagyhatjuk
figyelmen kívül az alapvető jogokat, például a szakszervezeti tevékenységhez való jogot.
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Matteo Salvini,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és
uraim! Nem szeretnék egy újabb beszédet tartani az egyes pontokkal kapcsolatban. Az
Európai Unió egyik alapító országa kormányában az egyik koalíciós partnert – az Északi
Ligát – képviselem. Itt nem a jobb kommunikáció kérdéséről van szó – hallottam egyik
képviselőtársunkat egy kommunikációs nagykövetről beszélni arra az esetre, ha az Európai
Unió tevékenységeit támadás érné –, hanem a területek részvételéről.

Értékeljük ezt a három intézkedést. Pozitív szempontokkal rendelkeznek és további
finomítást igénylő szempontok is vannak bennünk, amelyekhez – a képviselőcsoportok
egyikeként – módosításokat is nyújtottunk be. Az alapvető tényező a részvétel, mivel
Olaszország nem olyan, mint Finnország, de még Portugáliától is különbözik. Fontos,
hogy ez lehetőséget, ne pedig ukázt jelentsen – ahogyan egyes irányelvek a múltban gyakran
azzá váltak.

Óvatosnak kell lennünk, mielőtt bűnösnek kiáltanánk ki az útmutatásokat nem követő
országokat, mivel, ha az országok képtelenek követni azokat, azt nyilvánvalóan nem csak
saját szórakoztatásukra teszik, hanem valószínűleg azért, mert az adott irányelveket nem
lehet a 27 országban homogén módon bevezetni.

A célunk az egységes piac. Ez azonban nem maga a célkitűzés, inkább eszköz, és éppen
ezért a kis- és középvállalkozások és a fogyasztók számára az a fontos, hogy a folyamatok
mindenekelőtt konkrétak legyenek; nem elvi nyilatkozatokra van szükség, hanem
cselekvésre – kezdve ezzel a konkrét tizenkét ponttal; másodszor, a kormányok és területek
valódi részvételére van szükség, máskülönben egy olyan újabb keretrendszer létrehozását
kockáztatjuk, amelynek sem az emberek, sem a gyártók nem örülnek. Nincs az a
kommunikációs nagykövet, aki meghatározhatná, hogy egy irányelv vagy az egységes piac
megfelel-e a társadalmi és termelői környezetnek, amelynek el kellene fogadnia azt.

Nicole Sinclaire (NI).   – Elnök úr! Először is az ügyrendi javaslatok esetében a szabályzat
előírja, hogy ha egy képviselő ügyrendi javaslatot kíván tenni, az elnöknek azt engedélyeznie
kell, én pedig egy eljárási ügyrendi javaslatot kívántam beterjeszteni.

A kék kártyás kérdések lehetővé teszik a képviselőknek, hogy kérdést tegyenek fel egy
másik képviselőnek. Amennyiben a kérdezett képviselő figyelmen kívül hagyja a kérdést,
úgy gondolom, elnök úr, az ön feladata, hogy válaszadásra kérje a képviselőt.

A kérdésem egyszerű volt: hogyan segített Harbour úr befolyása az írásbeli nyilatkozata
elfogadásában, amelyhez nem sikerült megszerezni a kívánt számú aláírást?

Elnök.   – Tisztelt képviselőtársunk, Harbour úr, válaszolt a kérdésre. Innentől kezdve
mindenki szabadon értelmezheti a választ akár teljesként, akár hiányosként. Ön szerint
lehet, hogy az kívánnivalót hagy maga után, mások viszont tekinthetik azt teljesnek.
Azonban a vita itt véget ér. Nem változtathatunk egy ilyen fontos vitát egy ön és Harbour
úr közötti kétoldalú párbeszéddé.

Laurence J.A.J. Stassen (NI).   – (NL) Elnök úr! Hadd kezdjem a pozitív dolgokkal. Az
előttünk fekvő jelentések számos jó javaslatot tartalmaznak, például a szolgáltatási irányelv
előre vitelét, az európai szabadalmat és a túlzó barangolási díjak kezelését. Ezek a kérdések
az egységes piac velejét fogják érinteni és segítik majd az egyes polgárokat és a
vállalkozásokat az előrelépésben.

Sajnos azt is észre kell vennem azonban, hogy számos más kezdeményezés messze túlmegy
az egységes piac célkitűzésén. Néhányat említek csupán: az éghajlattal és
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szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos célkitűzések, a társadalmi-gazdasági egyenlőség, a
tisztességes munkafeltételek és természetesen a még nagyobb szolidaritás: azaz a
társadalmi-gazdasági újraelosztó rendszer, amely kétség kívül szükségessé teszi, hogy még
több pénzt költsünk majd rá. Minden ilyen javaslat szocialista színezettel rendelkezik, és
– mint láthatjuk – ezek egyike sem tartozik Európa feladatai közé, az pedig bizonyos, hogy
egyikük sem kapcsolódik semmilyen formában az egységes piachoz. Balgaság azt gondolni,
hogy a különbségeket társadalmi-gazdasági beavatkozások révén fel lehetne számolni
Európában. Az egységes piac létrehozásának soha nem a mindent átfogó egyenlőség
megteremtése volt célja Európában.

Elnök úr! A holland Szabadságért Párt (PVV) delegációja olyan egységes piacot szeretne,
amely a központi kérdésre összpontosít, vagyis a szabadság és a gazdasági együttműködés
előmozdítására. Összpontosítsuk a munkákat erre a két, már hosszú ideje esedékes kérdésre,
és szabaduljunk meg a fölösleges kezdeményezésektől. A PPV számára az egységes piac
itt hangoztatott jövőképe túlságosan messzire mutat.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).   – Elnök úr! Szeretném elmondani a
biztos úrnak, hogy, biztos úr, miközben az ön gazdag dokumentumán dolgoztunk, önhöz
hasonlóan mi is mindenkor tudatában voltunk annak, hogy az egységes piacnak kell
szolgálnia az európai polgárokat. Talán éppen ez az oka annak, hogy a szöveg végső
formájával kapcsolatos vita igen nehézzé vált a különböző képviselőcsoportok között.
Annyiban egyetértek velük, hogy, még ha szerelembe éppen nem is esünk az egységes
piaccal, azért igen érzelmessé válhatunk azzal kapcsolatban.

Valóban helyes, hogy az Európai Parlament világos jelet küld ma a Bizottságnak és a
Tanácsnak a 15 kiemelt javaslat formájában, én személy szerint pedig elégedett vagyok,
hogy hangsúlyoztuk polgáraink mobilitásának fontosságát. A banki szolgáltatásokhoz
való jobb hozzáférés; a szakmai képesítések könnyebb elismerése, a nyugdíjak teljes
hordozhatósága: a polgárainknak ezeken a területeken van szükségük megoldásokra, hogy
életük folyamán különböző tagállamokban tanulhassanak, dolgozhassanak és
végezhessenek beruházásokat.

Az európai polgárok konkrét szükségleteikre konkrét cselekvést várnak tőlünk, nekünk
pedig cselekednünk kell. Vegyük például a hang- és adatbarangolási díjakat. Legfőbb ideje
kiküszöbölnünk, hogy ezek továbbra is akadályozzák az európai polgárok mobilitását a
kontinensen – saját, belső határok nélküli kontinensünkön! Ezzel a kérdéssel foglalkozik
az a dokumentum is, amelyről holnap fogunk szavazni.

Végül az Európai Parlament azt a gondolatot javasolja, hogy szervezzünk éves egységes
piaci fórumot és ezen a platformon tegyük lehetővé a polgárokkal folytatott valódi
párbeszédet. Számomra ez alapvető fontosságú módja annak, hogy az európai polgárokat
bevonjuk az egységes piaci 20. évfordulóján végrehajtandó reformba, ehhez az eseményhez
pedig mindnyájunknak sok sikert kívánok.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az egységes piac
problémáinak egyik oka az elégtelen irányítás. Jelenleg megbocsájthatatlanul sok irányelv
vár már túlságosan hosszú ideje arra, hogy nemzeti szinten végrehajtsák azokat. Túl sokat
továbbá nem kielégítő vagy helytelen módon hajtottak végre.

A tagállamoknak fel kell vállalniuk az egységes piac életképességével kapcsolatos
felelősséget. A semmilyen formában be nem tartott közös szabályok valójában értéktelenek.
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Az egyik veszély az uniós polgárok közötti egyenlőtlenségben rejlik. Minden uniós polgárra
és vállalkozásra azonos jogoknak és kötelezettségeknek kell vonatkozniuk.

Véleményem szerint Kalniete asszony jelentése nem hangsúlyozza eléggé az Európai
Parlament szerepének fontosságát. A Lisszaboni Szerződés szerint a Parlament jogalkotói
szerepének a Tanácséval azonos szinten kell lennie. Meggyőződésem, hogy az egységes
piac újraindítása az összes uniós intézmény egyenlő részvételére és szoros
együttműködésére fog támaszkodni. Kizárólag a közös cselekvés révén érhetjük el az
egységes piac tekintetében eredetileg meghatározott célkitűzéseket. Ezek a következők: a
versenyképesség, a szociális piacgazdaság és a fenntartható fejlődés előmozdítása.

A tegnapi plenáris ülésen tartott beszédében Schulz úr empatikusan kijelentette, hogy sem
a Bizottság elnöke, sem pedig az Európai Tanács elnöke nem jogosult kisebbíteni a Parlament
szerepét. Az uniós politika hihetősége és az Európai Unió jövője a hatékony demokráciától
függ. A Parlament munkájának legitimitását 500 millió európai választó polgár biztosítja
a közvetlen nemzeti választások révén. Ők azok, akik Európa legfontosabb befolyásos
emberei, cselekvői és döntéshozói. Az egységes piac életképessége és az Európai Unió
jövője is azon múlik, hogy ők miként viselkednek és milyen döntéseket hoznak.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Elnök úr! Az Unió bizonyosan több, mint az egységes piac,
az egységes piac nélkül azonban nem létezik az Unió. Az egységes piac a legfontosabb
eszköz a kezünkben, hogy az uniót kirángassuk a gazdasági válságból.

Éppen ezért nincs ellentmondás aközött, hogy mi a jó az európai polgároknak és mi a jó
az európai vállalkozásoknak. Mindenki nyerni fog, ha sikerül lebontanunk a személyek,
az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad mozgása előtt álló további akadályokat. Az
egységes piac még messze nem teljes, a szolgáltatási ágazat pedig különösen átalakításra
és javításra szorul. Vonatkozik ez a digitális piacra is, hogy élvezhessük a szabad mozgás
dinamikus hatásaiból származó előnyöket.

Az egységes piac egyik sarokköve az euró. A közös valuta stabilitást teremt a vállalkozások
számára, amelyeknek nem kell az árfolyamok miatt aggódniuk. Az euró egyszerűbbé teszi
a határokon átnyúló kereskedelmet. Ha az egész Európai Unióban – így hazámban,
Svédországban is – bevezetnénk az eurót, az nyilvánvalóan ösztönözné és erősebbé tenné
Európát, és további erőt biztosítana az egységes piac számára is. Több munkahelyünk
lenne és nagyobb virágzás várna ránk.

– Egyébként, elnök úr, teljes mértékben támogatom a Malcolm Harbour úr által tett
megjegyzéseket.

Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) Elnök úr, biztos úr! Azt gondolom, számos
képviselőtársam emlékezni fog arra, hogy az egységes piacról szóló csomag háttere a
Monti-jelentésből származik, és hogy a Monti-jelentés jelentős kompromisszumra tett
javaslatot a – mondhatni – még több versenyt támogatók és a szociális, környezeti és
adózással kapcsolatos szempontok kiemelését támogatók között.

Úgy vélem, hogy itt, a Parlamentben sikerült megtalálnunk – és, feltéve, hogy a szövegek
a szavazáskor nem sérülnek túlságosan, néhány óra múlva a plenáris ülésen is megtaláljuk
– ezt a kompromisszumot, ideértve a három jelentés egészéből kiemelkedő 14 javaslatot
is. Azt is tudom, hogy beszélgetéseket folytat a biztosi testületben arról, hogy melyik
központi témát fogják megtartani, és világos, hogy kiemelt figyelmet kell fordítsunk arra,
hogy a Parlamenten belül megtalált és a Monti úr által megkívánt egyensúlyt elfogadják és
kiterjesszék az ön által említett 12 központi projekttémára.
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Szeretnék kiemelni három, számomra különösen fontos szempontot, kiegészítendő azt,
amit Turunen asszony mondott nemrégiben a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportja nevében. Az első szempont a versenyre vonatkozik. Az egységes piac
kérdése annak meghatározása, hogy hova összpontosítsuk a versenyt. Vajon az innovációra,
a termékekre, vagy – a környezeti és társadalmi dömpingen keresztül – a szabályokra
összpontosítsuk a versenyt? Úgy vélem, valóban sikerült egyensúlyt elérnünk itt, a
Parlamentben – amelyet remélem, sikerül átvinnie a Bizottságba is –, amely szerint igent
mondunk az innováción keresztül történő még több versenyre, igent mondunk a még
több tőkeberuházásra, de igent mondunk a szociális záradékra és a környezetvédelmi
szabványokra is annak biztosítása érdekében, hogy a verseny ne vezessen szabályozási
dömpinghez. A kompromisszumunk szempontjából ezt tekintem a két kulcsfontosságú
szempontnak.

A második kérdés, amelyet ki szeretnék ma emelni, az adózással kapcsolatos szempontokra
vonatkozik. Amikor az egységes piaci intézkedéscsomag első változatában a multinacionális
vállalatok összevont vállalati adóalapjára tett javaslatot, az nem egy opcionális felvetés
volt: vagyis minden vállalatnak alkalmaznia kellett volna az összevont adóalapot. A
Bizottság által mintegy 10 nappal ezelőtt elkészített javaslatban azonban ez már opcionális
intézkedés: azaz az egységes piac egyik elemének létrehozása helyett a Bizottság inkább
lerombol egyet. Ennek következménye egy új rendszer létrehozása lesz, egy újabb réteggel
növelik a komplexitást, szabályozói arbitrázst hoznak létre az adóharmonizáció
megvalósítása helyett. A Bizottság által két héttel ezelőtt benyújtott javaslat teljes mértékben
szembe megy a Parlament kívánalmaival és az ön javaslatával.

Az utolsó, amit még gyorsan ki szeretnék emelni, az a kölcsönösség kérdése, éppen olyan
feltételek mellett, amilyenekkel ön is tette. Az egységes piac 500 millió embert tömörít;
egy gazdasági entitás, ugyanakkor azonban politikai entitás is, amelynek több befolyást
kell biztosítania számunkra a globalizáció formálása során.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak
az egységes piaci intézkedéscsomagban található 12 intézkedéséért és azért, hogy Mario
Monti jelentéséből merített ihletet, de szeretnék megemlíteni egy másik fontos nevet is,
amivel, biztos vagyok benne, hogy mindannyian egyet fogunk érteni, akik a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottságban az egységes piaci tevékenységekkel foglalkoztunk – Malcolm
Harbour nevét.

Biztos vagyok benne, hogy az ő neve az egyik legfontosabb név a mai ülésen. A Biztos úr
ezt nem veszi zokon, hiszen ő is velünk volt a bizottságban, amikor Malcolm Harbour
felvetette az egységes piacra vonatkozó kezdeményezést; egy olyan kezdeményezést, amely
újra megnyitotta az egységes piaccal kapcsolatos egész vitát, és – politikai nézetétől
függetlenül, legyen szó akár szocialistáról, zöldről, liberálisról, vagy akár magukról az
európai konzervatívokról és reformistákról is – mindenki, vagyis majdnem mindenki
támogatta ezt az elképzelést; ezért akarom tehát megemlíteni Malcolm Harbour nevét.
Véleményem szerint a gazdasági nacionalizmus ellen kell küzdenünk, az idő pedig csak
az egyik ellenfelünk ebben a küzdelemben. Az idő hiányával kapcsolatban minden
bizalmamat Barnier biztos úrba vetem, hogy képes lesz ezt a 12 intézkedést jogalkotási
intézkedéssé formálni.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL).   – (SV) Elnök úr! Győri asszony azzal kezdte a
felszólalását, hogy hajtóerőre van szükségünk a gazdaság számára. Ez igaz, valóban
hajtóerőre van szükségünk, szeretném azonban hozzátenni, hogy a társadalmi igazságosság
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és a fenntartható társadalom számára is hajtóerőre van szükségünk. Soha nem engedhetjük,
hogy a szociális jogok akadálynak tűnjenek. Éppen ellenkezőleg, a szociális jogok a
fenntartható és szociális gazdaság, valamint a növekedés előfeltételei. Senki sem említette
a hozzáadottérték-adóra vonatozó új stratégiával kapcsolatos elgondolást. Én megteszem
ezt, hiszen a különböző tagállamok eltérő héa-szabályozással rendelkeznek. Svédország
például a jóléti rendszere jelentős részét a héára vonatozó szabályai segítségével
finanszírozza. Már most is szenvedünk az uniós jogszabályok eredményeként, mivel az
EU nem engedi, hogy a nem kormányzati szervezeteket mentesítsük a héa alól. Ez érint
minden önkéntes szervezetet, például a gyermekek és fiatalok számára tevékenységeket
kínáló szervezeteket is. Jogunk kell legyen ahhoz, hogy ezekről a héa-szabályokról magunk
dönthessünk.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy egységes piac létrehozása
az Európai Bizottság egyik célkitűzése annak érdekében, hogy választ adjon a gazdasági
válságra.

Mindhárom jelentésnek vannak pozitív és negatív vonatkozásai is. Egyetértünk az új
technológiák használatával, az e-kereskedelemmel és az innovációval, hogy ösztönözzük
az üzleti világ és a versenyképesség növekedését. Az európaiakat célzó piac létrehozásának
ösztönzése érdekében a kereskedelemi tevékenység fokozottabb koordinációjának
prioritásnak kellene lennie, hogy ellenőrizhessük a harmadik országokból érkező árukat.
Egy együttműködő egységes piac létrehozása csupán lehetőséget adhat a gazdasági
növekedésre, mivel megfelel az átláthatóság és a regionális valóság fokozottabb bevonása
szempontjainak.

Még mindig vannak problémák, például a Bizottság elnökének szóló, az egységes piac
felügyeletére vonatkozó különleges megbízás, valamint a kis- és középvállalkozások és
azok munkavállalói védelmének hiánya. Ha támogatni kívánjuk az európai gazdaságot,
meg kell akadályoznunk a vállalkozások áttelepítését.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk álló
jelentéssel alapvetően egyet lehet érteni. A kérdés az azonban, hogy mennyire tudjuk
valójában feltölteni tartalommal. Ugyanis az, hogy a személyek szabad áramlása, a tőke
szabad áramlása, ezek alapvetően szép szavak, csak eddig mit láttak a magyar emberek
belőle? Azt látták, hogy a nyugati tőke bejöhet Kelet-Európába, viszont Kelet-Európából
csak a személyek mehetnek nyugatra, tehát a személyek áramlása szabad. Ugye milyen
elképzelhetetlen lenne, hogy magyar vagy éppen cseh vagy lengyel vállalkozók felvásárolnák
mondjuk a német Volkswagent gyártó céget, aztán bezárnák azért, hogy saját maguknak
piacot teremtsenek? Namost a német, meg a francia, meg az angol vállalkozók ezt tették
Magyarországgal, amikor megszüntették a cukoripart, az élelmiszeripart, a konzervipart,
a textilipart Magyarországon. Sőt, még 2004-ben azzal kampányoltak, hogy azért lépjünk
be az Unióba, mert majd a magyar vállalkozók Bécsben nyithatnak cukrászdát. Hát nemhogy
Bécsben nem tudnak a magyar vállalkozók cukrászdát nyitni, hanem egy kis faluban nem
tudnak cukrászdát nyitni. Tehát újra kell építeni az élelmiszeripart, a textilipart, a
konzervipart Kelet-Európában is, hogy egyenjogú tagja lehessünk az Európai Uniónak, és
megbecsült tagjai.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Elnök úr, Barnier úr, hölgyeim és uraim! Először is
szeretnék őszinte köszönetet mondani mindenkinek az Európai Parlamentben és az Európai
Bizottságban, akik részt vettek ebben a közös jelentésben.
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Az egységes piacot majdnem 20 évvel ezelőtt hozták létre az Egységes Európai Okmány
segítségével. Kétségtelen, hogy sok mindent elértünk azóta, a folyamat azonban olyan,
mint egy 100 méteres verseny. Az utolsó méterek a legnehezebbek és a leginkább
kimerítőek. Ennélfogva az a tény, hogy Barnier úr – konzultálva a többi biztossal – egy
hihetetlen mértékben koherens megközelítést nyújtott be elénk az egységes piac felé vezető
verseny utolsó métereivel kapcsolatban, rendkívül örömteli. A múltban egyik vagy másik
területen éppen azért nem értünk el megfelelő előrelépéseket, mert a különböző
főigazgatóságok és a Bizottság nem ellenőrizték megfelelően a stratégiát a következetesség
biztosítása céljából. Együtt kell dolgoznunk az Európai Parlament valamennyi
képviselőcsoportjában és a Bizottságban annak biztosítása érdekében, hogy ez a helyzet
megváltozzon.

Az egységes piachoz vezető verseny utolsó métereinek – a végső sprintnek, ahogy én hívom
– legfontosabb eleme a szociális piacgazdaság útmutató elve, amely a munkavállalók, a
vállalkozások, a polgárok és az üzleti világ minden résztvevője jogainak komolyan vételét
és annak biztosítását jelenti, hogy méltányos egyensúlyt érjünk el az egyes tagállamok
között és a résztvevők különböző érdekei között is. Úgy vélem, hogy a különböző
képviselőcsoportok között elért kompromisszumok jól megközelítik ezt az elvet.

Barnier úr! Szeretnék azonban rámutatni, hogy az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport a Házon belül minden bizottsággal megállapodott egy prioritásjegyzékben
az ön által javasolt csomagból választandó, eljövendő intézkedések tekintetében. A jegyzék
négy központi elemet tartalmaz. Látni kívánjuk a végső erőfeszítést, amely az alapvető
szabadságokat érvényre juttatja az egységes piacon. Az Európai Unióban a szakmai
képesítések negyede például kizárólag egyetlen tagállamban létezik. Ez jól mutatja, hogy
még mindig sok a tennivaló és hogy a piac a nyitottság tekintetében még mindig nem
működik megfelelően.

Szeretnénk továbbá egy határokon átnyúló, digitális egységes piacot létrehozni, illetve az
egységes piacon a globális szempontot is szeretnénk kialakítani. A közbeszerzési politikára
irányuló javaslatok rendkívül fontosak e tekintetben, a Parlament pedig a következő ülésen
elkészíti a vonatkozó állásfoglalás-tervezetét.

Bernadette Vergnaud (S&D).   – (FR) Elnök úr, Győri asszony, biztos úr, hölgyeim és
uraim! Szeretnék gratulálni azoknak az európai parlamenti képviselőknek, akik részt vettek
e jelentések tervezetének elkészítésében. Úgy vélem, sikerült három kiegyensúlyozott
szöveget készítenünk, amelyek a Parlament részéről határozott üzenetet küldenek a biztosok
testülete felé a polgáraink, a növekedés és a vállalkozások tekintetében hatékonyan működő
egységes piaccal kapcsolatos prioritásainkról.

Mint a Buşoi-jelentés árnyékelőadói, világos ütemtervet készítettünk a Bizottság számára.
Először is, itt mindannyian megállapodásra jutottunk, biztos úr; ott van a közbeszerzések,
a köz- és magánszféra közötti partnerségek és a szolgáltatási koncessziók jogszabályi
kereteire vonatkozó javaslat, amelynek meg kell védeniük a kis üzemeltetőket, a kkv-kat
és a szerződő helyi hatóságokat, és amely biztosítani fogja a kölcsönösséget az EU, az
iparosodott országok és a nagyobb fejlődő országok között.

Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy prioritásokat határozzunk meg a közös konszolidált
társaságiadó-alappal és egy világos héa-kerettel kapcsolatban. Ez elengedhetetlen, ha azt
szeretnénk, hogy a kkv-ink egy egészségesen versengő környezetben virágozzanak.
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Végül pedig az eurókötvények létrehozásával biztosítanunk kell az innováció
finanszírozását, hogy ösztönözzük az erős és fenntartható növekedést a nagyobb európai
infrastruktúraprojektek tekintetében.

Felszólalásomat annak hangsúlyozásával fejezném be, mennyire fontos számomra, hogy
kielégítő kompromisszumot értünk el azzal a kulcsfontosságú kérdéssel kapcsolatban,
hogy a Lisszaboni Szerződés szellemében képesek legyünk biztosítani a szociális jogokat
az egységes piacra és a közérdekű szolgáltatások védelmére vonatkozó különböző
jogszabályokban.

Biztos úr! Igen világos üzenetet küldünk önnek: a gazdaságnak kell szolgálnia a polgárokat,
nem pedig fordítva. Szüksége van a segítségünkre. Ma segítséget nyújtunk önnek egy
komoly kihívás tekintetében is: békítse össze a polgárainkat az európai projekttel. Ne
hagyjon cserben tehát bennünket és adja meg számukra a szükséges bizalmat!

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – Elnök úr! Liberálisként üdvözlöm az egységes piaci
intézkedéscsomag beindítását. A nemzeti határok lebontásának létre kell hoznia a hatékony
egységes piacot – azonban valóban alkalmazandó ez minden ágazatra? Ez számomra
nyilvánvalónak tűnik az energiaszektorban, különös tekintettel az erőforrások szűkösségére
és a nemzetközi feszültségekre. Meggyőződésem, hogy a közös energiapiac és az
ellátásbiztonság előfeltételeként Európának latba kell vetnie a súlyát és ösztönöznie kell a
tagállamokat az összekapcsolásra és az infrastruktúráikba történő beruházásokra.

Ez az új brüsszeli mantra azonban csak addig szükséges, amíg erősíti a versenyképességet
és csökkenti a fogyasztói árakat, ugyanakkor vannak ágazatok, ahol ez nem lehetséges.
Kétlem, hogy európai távközlési óriások, az audiovizuális ágazatban a páneurópai
engedélyeztetés bevezetése, vagy az online tartalmak egységes piaca hosszú távon növelné
a versenyképességet vagy ösztönözné a kreativitást, a kultúrát és a növekedést. Ezért talán
ideje volna leülnünk és gondolkodnunk, és nem kellene fejvesztve rohannunk a könnyű
piac elképzelése felé.

Emma McClarkin (ECR).   – Elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az
előadóknak az erőfeszítéseikért és különösen Kalniete asszonynak a kemény munkájáért,
valamint elnökünknek, Malcolm Harbournak, a vezető szerepéért.

Az Egyesült Királyság kormányának becslése szerint a valódi egységes piac értéke akár 800
milliárd euróval is növelhetné az unió GDP-jét, ami igazán lélegzetelállító számadat. Még
sok tennivaló van hátra, amíg elérhetjük ezt az eredményt. Az egységes piac irányításának
javítása kulcsfontosságú stratégiai prioritás kell legyen az EU számára. Létfontosságú, hogy
e nehéz gazdasági körülmények idején a versenyképességünk, a növekedés, a
munkahelyteremtés és az innováció fokozására törekedjünk. Elégedett vagyok a jelentés
eredményével, amely hangsúlyozza a tagállamok világos elköteleződésének és szerepének
fontosságát az egységes piac újraindítása tekintetében, ami létfontosságú az egységes piac
sikeréhez.

Szigorú ellenőrzési eljárás alkalmazásával és az irányelvek átültetéséhez szükséges idő
csökkentésével a tagállamok képesek lesznek növelni a kereskedelmet és biztosítani a jól
működő egységes piacot. Erősen támogatom továbbá Correia de Campos úr jelentésében
a szakmai képesítések kölcsönös elismerésével kapcsolatban kiemelt sürgős cselekvést,
amelynek én leszek az előadója. Sürgősen azonosítanunk kell az irányelv végrehajtása
során a tagállamok és maguk a szakemberek előtt álló akadályokat.
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Cornelis de Jong (GUE/NGL).   – (NL) Elnök úr! Miközben Louis Grech úr kiváló
jelentéséről vitázunk, az a benyomás alakult ki bennem, mintha mind a Parlament, mind
pedig a Bizottság tisztában lenne azzal, hogy az egységes piacot még inkább szociális
központúvá kell tenni.

Mindannyian egyetértettünk abban, hogy az egységes piac részleges bukásának magyarázata
abban a tényben rejlik, hogy az egységes piac elnyerte a nagyvállalatok szívét, az
átlagemberekét azonban nem. Ugyanakkor mindeddig nem ment végig a szakszervezeti
jogok védelmére és a kollektív szerződésekre vonatkozó szociális fejezetre irányuló javaslat.
Másfelől hallottunk egyes kormányfőket és a Bizottságot különböző fizetési korlátokról
beszélni, néhányan pedig egyenesen a kollektív szerződések eltörlésére szólítottak fel. Most
már a szakszervezeti mozgalom puszta léte is megkérdőjeleződik.

Barnier biztos úr! Ne hagyja, hogy mindez megtörje a lendületét. Kövesse a szociális szívét
és biztosítsa, hogy az egységes piac mindenki piacává váljon, ne maradjon a nagyvállalatok
játékszere. Sürgetem ezért, hogy nyújtson be egy javaslatot, amely világossá teszi, hogy a
szociális jogokat nem szabad a féktelen verseny elvének alárendelni.

Még egy szót szólnék képviselőtársamhoz, Sinclaire asszonyhoz. Öröm volt Malcolm
Harbourral dolgozni a kkv-kkal kapcsolatos írásbeli nyilatkozaton. Nem kaptunk támogatást
öntől és a nyilatkozattal kapcsolatos kritikáit teljességgel indokolatlannak tartom.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök úr! A vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes
piac létrehozására irányuló kísérlet előtt számos adminisztratív akadály áll, amelyek
természetes következményei annak a ténynek, hogy az üzleti környezet a különböző
tagállamokban egymástól függetlenül, különböző módon alakult ki, különböző
állomásokon keresztül és különböző körülmények között. A 27 tagállam üzleti
környezetének összehangolására irányuló erőfeszítés számomra igen nehéz törekvésnek
tűnik. Szeretnék rámutatni ezért egy alternatív megközelítés lehetőségére, amely nem
igényli a tagállamok kezdetektől történő teljes együttműködését. Az Európai Unióról szóló
szerződés (EUSZ) 20. cikke szerinti eljárás már lehetővé tette számunkra, hogy az európai
szabadalom hosszú ideje megoldhatatlan problémája tekintetében érdemi előrelépést
érjünk el az úgynevezett fokozott együttműködés révén az egységes szabadalmi oltalom
létrehozása tekintetében. Határozott álláspontom, hogy ha a gazdaságilag erősebb
tagállamok – különösen például Franciaország és Németország – csoportja megtalálta a
szándékot a számviteli szabályok egységesítésére és egy közös számviteli és adózási rendszer
létrehozására, akkor az EUSZ 20. cikke szerinti fokozott együttműködés keretében
lehetséges lenne kialakítani egy közös számviteli rendszer alapjait, amelyhez a többi tagállam
fokozatosan csatlakozhatna. Határozott álláspontom, hogy mért, fokozatos lépések helyes
megválasztásával lehetséges lenne jelentősen támogatni az uniós egységes piac működését.

Mike Nattrass (NI).   – Elnök úr! Kalniete asszony újra kívánja indítani az egységes piacot
és úgy beszél erről, mint a V-2 rakétáról: rendkívül veszélyes, de soha nem talál célba.
Correia de Campos úr a munkavállalók mozgása miatt aggódik. Én is.

Az EU rendkívüli munkavállalókkal árasztotta el az Egyesült Királyságot. Az Egyesült
Királyság a világot tekinti piacnak. Az uniós szabályok kényszerzubbonya megfojtja az
iparunkat, megállítja az innovációt, ha az a szabályozás előtt jár, és megfojtja a
hagyományos ipart, ha egy termék jó, de eltér az elfogadott kontinentális változattól.

Ennek áldozatai pedig a kisvállalkozások. Az Egyesült Királyság betartja a szabályokat, de
szenved ettől: például jelentős költségek árán, de betartja a sertés- és tojásipari szabályokat,
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amelyeket a Bizottság nem kényszerít ki, versenyképtelenné téve ezzel a termékeinket.
Számos további példám is lenne, de csak egy percet kaptam, hogy megmentsem a
kisvállalkozásokat.

Amalia Sartori (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Fontosnak tartom, hogy
együttesen mondjunk köszönetet Barnier úrnak a munkájáért, csakúgy, mint Harbour úr
kiváló munkájáért.

A Bizottság által benyújtott kezdeményezés több éves munka eredménye, ideértve a Barnier
úr elődeiként eljáró képviselőtársaink munkáját is. A kezdeményezés megjelenésével végre
jobban kiemelhetjük az egységes piac kérdését, illetve elsőbbséget biztosíthatunk e
kérdésnek, amely elkerülhetetlen okok miatt nehezen érthető a nyilvánosság számára, és
amely az Európa 2020 program keretében – véleményem szerint – nem kapott kellő
figyelmet.

Azt gondolom, az egységes piac az Európai Unió előtt álló hatalmas kihívás. Az egységes
piac egyrészt kihúzhat minket a nehéz gazdasági helyzetből, másfelől pedig még erősebbé
és befolyásosabbá tehet bennünket a világ többi részében végrehajtott politikákkal
kapcsolatban. Ugyanakkor azonban mindig meg kell küzdenünk a tagállamok ellenállásával,
és úgy vélem, az e jelentésben adott útmutatás közös erőfeszítést tesz szükségessé
mindenkitől.

Ami képviselőcsoportomat illeti, szeretnék kölcsönvenni egy fordulatot Schwab úrtól,
amellyel teljes mértékben egyetértek. Schwab úr azt mondta, hogy a végső hajrában
vagyunk. Itt, a végső hajrában, a dolgok sokkal izgalmasabbak, de sokkal nehezebbek is.
Úgy vélem, hogy amit a Bizottságtól kérünk – amiért Barnier úrnak kell köszönetet
mondanunk –, az a szakmai képesítések egységesítésére, a digitális egységes piacra és a
közbeszerzések egységes piacára fordítandó figyelem és a kkv-knak szentelt különös
figyelem. Mindehhez hozzá teszem a szokásos mottómat: egyszerűsítenünk,
egyszerűsítenünk, egyszerűsítenünk kell.

Patrizia Toia (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm az előadóknak és
Barnier úrnak, hogy nagylelkűen hozzájárultak a Parlament munkájához.

Támogatjuk az olyan egységes piac gondolatát, amely képes megérteni a szociális
elvárásokat és a szociális dimenzióból eredő szükséges következményeket, és képes
megfelelni azoknak. Ez nem egy leányálom csupán; ez valós és modern is. Ez a jövőkép
teszi erősebbé a piacot, mivel a kizárólag a gazdasági tényezőre fordított figyelem és a piac
kizárólag gazdasági kérdéssé történő redukálása már bizonyította, hogy az sem a növekedés,
sem pedig a kohézió problémáit nem oldja meg.

Röviden ez azt jelenti, hogy maradéktalanul valóra kell váltanunk az európai szociális
piacgazdaság eszményét. A mai szöveggel éppen ezt tesszük. Elismerjük a szociális
vállalkozásokat, egyesületeket és azok szerepét, valamint az európai vállalkozások 10%-át
képviselő és munkahelyeink jelentős részét képező kölcsönös biztosítótársaságokat és
alapítványokat. Ez a valóság, ahol a valódi üzleti világ a gazdasági pluralizmust és az üzleti
pluralizmust szemlélteti. Tőkével dolgoznak, de nem a tőkéért, és munkát, jólétet,
életminőséget és innovációt akarnak létrehozni, illetve meg akarják mutatni, hogy ezek az
értékek az európai egységes piac részét képezhetik és részét is kell képezzék.

Ashley Fox (ECR).   – Elnök úr! Az Európai Unió legnagyobb eredménye az egységes piac
létrehozása. Az áruk, szolgáltatások, tőke és a munkaerő szabad mozgása hajtja az
innovációt és növeli az Európában élő 500 millió ember jólétét.
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A közös piac volt az oka, hogy az országom csatlakozott az EGK-hoz, az egységes piac
pedig annak az oka, hogy az EU része marad, bár az EU figyelme az elmúlt években
elkalandozott az egységes piac kiteljesítéséről. Úgy vélem, ideje, hogy figyelmünket újra
az egységes piacra irányítsuk. Az egységes piac terjedése és sikere létfontosságú a
gazdaságaink számára. Ez azon ritka területek egyike, ahol az EU –ahelyett, hogy
akadályozná – előmozdíthatja a növekedést.

Kérem a biztos urat, hogy legyen bátor. A munkahelyeket London városától elterelő még
több szabályozás létrehozása helyett arra kérem, hogy fordítsa a figyelmét a versenyképes
és munkahelyeket teremtő európai egységes piac létrehozására.

Thomas Händel (GUE/NGL).   – (DE) Elnök úr! A közbeszerzési jog és az állami
szerződések odaítélése az egységes piac elengedhetetlen részét képezik. Barnier úr, az e
tekintetben a szociális integráció előmozdításának szükségességével kapcsolatos
észrevételeire a válaszom, hogy igen keveset hallottam a szociális jogok védelméről vagy
a kollektív szerződések védelméről. Vannak alapvető szabályok, amelyeket – ahogyan
mondta – nem kíván megkérdőjelezni. Ha védelmezni kívánjuk az alapvető szabályokat,
a jövőben biztosítanunk kell, hogy az állami szerződések odaítélésénél fenntartsák az
alapvető szociális normákat, ne ássák alá a kollektív szerződéseket és megelőzzék az olcsó
munkát. Mindezek a modern közbeszerzési jog részét képezik.

Szeretném világossá tenni, hogy a továbbiakban nem helyezhetünk nagyobb hangsúlyt a
gazdasági szabadságokra és a szabad versenyre, mint az alapvető szociális jogokra. Vagy
egy szociális Európát akarunk, vagy pedig állandó konfliktust az emberekkel, akik
elfordulnak Európától, mivel az nem védelmezi az érdekeiket.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A gazdasági és
szociális válságok mindig fájdalmat okoznak a polgároknak és kétséget ébresztenek a
nyilvánosságban és a gazdaságban.

Már három éve figyelemre méltó bizonyítékok támasztják alá, hogy nehézségek idején a
nemzetek hajlamosak befelé fordulni. Az egyik percben a filléreskedő intézkedések
tömegéről hallunk, a következőben a közbeszerzési eljárások során a versennyel
kapcsolatban felmerült nehézségekről, most pedig újra és újra azt halljuk a Parlamentben,
hogy Európának egyáltalán van-e bármi haszna. Európára mutogatnak, mintha Európa
lenne felelős a válságért.

Hölgyeim és uraim! Éppen a válság felelős a kétségekért. Az ön üzenete, biztos úr, az, hogy
mondjuk meg az európai polgároknak, hogy Európa visszatért és az a feladata, hogy
megvédelmezze a polgárokat.

A múltban Európa igen gyanútlan volt a külkereskedelmi ügyekben. Ennek véget kell vetni.
Európát gyakran nehéz megérteni. Európának egyszerűen érthetőnek kell lennie.
Mindannyian felelősek vagyunk a szabályozási szőrszálhasogatásért, amely miatt Európára
úgy tekintenek, mint egy bonyolult részletkérdéseket előállító üzemre. Európának
folyamatosan törekednie kell az egyszerűsítésre. Európa túlságosan gyakran 27 szabály
gyűjteménye, amelyek, szintén túl gyakran, egymásnak ellentmondanak. Európának
folytatnia kell a harmonizációt.

Ekkor elérkezik az idő, hogy a tagállamok közötti szociális dömpingről és adózási
dömpingről beszéljünk, mivel hogyan is gondolhatjuk, hogy valaha elérhetjük az egységes
piacot, ha a szabályozások továbbra is ilyen jelentős mértékben különböznek a
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tagállamokban. Végül Európát gyakran csupán a nehézségek forrásának tekintik. A
továbbiakban úgy kell tekinteni rá, mint a képessé válás forrására.

Hölgyeim és uraim, biztos úr! Amit ön akar – és aminek örülök –, hogy az egységes piacot
adjuk vissza a polgároknak. Ez eloszlatja majd a félelmeiket és új indokot ad számukra az
együttélésre. Biztos úr, az egységes piac felépítése során ön politikai, nem csupán gazdasági
alapokat akar. A Parlament, ebben biztos vagyok, támogatni fogja önt ebben a kérdésben.

ELNÖKÖL: LIBOR ROUČEK
alelnök

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az egységes piac
– létrehozásakor – a remény forrását jelentette az európai fogyasztók számára. Az idő
multával azonban komoly kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az milyen
előnyökkel járhat a hétköznapi életük során.

Különösen az e-kereskedelemre gondolok, amelyet a bizalom hiánya miatt még mindig
nem használnak kielégítően. Gondolok továbbá az utazók védelmének hiányára és az e
területen alkalmazandó szabályok tagállamok általi be nem tartására. Gondolok arra a
tényre, hogy még mindig európai jogszabályra van szükségünk a közös vállalkozások és
fogyasztói egyesületek tekintetében. Gondolok továbbá az átláthatóság teljes hiányára a
pénzügyi szolgáltatási ágazatban, de biztos vagyok benne, biztos úr, hogy fáradhatatlanul
dolgozik ezeken a kérdéseken.

A polgáraink bizalmának helyreállítása és végső soron az egységes piac hatékony
működésének biztosítása érdekében nagyra törő és célzott intézkedéseket kell hoznunk.
Ezt javasoljuk a mai vita tárgyát képező három jelentésben. Különös örömömre szolgál a
horizontális szociális záradék és az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatásokról
szóló záradék felvétele, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megtegyük az első lépést
egy szociálisabb Európa felé. Kötelességünk, mindannyiunk kötelessége, akik itt vagyunk,
és az intézmények kötelessége – én pedig bízom önben, biztos úr –, hogy zökkenőmentesen
hajtsuk végre a polgáraink érdekében működő egységes piacra irányuló javaslatainkat.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Elnök úr! Ha újra fel kívánunk lendíteni az európai
gazdaságot és növelni szeretnénk a versenyképességet a globális környezetben, a
legfontosabb célkitűzésünk – most végre, 20 év után – szükségszerűen az, hogy
eltávolítsunk minden, különösen a kis- és középvállalkozások előtt álló akadályt, amelyek
gátolják a vállalkozások üzleti tevékenységeinek növekedését. Be kell fejezni ezért a műszaki
és számviteli szabványok harmonizációját, elő kell mozdítani az elektronikus kereskedelmet,
össze kell kapcsolni az üzleti nyilvántartásokat, meg kell valósítani az online azonosítási
rendszerek átjárhatóságát és a képesítések elismerését, következetesen fel kell számolni a
vállalkozásokkal szemben alkalmazott, származási helyen alapuló megkülönböztetést és
egyszerűsíteni kell a közbeszerzéseken való részvétel feltételeit.

Az egységes piaci intézkedéscsomagban jelenleg található 50 pont kétségbevonhatatlanul
kulcsfontossággal bír, nekünk pedig életre kell keltenünk azokat. A nemzeti jogrendszerek
közötti különbségek bürokratikus akadályokat teremtenek a vállalkozások számára, lassítják
a beruházásokat és korlátozzák a méretgazdaságosságot és a szinergia előnyeit, ezek a
különbségek pedig még az olyan területeken is megtalálhatóak, amelyeket már irányelvek
révén harmonizáltunk, a tagállamok azonban ellentmondóan hajtották végre az
irányelveket, ezért tehát az egységes piacon továbbra is jelen vannak az üzleti életet nehezítő
korlátok. Nem lenne-e jobb, ha minden országban az egységes jogi értelmezést és egységes
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végrehajtást lehetővé tevő intézkedéseket fogadnánk el és korlátoznánk a nemzeti jogban
eltérő megoldásokat lehetővé tevő irányelveket?

Kifejezetten örülök annak, hogy Barnier biztos úr kiemelt fontosságot tulajdonít az egységes
piac kiteljesítésének, aki teljes körű támogatásunkat élvezi. Szeretnék köszönetet mondani
minden európai parlamenti képviselőnek, akik részt vettek és együttműködtek ebben a
célkitűzésben.

Louis Grech (S&D).   – Elnök úr! 2010 májusában a Parlament amellett szavazott, hogy
az egységes piacot holisztikus, egységes projektnek tekintsék, amely egyensúlyt ér el a nyílt
és kkv-barát gazdaság és a polgárok szociális és alapvető jogai között. Ezt mind bele kellene
venni az egységes piacról szóló jogalkotásba, visszaszerezve a folyamat során a polgárok
bizalmát.

Nehéz feladat azonban végrehajtani és elfogadni a különböző jelentésekben és magában
az intézkedéscsomagban található számos kiváló javaslatot. Biztosítanunk kell, hogy
valóban létrejöjjön az új életre kelt és újrafogalmazott egységes piac és ne kerüljön
mellékvágányra. Végső soron az intézmények feladata, hogy politikailag támogassák az
egységes piacot, és megadják számára a szükséges lendületet és irányítást, amely időnként
– sajnálatos módon – hiányzik.

Ezért tehát azt javaslom, hogy az egységes piaci fórum egyik állandó feladata az legyen,
hogy az egységes piac állapotának megvizsgálása érdekében éves értékelést és auditot
végezzen, elsősorban azért, hogy a csomagban meghatározott célkitűzések és célok
megvalósultak-e vagy sem, meggyőzve ezzel az európai polgárokat, hogy az egységes piac
valóban hűen képviseli az ő érdekeiket és törekvéseiket.

Tadeusz Zwiefka (PPE).   – (PL) Elnök úr! Az egységes piac vágyálomnak tűnhetett 60
évvel ezelőtt, mára azonban ténnyé és csaknem 500 millió európai polgár életének
hétköznapi valóságává vált. Egyfelől természetesen büszkék lehetünk arra, hogy az Európai
Unió eszméjét ilyen kiváló eredménnyel ültették át a gyakorlatba, másfelől azonban
tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a projekt valójában soha nem fog véget érni, mivel
a világ halad előre, Európa továbbra is fejlődik, az Európai Unió polgárai pedig továbbra
is egyre növekvő mértékben fogják igénybe venni az egységes piac által nekik kínált
lehetőségeket.

A mai vitánk tárgyát képező egységes piaci intézkedéscsomag és a szociális konzultációk
egyhangúlag azt mutatják, hogy az uniós piac harmonizációja nem csak a szó tág értelmében
vett gazdasági folyamatokra terjed ki, hanem a jogalkotási megoldásokra is, amelyek célja
az átlagpolgárok támogatása abban, hogy teljes mértékben kihasználhassák az uniós
egységes piac által nyújtott lehetőségeket. Üdvözlöm ezért Barnier biztos úr javaslatait,
amelyek szorosan kapcsolódnak a jogbiztonság és a nemzetközi magánjog elvei
működésének javításához, mivel gyakorlati megoldásokat adnak a polgárok mobilitásából
származó problémákra. Olyan kérdések ezek, amelyek első pillantásra nem kapcsolódnak
közvetlenül a szabad piac működésének javításához, amelyek azonban egyre inkább
problémássá válnak az átlagpolgárok és a nemzeti határokon túl tevékenykedő üzletemberek
számára.

Az egységes piac hatékonyabb működése bizonyos mértékben az egész Európai Uniót az
együttműködés javítására fogja kényszeríteni a polgárjog és a közigazgatási jog területein.
Az európai piacnak igazodnia kell a legújabb módszerekhez, és ez folyamatosan új kihívások
elé állít majd minket annak modernizációja tekintetében. Hatalmas reménnyel és
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lelkesedéssel várom ezért az egységes piaci intézkedéscsomagban felcsillantott elvek valóra
váltását.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Elnök úr, Győri asszony, Barnier úr! Az egységes piac az
Európai Unió szívügyét jelenti, és számos kaotikus év után új szabályozási keretet kell
kialakítanunk a polgárok, a munkavállalók, a fogyasztók és a vállalkozások számára.

A varázsszó ezen intézkedések tekintetében a befogadás – a civil társadalom befogadása,
a társadalmi párbeszéd és a horizontális szociális záradék aktív alkalmazása a szociális
piacgazdaság elveinek megfelelően. Ami szerintem hiányzik, ami az egységes piac valódi
hiányosságát jelenti, az a részvénytársaságok üzletviteli helyének határon átnyúló
áthelyezésére irányuló javaslat. A jelenlegi helyzet a rendszerek közötti negatív versenyhez
vezet. Ez nem jó sem a vállalkozások, sem azok munkavállalói számára.

Barnier úr, láttunk, hogy ön igen keményen dolgozik és készen áll számos javaslat
benyújtására. Kérem, foglalkozzon ezzel a témával is.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Elnök úr! A mai vitánk tárgyát képező jelentések – és
gratulálok az előadóiknak – megerősítenek egy sor kezdeményezést az egységes piac
újraélesztésével kapcsolatban. Szeretném kiemelni a Bizottság – különösen Barnier biztos
úr – által mutatott elköteleződést, amiért köszönetet mondok, valamint a Parlament Belső
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságán keresztül küldött pozitív válaszát a versenyképesség
és a piaci dinamizmus – az Európa 2020 stratégia alapvető pillérei – előnyben részesítésével
kapcsolatban.

Az európai polgárok és vállalkozások hatékony ösztönző intézkedéseket várnak, hogy az
európai gazdasági újra növekedésnek indulhasson. Magasabb foglalkoztatásban bíznak és
a nagyobb jólét megteremtésére várnak. Miként arra a biztos úr is rámutatott, a piacoknak
az akadályok és nehézségek felszámolása révén a vállalkozások előtt történő megnyitása
igen különös könnyebbséget és példátlan lehetőséget fog kínálni számukra, hogy a
gazdaságunk hajtóerejeként folytathassák a küldetésüket. A kis- és középvállalkozásokra
nehezedő adminisztratív és bürokratikus terhek csökkentésére, a hitelhez és a szolgáltatási
piachoz való hozzáférésük megkönnyítésére, az európai szabadalom előmozdítására és a
képesítések elismerésére irányuló intézkedések elengedhetetlenek. Az e-kereskedelem
fejlesztése fontos az ilyen jellegű kereskedésben résztvevő fogyasztók és vállalkozások
bizalmának javításához; az innovációra való összpontosítás létfontosságú az erős és tartós
növekedéshez; a szociális vállalkozásra irányuló kezdeményezés elengedhetetlen a szociális
befogadásra irányuló innovatív vállalkozói projektek létrehozásához.

Ez néhány olyan intézkedés, amelyek biztosítják, hogy az egységes piacnak az európaiak
érdekében történő kiteljesítésére, elmélyítésére és teljes kihasználására irányuló nagyra
törő projekt sikeres legyen. Végül a tagállamok szóló egyik fontos ajánlás az, hogy kettőzzék
meg erőfeszítéseiket az egységes piacra vonatkozó jogszabályok átültetésének és
végrehajtásának javítása érdekében.

Françoise Castex (S&D).   – (FR) Elnök úr, biztos úr! Ön kétségtelenül tisztában van azzal,
hogy a tisztelt Házban a közleményével kapcsolatban folytatott kimerítő vita a
közszolgáltatások, a közérdekű szolgáltatások egységes piacon betöltött szerepe körül
forgott, valamint hogy azok miként jelennek meg a jogalkotásban.

Sikerült kompromisszumra jutnunk, amely arra kéri önt, hogy lépjen túl a 25. javaslatán,
mi pedig arra kérjük, lépjen túl a puszta közleményeken, amelyek nem felelnének meg az
érintett felek, felhasználók és a közszolgáltatások kapcsán minden fél elvárásának és
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szükségleteinek, és amelyek nem felelnének meg a – ráadásul – ön által meghatározott
célkitűzéseknek sem.

Az Európai Uniónak világos és egyhangú üzenetet kell küldenie a közszolgáltatásokkal
kapcsolatban. Ehhez megfelelő jogi kereteket kell létrehoznunk, legyen szó akár rendeletről,
akár irányelvről. A Lisszaboni Szerződés biztosítja számunkra az ehhez szükséges
jogalapokat. Most az ön feladata, hogy ezeket jogalkotási javaslattá formálja. Biztos vagyok
abban, hogy a Parlament kész követni önt ebben a kérdésben.

Małgorzata Handzlik (PPE).   – (PL) Elnök úr, biztos úr! Először is szeretnék gratulálni
az előadóknak a kiváló munkájukért. Mindannyian egyetértünk a kijelentéssel, hogy az
Európai Uniónak egy jobban működő egységes piacra van szüksége, ezért örömmel
fogadtam az annak elmélyítésére és javítására irányuló javaslatokat. Az egységes piac
elmélyítésével kapcsolatban nem szeretnék egy olyan vitát, amely nem hivatkozik a
legnagyobb és leginkább nagyra törő tervre – egy tervre, amely sok-sok évnyi munka
ellenére még mindig nem vált valóra – a szolgáltatások egységes piacának létrehozására
irányuló tervre. Az Európai Bizottság számos nagyra törő és új elképzelést nyújtott be e
piac elmélyítésével kapcsolatban. Ezek értékesek és szükségesek annak hatékony
működéséhez, de szeretném kérni a polgárokat és vállalkozásokat még minding nem teljes
mértékben szolgáló tervek folytatását és megerősítését is.

A szolgáltatási irányelv az egyik legkorábbi lépés a szolgáltatási ágazat megnyitásában, de
nem elégedhetünk meg ennyivel. Használnunk kell a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos
munka során szerzett tapasztalatainkat, hogy további akadályokat távolítsunk el és
egyszerűsítsük a meglévő szabályokat. Számos ágazat továbbra is zárt marad, a tagállamok
számos gyakorlata akadályozza a szolgáltatások szabad mozgását, és a szolgáltatási irányelv
kiemelt elgondolása – az egyablakos ügyintézés – még mindig nem működik teljes
mértékben.

Biztos úr! Véleményem szerint az egységes piaci intézkedéscsomag számos kezdeményezése
nem fogja majd meghozni az elvárt előnyöket, ha nem javítunk a szolgáltatások egységes
piacán. A csomag számos kezdeményezésének hatékony végrehajtása a szolgáltatási piac
hatékony működésétől függ. Elegendő megemlíteni itt a szakmai képesítések elismerését,
az e-kereskedelmet és a kis- és középvállalkozások jobb körülményeit, noha a lista
természetesen sokkal hosszabb. Felszólítom ezért az Európai Bizottságot, hogy
következetesen járjon el a szolgáltatási ágazat megnyitása során, mivel az az egységes piaci
intézkedéscsomagban található számos más kezdeményezés sikerének alapja.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D).   – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Mario
Monti professzor, akinek liberális kultúráját értékeljük és soha nem kérdőjelezzük meg,
azt írja a belső piacról szóló jelentésében, hogy egyensúlyt kell találni a piac, annak szabályai,
valamint a piacon élő és dolgozó személyek jogai között. Azért mondja ezt, mert
meggyőződése, hogy a szociális kohézió a verseny fontos tényezője, és mert – hozzánk
hasonlóan – úgy véli, hogy az egyén méltóságát nem lehet megkérdőjelezni sem polgárként,
sem pedig – természetesen – munkavállalóként.

Emiatt tehát fontos a szociális záradék. Ezt az eszközt a Parlament túlnyomó többsége
támogatja, ezért kérjük önt és Barroso elnök urat, hogy vegyék azt fel az egységes piacot
irányító valamennyi jogalkotási aktusba. Csakis így, az egyéni munkavállalók szerepének
és hozzájárulásának fokozásával érheti el a piac a teljes potenciálját.

35Az Euròpai Parlament vitàiHU06-04-2011



George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Elnök úr! Szeretnék gratulálni az előadóknak,
különösen Campos úrnak, a munkájuk minőségéért és a két, látszólag ellentmondó
célkitűzés összehangolásával kapcsolatos kihívásra adott válaszra irányuló, nagyra törő
javaslatok tervezetének elkészítéséért: az egységes piac újraindítása és az európai polgárok
bizalmának helyreállítása a piac megfelelő működésével kapcsolatban.

Meglátásom szerint az egységes piaci intézkedéscsomagnak egy következetes és
kiegyensúlyozott intézkedéscsomagnak kell lennie, amely megfelel a Grech-jelentésnek
és a Monti-jelentésnek, és amely mind a polgárok, mind pedig a vállalkozások
szempontjából megteremti a hozzáadott érték Európájának alapjait.

Az egységes piac újraindítására és megerősítésére irányuló intézkedések során a polgárok
aggodalmait és jogait kell a középpontba állítanunk. E tekintetben üdvözlöm az Európai
Polgári Chartára irányuló javaslatot, amely több nyelven nyújt majd információt az egyes
tagállamokban a letelepedéshez és munkához való joggal kapcsolatban.

Elnök.   – Elérkeztünk most a „catch-the-eye” eljáráshoz. Sajnos mintegy 18 név szerepel
a listámon, ezért nem mindenki fog szóhoz jutni, mivel nincs elég időnk. Megpróbálom
azonban méltányosan és egyenlően elosztani az időt.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Tisztelt Elnök Úr! A belső piacot számos tényező vezérli,
amelyek egyformán fontosak. A problémát uniós szinten az átfogó platform hiánya okozza,
ugyanakkor ez teremti meg a lehetőséget is a növekedésre. Ezeket a hiányosságokat vette
számba a három jelentés és kiválóan le is határolta őket. Azonban ezek egyszerű
megnevezése még nem fogja ösztönözni az érdekelt feleket. Számos módosító javaslatot
nyújtottam be a jelentéstervezethez, melyek egyik területe a munkavállalók szabad
mozgásához kapcsolódó egyes megoldatlan kérdéseknek a rendezése. Továbbá az egységes
piac minden vállalkozás számára jelentsen ugyanolyan előnyt. Gondolok itt
hangsúlyozottan a kkv-kra. Az Unió intenzívebb gazdasági növekedéséért a belső piac
akadályainak leküzdésével lehet csak eredményt elérni. Vagyis egy kiterjedt, integrált piac
maga is az innováció motorja lehet a jövőben. Gratulálok a jelentéstevőknek, biztos úr
munkáját megköszönöm, és gratulálok a magyar elnökségnek. Köszönöm, Elnök Úr.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Elnök úr! Gyakran az a helyzet, hogy az egységes
piac fenntartására irányuló erőfeszítést a munkaerő piacon a szociális jogok és egyes
nemzeti hagyományok betartásának rovására tesszük meg. Jelenleg ráadásul az egységes
piac előtt egy másik probléma is áll, mivel a gazdasági válság beárnyékolja annak további
sikeres fejlődésének lehetőségeit. Szükségesnek tartom azonban a szociális elem felvételét
az egységes piacra vonatkozó jogszabályokba, hogy a politikát valóban a polgárok felé
irányítsuk és a szociális jogok és munkavállalói jogok betartása révén biztosítsuk a kohéziót.

Közös erőfeszítéseket kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy az egységes piac és
annak működése mind a polgárok, mind pedig a vállalkozások előnyére váljon, és ezáltal
hozzájáruljon az európai versenyképesség általános növekedéséhez. Az elfogadott jogi
intézkedéseket továbbá az olyan célkitűzések elérésére kell irányítanunk, mint a stabil és
felelősségteljes politika a bérekkel kapcsolatban, illetve a nők megfelelő képviselete a vezetői
pozíciókban.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Elnök úr! Amikor az Európai Unió jelentéseivel
van dolgunk, soha ne bízzunk a címkében és mindig nézzük át, hogy mi van a csomagban.
Ezek a jelentések látszólag az egységes piaccal, a kereskedelemmel és a munkahelyek
magasabb bért nyújtó gazdaságból alacsonyabb bérezésű gazdaságba történő áthelyezésével
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foglalkoznak. Az egyik előadó azonban megragadta a lehetőséget, hogy még egy ürügyet
találjon a bevándorlás további kiterjesztéséhez – nem csak Európán belül, de világos jelzések
szerint Európán kívülről is.

Correia de Campos jelentése magasan képzett és – rendszerint nem a kiemelkedő
képesítésekről ismert – idénymunkások beáramlására hivatkozik, mintha az az európai
gazdaság hasznára válna. Az embereket nem emberi lényeknek tekinti, hanem mobil
termelő egységeknek. A harmadik világ képzett munkavállalóinak behozatalával olyan
emberektől fosztjuk meg a szegény országokat, akik elvesztése komoly érvágást jelent
majd ezen országoknak.

Hozzáteszem még, hogy a harmadik világból Európába érkező emberek bizony magukkal
hozzák a harmadik világ egy részét is. Nem változtathatjuk őket hirtelen európaivá azzal,
hogy egy kis kulturális csillagpórt szórunk rájuk. Az emberek nem a különböző kultúrák
termékei; a különböző kultúrák a különböző emberek termékei.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Egyet értek az Európai
Bizottság által a tavaly májusban a Monti professzor által készített jelentésre válaszul
készített fontos jelentésben meghatározott útmutatással.

Az irányítás és a partnerség a piac fellendítésének két elengedhetetlen tényezője. A piac
még hatékonyabbá és versenyképesebbé válásához erős politikai irányításra és magas
szintű vezetésre van szükség. Ezt az egész európai rendszer még demokratikusabbá tételével
érjük el. Az általunk elfogadott álláspontok, határozatok és jogi aktusok esetében
elengedhetetlen, hogy azok a különböző európai intézmények közötti, magas szinten
koordinált együttműködés eredményei legyenek.

Ezenfelül a Parlament szerepe az egységes piacra vonatkozó jogszabályok elkészítése
tekintetében tovább erősíthető. A Lisszaboni Szerződés már jelentősen hozzájárult ehhez;
azaz új szabályokat hozott létre, hogy nagyobb hatáskört biztosítson a Parlament számára,
ez azonban önmagában véve nem elegendő. Különösen azokra az ügyekre gondolok,
amelyekben a Parlament kifejezte az erős és világos – azonban a Tanácsétól és a tagállamok
kormányaiétól eltérő – álláspontját.

Catherine Stihler (S&D).   – Elnök úr! A vita elengedhetetlen, mivel az egységes piac
működésének hatékonyabbá tételével gazdasági növekedést érhetünk el, amely alapvetően
munkahelyteremtéshez vezet. Örömömre szolgál, hogy kompromisszum született a
szociális záradékkal kapcsolatban. A piac és a szociális értékeink közötti egyensúly
létfontosságú; ezen elv elvesztése pedig súlyos károkat okozna.

A digitális menetrenddel kapcsolatban jóllehet számos tagállam tesz előrelépést, sajnos
azt sok tagállam mellőzhetőnek tartja. Ha a tagállamok nem érnek el eredményeket ezzel
a menetrenddel kapcsolatban, azt az egész EU versenyképessége fogja megszenvedni.
Mekkora nyomást lehet gyakorolni annak biztosítása érdekében, hogy ne legyen olyan
uniós polgár – lakjon bárhol –, akit kizárnak a bennünket körülvevő digitális forradalomból?

Végezetül ami a közbeszerzést illeti, örülök a Bizottság javaslatainak. Hogyan tudnánk
azonban biztosítani azt, hogy az innovatív közbeszerzés álljon menetrendünk
középpontjában?

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök úr! Számunkra alapvető az az elgondolás, hogy
az európaiak számára növelni kell a foglalkoztatást vagy több munkahelyet kell teremteni.
Mindenekfelett azt kell megérteni, hogy a polgároknak kell a kezdeményezés tényleges
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középpontjában állniuk akár a fogyasztói jogok szempontjából, akár a kommunikációs
stratégiák vagy a szerzői jogok szintjén, akár a – minden gazdaság gerincét képező – kis-
és középvállalkozások határokon átnyúló műveletei környezetének javítása tekintetében.

A mobilitás fellendítése érdekében fel kell gyorsítanunk a szakmai képesítések elismerésének
folyamatát, ugyanakkor figyelembe kell vennünk a kollektív szerződéseket. Rendkívül
nagy jelentőséget tulajdonítok továbbá annak, hogy a tagállamokban ugyanazokat a
jogszabályokat hajtsák végre, valamint biztosítsák a megfelelő szociális védelmet – ismétlem:
szociális védelmet –, valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet.

Elnök úr! Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy mindezen tényezőknek az európai
képesítési keretbe való beépítése valódi előnyöket teremt a polgárok számára, továbbá
tényleges mechanizmust jelent a munkaerő mobilitását tekintve.

María Irigoyen Pérez (S&D).   – (ES) Elnök úr, biztos úr! Köszönöm szavaikat, és
egyetértek önökkel abban, hogy figyelnünk kell polgárainkra és helyre kell állítanunk az
európai projektbe vetett hitüket. A mai nap tehát nagyszerű nap lehet Európa és az európai
társadalmi integráció számára. Mégpedig azért, mert e jelentések elfogadásával nemcsak
a mostani gazdasági válság kezelésének kulcsfontosságú tényezője, az egységes piac
újjáélesztése felé mozdulunk el, hanem reagálunk a polgárok igényeire is, akik egy nagyobb
Európa irányába kívánnak haladni és akik meg kívánják erősíteni a szociális jogaikat.

Európának reagálnia kell az új globális kihívásokra, az európai gazdaságot rendkívül
versenyképes szociális piacgazdasággá alakítva, illetve több és jobb munkahellyel az
érzékelhető növekedést ösztönözve. E célnak azonban arra kell épülnie, hogy az egységes
piaccal kapcsolatos valamennyi jogszabályba szociális záradékot illesztenek, aminek
köszönhetően a polgárok kerülnek figyelmünk középpontjába, ők válnak prioritásunkká,
ekként erősítve meg szociális jogaikat.

Végezetül arra kérném a Bizottságot, hogy e javaslatokat a minél hamarabb nyújtsa be.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Elnök úr! Nem kétséges, hogy az egységes piac igen fontos volt
a tagállamok számára a gazdasági ügyeik terén elért előrehaladás során. A jövőben még
fontosabb lesz ez, főként az enyémhez hasonló országok számára, amelyek a gazdasági
hanyatlásból próbálnak talpra állni.

– Véleményem szerint az egységes piachoz két dologra van szükség: egyrészt annak
potenciálját illetően a lakosság és különösen a kkv-k körében a tudatosság növelésére,
másrészt pedig az egységes piac fejlődése előtti akadályok eltávolítására.

Először is az elektronikus kereskedelem fejlődésének elengedhetetlen előfeltétele a
nagysebességű szélessáv. Másodszor, az energia mint egységes európai piac számára
abszolút létfontosságú az európai szuperhálózat létrehozása, amely hosszú távú projekt.
Harmadszor, az innováció területén szükségünk van a Győri asszony által említett európai
szabadalomra – fokozott együttműködés mellett –, továbbá az egyetemeken működő,
függetlenül értékelt kiválósági központokra.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Elnök úr! A tapasztalatok alapján nincs egyensúly a
verseny és a szociális és munkavállalói jogok között. Ma az egységes piac liberalizációja
jegyében a privatizáció fokozódását, az ez által keltett munkanélküliség növekedését, még
bizonytalanabb munkahelyeket és sok esetben a fogyasztók számára nyújtott gyengébb
minőségű szolgáltatásokat tapasztaljuk. Óriási példák vannak arra többek között nálunk,
Portugáliában is, hogy a közlekedés, a postai szolgáltatások és a kommunikáció terén a
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liberalizáció terjedésével a szolgáltatások mára rosszabbak, kevesebb embert
foglalkoztatnak, a munkahelyek pedig bizonytalanabbak. Ezért mondjuk azt, hogy fontos
mindezen folyamatokban megvédeni a szociális záradékot. A legfőbb probléma, hogy
ezeket nem tartják be sem a kormányok, sem maga a Bizottság vagy a Tanács, ahogy az a
Tanács március 25-i tárgyalásain igen egyértelművé vált.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Elnök úr! Szilárdan hiszem, hogy a polgárok tudatossága
és bizalma az egységes piac sikerének kulcsfontosságú tényezői. Ez természetesen többek
között olyan kommunikációs eszközöket feltételez, amelyek a polgárok számára elérhetők
és érthetők. Szeretném ismételten felszólítani a Bizottságot, hogy komolyan gondolja
végig, miként fogja terveit kifejteni a polgárok számára. Már maga az egységes piaci
intézkedéscsomaggal kapcsolatban folytatott nyilvános konzultáció is rámutatott, hogy
a polgárok mit kérnek és miben látják az európai integráció gyenge pontjait. A legtöbben
a 48. számú javaslatot határozták meg legfőbb prioritásként, amelyben a Bizottság
kötelezettséget vállal a civil társadalommal folytatott konzultáció és párbeszéd
megerősítésére. Ezután a jogszabályok kidolgozása során különös figyelmet fog fordítani
a fogyasztók véleményére. Bízom abban, hogy a nyilvános konzultációk eredményeit az
egyenlet részévé teszik ebben az ügyben.

Azzal szeretném zárni, hogy köszönetet mondok és gratulálok minden előadónak, önnek
pedig, biztos úr, minden jót kívánok a munka folytatásához.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – Elnök úr! Itt az ideje, hogy a reálgazdaságot állítsuk
ismét az európai menetrend középpontjába és helyreállítsuk a polgárok közös piacunkba
vetett bizalmát. Az egységes piac újraindítása történelmi jelentőségű esélyt jelent Európa
számára arra, hogy ismét munkához lásson. Ragadjuk hát meg ezt a lehetőséget.

A szociális Európa megvalósításának legjobb módja a munkahelyteremtés, az egységes
piaci intézkedéscsomag pedig éppen erről szól. Ezért próbáltam meg olyan elkötelezetten
elkerülni, hogy ezt az igen fontos jogi aktust felhígítsák, valamint ezért igyekeztem
fellendíteni Európa globális piaci versenyképességét és munkahelyteremtő képességét.
Ellenálltam azoknak a kísérleteknek, amelyek felesleges szabályozás bevezetésére és további
bürokráciára vagy a szociális záradékhoz hasonló kérdések bevezetésére irányultak.
Támogattam az arra vonatkozóan elért konszenzust, hogy a Bizottság széles körű
felhatalmazással rendelkezzen az előrehaladás terén.

Eljött a cselekvés ideje. Minden európai intézménynek, érdekeltnek és a Tanácsnak is ki
kell vennie a részét az árucsomaghoz, a szolgáltatási irányelvhez, és az európai kisvállalkozói
intézkedéscsomaghoz, valamint az elektronikus kereskedelembe vetett bizalom
fellendítéséhez hasonló kérdések végrehajtásából.

Végül, de nem utolsósorban remélem, hogy az európai gazdaság tartóoszlopát képező
kiskereskedelem szintén előkelő helyet fog kapni a politikai menetrendben.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Elnök úr, biztos úr! Vajon látják-e, hogy Európa jövője az
önök kezében van? Véleményem szerint a mai vita rendkívül fontos az Európai Unió jövője,
az európai polgárok jövője, valamint az euró jövője szempontjából. Rendkívül nehéz a 27
tagállam európai polgárai számára, hogy elviseljék és megértsék a rájuk kirótt megszorító
intézkedéseket akkor, ha nem értik az egységes piac értékét és jelentőségét. Úgy vélem
tehát, hogy ma ez a vita fogja eldönteni azt, hogy az egységes piac jövő évi 20. évfordulója
ünnep lesz-e vagy megemlékezés.
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Úgy vélem, hogy a polgárok, a vállalkozások és az igazgatás egy háromszöget képeznek.
E háromszögnek egyenlő szárúnak kell lennie. Jelenleg a polgári oldal igencsak gyenge. Ez
csak egy horizontális szociális záradékkal hozható helyre, ezért kértük ezt, és ezért
próbálunk kompromisszumra jutni. Zárásképpen Delors úr szavait idézném: „senki nem
szerethet bele az egységes piacba”. Önöknek kell azt szerethetővé tenniük.

Michel Barnier,    a Bizottság tagja. – (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon hálás
vagyok mindnyájuknak a vélemények széles skáláját felölelő hozzászólásaik minőségéért.
Nagyon figyeltem minden mondanivalójukra, éberségük kifejeződésére, és –
általánosságban, mivel nagyon is tudom, hogy erre mindnyájunknak szükségünk van –
bátorításuk és megközelítésünk iránti támogatásuk kifejezésére.

Ismételten szeretnék köszönetet mondani a három előadónak, Kalniete asszonynak, Buşoi
úrnak és Correia de Campos úrnak, és szeretném Kožušník úrnak elmondani, hogy helyesen
hangsúlyozta Harbour úr központi szerepét ebben a vitában, hiszen nem volt elhamarkodott
következtetés az, hogy a 11 bizottság – szeretnék itt köszönetet mondani a felszólaló
előadóknak – képes lesz együtt dolgozni. Ezt a holisztikus vagy globális megközelítést
ajánlotta Grech úr és Monti úr is, valamint ezzel párhuzamosan, hölgyeim és uraim, a
Bizottság Barroso elnök úr vezetése mellett ugyanezt a munkát végezte. 12 más biztossal
együtt dolgoztunk azon, hogy ezt az 50 javaslatot megfogalmazzuk, és a jövő héten végre
meghatározzuk az egységes piac korszerűsítésének 12 eszközét és az ezen eszközökre
vonatkozó 12 szimbolikus javaslatot.

Zwiefka úr épp az imént szólt az utópiáról, felidézve az alapítóatyákat. Eszembe ötlik
valami, amit az egyik alapítóatya, Jean Monnet mondott, amikor az egységes piac felé
vezető úton az egyik legelső lépést megtették, és amikor a szenet és az acélt 1950-ben
először hozták össze. Azt mondta: „Nem vagyok sem pesszimista, sem optimista, csupán
eltökélt vagyok.” Úgy vélem, hölgyeim és uraim, hogy jelenleg – és itt önmagamat ismétlem
–, ha jól figyelnek a nyilvánosságra és meghallják dühüket, aggályaikat, ha meglátják, hogy
közülük hányan szenvednek, ha észreveszik a munkahelyek és a növekedés hiányát, akkor
tudják, hogy itt az ideje a megújult eltökéltségnek, különösen a gazdaság és a növekedés
terén. Thun asszony éppen most utalt erre az európai eltökéltségre. Szerintem ez nagyon
fontos, és az önök által a különféle bizottságokkal és különböző csoportokkal közösen
végzett rendkívül konstruktív munkának köszönhetően – legalábbis remélem – rövidesen
olyan szavazáshoz érkezünk, amelynek keretében kifejezhetik ezt az eltökéltséget, és
amelyet a Tanácsnak és – a maga részéről – a Bizottságnak is figyelembe kell majd vennie.
Mindenesetre az önök közösen végzett támogató jellegű munkája jóvoltából biztonságban
érzem magam a saját eltökéltségemben, és ismét biztosítékot kaptam erre a nyilvános vita
sikeréből, amelyet négy hónapon keresztül folytatottunk az egységes piaci
intézkedéscsomaggal kapcsolatban, hiszen – ha jól emlékszem – 850 felszólalást
hallhattunk, továbbá biztonságban érzem magam amiatt is, hogy maga az Európai Tanács
is kinyilvánította, hogy támogatja megközelítésünket.

A Bizottság ekként fogja meghatározni azokat a javaslatokat, amelyek tekintetében
kötelezettséget vállal arra, hogy a következő 12 hónapban dokumentumokat fog kidolgozni,
és remélem, hogy mi – a Tanács, a Parlament és a Bizottság – 2011-ben és 2012-ben
képesek leszünk e dokumentumok végrehajtására.

Hölgyeim és uraim! Amint látják, mi, a Bizottság, az önök jogalkotásán keresztül jó sok
szabályozást állítunk elő. Reagáló és megelőző jellegűek azok a szabályozások, amelyeket
jelenleg dolgozok ki a pénzügyi válságból levont tanulságok alapján. Jelenleg az egységes
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piaci intézkedéscsomaggal arra törekszünk, hogy proaktív és dinamikus szabályozást
hozzunk létre, és cserébe – ahogyan azt Juvin úr és Auconie asszony ajánlotta – ezt az
egységes piacot olyasvalamivé tegyük, aminek lennie kell: a megszorítások térsége helyett
– ahogyan azt a kis- és középvállalkozások és a polgárok látják – a lehetőségek térségévé.

A polgárok fogyasztók, mi pedig azon fogunk dolgozni, hogy garantáljuk számukra az
általuk fogyasztott termékek biztonságát, valamint felszámoljuk az összes megkülönböztető
jellegű akadályt. A polgárok munkavállalók, mi pedig dolgozni fogunk a szakmai képesítések
elismerésén és a szociális jogok tiszteletben tartásán azok tekintetében, akik másik országban
dolgoznak. Jaakonsaari asszony és Gebhardt asszony ezt ajánlotta. A polgárok
közszolgáltatásokat használnak. Ezen aggodalomnak többen adtak hangot, köztük
különösen Triantaphyllides úr, egyébként pedig azt ajánlom, hogy az imént felszólalt
Castex asszony olvassa el alaposan – amit már kétségkívül megtett – kollegám, Almunia
úr javaslatát a Monti–Kroes-csomag felülvizsgálatáról. Véleményem szerint ez új és nyílt
válaszokat tartalmaz a közszolgáltatások minőségét és az azokhoz való hozzáférést illetően.
A polgárok emellett megtakarítók és hitelfelvevők, és épp az imént vázoltam az egységes
integrált ingatlanpiaccal kapcsolatos rendelkezéseket.

A polgárokon felül természetesen ott vannak a vállalkozások, amelyek munkahelyeket
teremtenek. Creutzmann úr, Karas úr, az imént pedig Corazza Bildt asszony szólt a
versenyképesség szükségességéről, különösen a kis- és középvállalkozások tekintetében.
Dolgoznunk kell a kedvezőbb számviteli és adózási feltételeken, az innovációval, a
szabadalmakkal és a Manders úr által említett szerzői jogokkal kapcsolatos előrehaladáson,
a beruházásokhoz való hozzáférésen, valamin – úgy vélem – a köz- és magánszféra közötti
partnerségeken is. Szeretném megköszönni Vergnaud asszonynak a koncessziós
projektünkkel kapcsolatban tanúsított támogatását.

Javítanunk kell az egységes piac irányítását. Schwab úr épp az imént mondott valami
nagyon fontosat a töredezettség megszüntetésével kapcsolatban, amelyen bizottságbeli
kollegáimmal igyekeztem együttműködni. A töredezettség megszüntetése a különböző
irányelvek értékelésére is vonatkozik.

Mint tudják, most végzem a szolgáltatási irányelv országonkénti és szolgáltatásonkénti
értékelését, amelyet Handzlik asszony és Roithová asszony is említett az imént, és
egyértelmű bizonyítékot látok a tagoltságra. Olykor – a szolgáltatási irányelv, a szakmai
képesítések elismeréséről szóló irányelv és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv
alkalmazása során – harmonikahatást tapasztalunk egy adott munkavállalót vagy egy adott
mérnököt vagy építészt illetően.

Schwab úr, a töredezettség szükséges megszüntetésén kívánok dolgozni.

Løkkegard úr és Grech úr a kommunikációt is említette. Mielőtt kommunikálnának, tenniük
kell valamit, és amikor valamit tesznek, azt oly módon kell kifejteniük, hogy a polgárok
megértsék annak a lényegét, amit tesznek. Ezért tulajdonítok óriási jelentőséget az egységes
piac egész rendszerében azoknak az eszközöknek, amelyek közelebb viszik Európát a
polgárokhoz. Ide tartozik a Solvit-rendszer, amely most kezd el jól működni, a belső piaci
információs rendszer, az egyablakos ügyintézés, az „Ön Európája” és a Grech úr által említett
fórum, amely az érdekeltek és a civil társadalom között párbeszéd javítására szolgál.

Végezetül, elnök úr, szeretnék mindenkit emlékeztetni néhány olyan meggyőződésemre,
amelyek annak során vezéreltek, amikor az önök támogatásával nekem adott megbízatás
során eljártam.
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Hadd kezdjem legfőbb meggyőződésemmel – hiszen a gazdaságról és a foglalkoztatásról
beszélünk. Hölgyeim és uraim! A világ többi része nem áll készenlétben, hogy minket
bevárjon. Bizonyos területeken sokkal gyorsabban halad, mint mi. Nem szabad őgyelegnünk
és csupán szemlélőinek lennünk saját jövőnknek. Nekünk, európaiaknak kell a saját jövőnk
mögött meghúzódó hajtóerőnek lennünk. Ráadásul a legfőbb érv, a saját jövőnk kovácsaivá
válásra ösztönző hajtóerő éppen az egységes piac. Pár napja jártam Kínában. Ott azért
tisztelnek bennünket, mert 500 millió fős fogyasztóból és polgárból álló piacot képviselünk.
Törekedjünk továbbra is arra, hogy egyesítsük forrásainkat, és erősítsük meg lényegünket:
az egységes piacot.

Az egységes piac jelenti gazdaságunk alapkövét és platformját. Hatékony működése esetén
jobban fog működni minden, amit ott a vállalkozásoknak szóló magánkezdeményezések,
illetve a helyi, nemzeti és európai állami és közérdekű kezdeményezések tekintetében
építünk. Miért küzdünk például a szabadalomkérdés ismételt elindításáért, amely az elmúlt
30 évben nem mozdult el a holtpontról? Azért, mert az innováció és az alkotás terén
végrehajtott minden állami és magánkezdeményezés jelentősen gyengült amiatt, hogy
nincs európai szabadalmunk, vagy szabadalmaink az egyesült államokbelieknél tízszer
annyiba kerülnek. A platformnak tehát hatékonyan kell működnie. Ez a kérdés lényege,
és amint ez megtörténik, annak alapjaira sokkal hatékonyabban rengeteg kezdeményezést
építhetünk.

Második fő meggyőződésem, hogy eljött az ideje annak, hogy a megújult növekedésen
dolgozzunk. Itt szeretném jelezni, hogy egyetértek Turunen asszonnyal, aki épp az előbb
szólított fel egy másfajta növekedésre. A válságból kialakuló növekedésnek – ezen a ponton
Turunen asszonynak igaza van – különböznie kell a korábbi növekedéstől, még jobban
tisztelnie kell a természeti erőforrásokat, a természetes tereket, amelyek nem ingyenesek,
de nem is kiapaszthatatlanok, ezeket a célkitűzéseket pedig be kell építenünk többek között
az új közbeszerzési vagy adózási kódexbe vagy annak új szabályozásába, amelyeknek
szerepet kell kapniuk egy sokkal inkább ökológiai szemléletű növekedés elérésében.

Harmadik meggyőződésem, hölgyeim és uraim, az, hogy nem létezhet fenntartható
gazdasági teljesítmény innováció vagy társadalmi kohézió nélkül. Ez az a dinamikus
kompromisszum, amelyet Canfin úr említett és Monti úr is ajánlott többek között az adózás
terén. Canfin úr és Cofferati úr is említette ezt a témát, Toia asszony pedig az imént említett
egy olyan kérdést, amely az egységes piaci intézkedéscsomagra irányuló javaslatainkat
jellemezni fogja, ez pedig egy olyan szektor fejlődése, amelyben hiszek: a szociális
vállalkozások szektorának fejlődése.

Negyedik meggyőződésem – és itt ismét elmondom – az, hogy ha képesek vagyunk
győzelemre vinni a versenyképességért vívott harcunkat, akkor minden területünk – teljesen
mindegy, mennyire gyenge vagy milyen messzire van Brüsszeltől – szerephez jut. Minden
vállalkozás meg tudja nyerni a saját csatáját, még a legkisebb is, és segítenünk kell őket
ebben. Végül pedig, polgáraink – még a leggyengébbek is, azok, akiket különböző akadályok
révén olykor kirekesztenek – is meg tudják nyerni a versenyképességért vívott csatájukat,
feltéve, hogy bátorítást és támogatást kapnak.

Ötödik meggyőződésem az – és ehhez ragaszkodom –, hogy azzal kapcsolatban, ami a
világ többi részén történik, arra kell törekednünk, hogy szereplőkké, ne pedig nézőkké
váljunk. Ezenfelül nemcsak annak kell örülnünk, hogy Európa fogyasztó kontinens.
Európának továbbra is a termelés földrészének kell lennie, nemcsak a szolgáltatásokat
illetően, hanem egy olyan térségnek kell lennie, amelyben fenntartjuk a termelés alapját –
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ez képezi a hosszú távú beruházásokra vonatkozóan kidolgozandó számos javaslatunk
célkitűzését.

Tisztelt képviselők! Körvonalaztam önöknek, hogy mi volt kettős célom akkor, amikor
biztossá váltam. Ezek nem változtak és megbízatásom végéig ugyanazok maradnak. A
számunkra szükséges pénzügyi piacokat megint a reálgazdaság szolgálatába fogjuk állítani,
nem pedig fordítva, ahogyan az az elmúlt 15 évben történt. Nem a vállalkozások dolga,
hogy a piacokért működjenek, hanem a szabályozott, jobban irányított és felügyelt pénzügyi
piacok feladata, hogy a reálgazdaságot szolgálják. Célunk, hogy a reálgazdaságot – jelesül
a hatalmas egységes piacot – visszaállítsuk a növekedés és az emberi fejlődés szolgálatába.
A jövő héten már meg kellene kapniuk – a talán még nem tökéletes és kétségkívül javítható
– egységes piaci intézkedéscsomag-tervezetet, amelyet az Európai Bizottság az Önök vitái
és a következő kettős törekvés tükrében javasolt: a piacnak a gazdaság szolgálatába való
visszahelyezése, valamint a gazdaságnak a növekedés és az emberi fejlődés szolgálatába
való visszahelyezése.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Köszönöm szépen mindenkinek, aki ma
hozzászólt ehhez a vitához. Ez számomra két szempontból is rendkívül fontos. Egyrészt
megerősítették a magyar elnökségnek azt a meggyőződését, hogy a belső piac óriási szerepet
játszik abban, hogy végre beinduljon az Európai Unióban a gazdasági növekedés, és végre
újra munkahelyeket tudjunk teremteni. A másik nagy haszna ennek a vitának, hogy rengeteg
olyan gondolat, ötlet hangzott el, amelyet be fogunk tudni építeni a tanácsi munkába is.
A Bizottság a munka egy jó részét már elvégezte. Azért természetesen még nekik is sok
teendőjük marad. Ezzel a Házzal pedig majd a konkrét jogszabályoknak az elfogadásában
a Tanács rendkívül szorosan együtt kíván majd működni. Tehát köszönet mindenkinek,
aki raportőrként vagy az IMCO bizottság tagjaként ezt a folyamatot eddig is segítette, és a
jövőben is számítunk az Önök közreműködésére.

A magyar elnökség, és erről már sok szó esett, az erős Európát tűzte a zászlajára. Ez a
magyar elnökségnek a jelmondata is. Méghozzá mindig elmondjuk, hogy egy olyan erős
Európában gondolkodunk, mely a polgárt, az embereket állítja a politikáinak a
középpontjába, és ez az, amit az egységes piacról való gondolkodáskor sem téveszthetünk
szem elől.

Néhány kérdésre külön is kitérnék, amelyekről a legtöbb szó esett a vitában. Az első a kis-és
középvállalkozásoknak a helyzete. Ők valóban a belső piac kulcsszereplői, és ennek
megfelelően mindent meg kívánunk tenni az ő helyzetbe hozásuk érdekében. Jelenti ez
egyrészt a kkv-k finanszírozáshoz jutásának a megkönnyítését, az adminisztratív terhek
csökkentését és egyszerűsített hozzáférésüket a közbeszerzésekhez. Nagy jelentőséget
tulajdonítunk a kisvállalkozási törvény a „Small Business Act” felülvizsgálatának, amely
szerepelni fog a májusi Versenyképességi Tanács napirendjén. Tervezzük, hogy a témában
következtetéseket is elfogadunk.

A második ilyen téma, az a digitális agenda. Erről is igen sok szó esett itt a mai vitában.
Ezen a területen rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, mindannyian tudjuk. Javítanunk kell
a papír nélküli ügyintézés, üzletkötés lehetőségei, feltételeit. Ezt szolgálják az e-commerce
és az e-goverment kezdeményezések, de tágabb értelemben meggyőződésem, hogy a
fogyasztóvédelmi irányelv célja is a határon átnyúló üzletkötések ösztönzése egységes
európai szabályok alapján. Ugyanide sorolnám a szolgáltatási irányelv végrehajtását is,
mely a belső piac jelentős részét érinti, s melynek egyik fő eleme az egyszerűsített
elektronikus ügyintézés.
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Egy harmadik pont, amire kitérnék, hogy a belső piac kiteljesítése meggyőződésem szerint
elképzelhetetlen az energia és közlekedési infrastruktúra kiépítése és kiteljesítése nélkül.
A magyar elnökség az első három hónapban is kiemelt figyelmet fordított az egységes
energiapiac megvalósítására. Többen említették a vitában az infrastruktúra-kötvényeket
is, érdeklődéssel várjuk az ezzel kapcsolatos nyilvános konzultáció eredményét. A szellemi
tulajdonjogok védelme szintén olyan kérdés, amelyre eddig nagy figyelmet fordítottunk.
Az európai szabadalmi rendszerről már a bevezetőmben is szóltam, és abban bízom, hogy
a megerősített együttműködés beindítása után együtt ki tudjuk alakítani annak tartalmát,
a végrehajtási szabályok esetében pedig a májusi versenyképességi tanácson a lehető
legnagyobb előrehaladást el fogjuk tudni érni, és még abban is reménykedem, hogy esetleg
már a megállapodást is tető alá tudjuk hozni.

Végezetül a szociális szempontokra is kitérnék. Ez az a kérdés, amelyik a mai vita során is
a legnagyobb érdeklődést váltotta ki és a legtöbb érzelmet is kiváltotta ebben a teremben.
Úgy tudom, a Bizottságban is igen élénk vita folyik erről, folyik ez ebben a Házban is, és
biztos vagyok benne, hogy a Tanácsban is ez lesz a helyzet.

Erős Európa, egy emberi tényező középbe állításával – mondtam az előbb. Azt gondolom,
ez jól jelzi a magyar elnökség hozzáállását ehhez a kérdéshez, ugyanakkor ezt csak
kiegyensúlyozottan és minden szempont mérlegelésével tehetjük meg. Ugyanis, ha az
emberi tényezőt állítjuk a középpontba, akkor igenis a munkahelyteremtés a legfontosabb
feladat, hiszen ha garantáljuk, hogy mindenki aki dolgozni kíván, ezt megteheti, ennél
többet szerintem polgárainknak nem nyújthatunk.

A másik pedig, hogy mindannyian tudjuk, hogy kihívás érte az európai szociális modellt,
az európai szociális piacgazdaságot. Közös érdek, hogy ezt megvédjük. Természetesen
nincs egységes modell mind a 27 országban, különbözőképpen valósítjuk ezt meg. És azért
legyünk reálisak! Ezt a modellt kihívás érte, az Unió versenyképessége, a tagállamok
versenyképessége azon múlik, hogy ezt a szociális modellt, ezt hozzá tudjuk-e igazítani a
XXI. század kihívásaihoz. Tehát nem szent és sérthetetlenként kell kezelnünk, hanem
olyanként, amit megvédünk közös erőfeszítéssel, de a XXI. századhoz igazítva.

Végezetül a mobilitás, amiről még sok szó esett. Azt gondolom, hogy ez a terület, ahol a
legsürgősebben és legkönnyebben talán előre is tudunk lépni, és erről akkor a májusi
Versenyképességi Tanácsban mindenképpen szeretnénk következtetéseket elfogadni.

Végezetül a magyar elnökség szándéka, hogy a lehető legnagyobb láthatóságot biztosítjuk
az egységes piacnak, a legmagasabb szintű kötelezettségvállalásra készülünk. Ebben
számítunk mind a Bizottság tagjaira, elnökére, mind az Európai Parlament elnökére és
képviselőire.

Sandra Kalniete,    előadó. – (LV) Elnök úr! Ezen igencsak gyümölcsöző vita lezárásaként
hadd hangsúlyozzam, hogy ez a vita rámutatott arra, hogy mi, európai parlamenti
képviselők elismerjük, hogy az európai emberek felé felelősséggel tartozunk azzal
kapcsolatban, hogy felélesszük a gazdaságot és új munkahelyeket teremtsünk. Az egységes
piac megszilárdítása legalább olyan fontos a gazdaság újjáélesztéséhez, mint a másik két
kezdeményezés: a gazdasági irányítás megerősítése és az Európa 2020 stratégia. Ki kell
emelnünk az egységes piac politikai arculatát. Mind a politikusoknak, mind pedig a
társadalom egészének meg kell értenie ennek jelentőségét, a kommunikáció – a
vállalkozásokkal folytatott kommunikáció, az európaiakkal folytatott kommunikáció és
a három intézmény között folytatott kommunikáció – tehát rendkívül fontos tényezője
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az egységes piac újjáélesztésének. Örülök annak, hogy egységet képezünk az európai piac
újjáélesztésére, egyesítésére és megerősítésére irányuló célunkban.

António Fernando Correia De Campos  , előadó. – (PT) Elnök úr! Azzal szeretném
kezdeni, hogy köszönetet mondok mindenkinek ezért a vitáért, amely igencsak eredményes
volt. Most nem volt időm átolvasni beszédem utolsó részét, amely lényegében arról szólt,
hogy köszönetet mondjak Barnier biztos úrnak. Annál jobban nem tudom megköszönni
neki, hogy emlékeztetem beszédének első mondatára. Azt mondta, hogy itt az ideje annak,
hogy Európa feljebb emelje a lécet és ne csak rossz híreket mondjon az embereknek. Nem
tudnék ennél jobban egyetérteni önnel, biztos úr, és szeretném elmondani, hogy a Parlament
e tekintetben megfelelő időben végezte el dolgát és kész arra, hogy az embereknek jó
hírekkel szolgáljon.

Cristian Silviu Buşoi,    előadó. – Elnök úr! Szeretném megköszönni mindazt, ahogyan
részt vett ebben a vitában és köszönöm pozitív megjegyzéseit. Szeretnék továbbá gratulálni
kollegáimnak, Kalniete asszonynak és Correia De Campos úrnak nagyszerű munkájukért.

Most három olyan jelentés van előttünk, amelyek néhány havi kemény munka eredményét
tükrözik. Az általunk tapasztalt nehézségek ellenére örülök az elért eredményeknek.
Meghatároztuk a megfelelő kihívásokat és meghatároztunk egy sor életképes megoldást.
Ezek egyúttal az Európai Parlament egységes piac elmélyítése és megerősítése iránti
elkötelezettségének egyértelmű kifejeződései.

Szilárd meggyőződésem, hogy ez a három jelentés hasznosan fogja kiegészíteni a Bizottság
által megszervezett széles körű nyilvános konzultációt, amely csaknem 750 választ
eredményezett. Üdvözlöm azt az érdeklődést, amelyet a vállalkozások, magánszemélyek,
nem kormányzati szervezetek és hatóságok tanúsítottak az egységes piaci intézkedéscsomag
iránt, hiszen létfontosságú, hogy széles körű egyetértésre jussunk a polgáraink és
vállalkozásaink elvárásainak megfelelő egységes piac megformálására szolgáló
intézkedéseket illetően.

Örömmel látom, hogy a Bizottság igen tevékeny, és hogy néhány kezdeményezés máris
körvonalazódik. Nincs kétségem afelől, hogy a Bizottság megfelelően figyelembe fogja
venni az Európai Parlament véleményét, mert végső soron a legfontosabb kérdés az, hogy
az intézkedéseinkkel és erőfeszítéseinkkel érhetünk-e el változást. A válaszom: igen, de
ehhez bátorságra, és nem szemérmetességre van szükségünk. Haladéktalanul intézkednünk
kell, nem pedig csak néhány év múlva. Együtt kell megtennünk erőfeszítéseinket, és nem
külön-külön kell tennünk néhány elszigetelt intézkedést. Eljött a cselekvés ideje.

Nicole Sinclaire (NI).   – Elnök úr! A vita során korábban kollegám, de Jong úr azt mondta,
hogy nem helyénvalók az egyik kollegához intézett kérdésben tett megjegyzéseim.
Szerintem nem helytelen kérdést feltenni valamely parlamenti képviselő által az intézményre
gyakorolt befolyás egyensúlyáról.

Tisztelettel kérhetnék egy kis csendet, hogy beszélhessek is?

Nem tisztességes az, hogy valakit bírálhatnak azért, mert kérdést tesz fel ebben a
Parlamentben. A kérdést nem válaszolták meg, pedig meg kellene. Kollegám ehelyett a
West Midlands-i munkahelyekkel kapcsolatos kérdést válaszolta meg. Emlékeztethetnénk
őt arra, hogy az EU hogyan támogatott munkahelyeket Coventryben a Ryton-gyárban?

Elnök.   – A vitát lezárom.
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Szavazás: 2011. április 6.

A közbeszerzéssel kapcsolatos bizottsági nyilatkozatra vonatkozó szavazásra a következő
ülésen kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Ez a javaslat azáltal egyszerűsíti a jogszabályokat,
hogy jó néhány irányelvet tömörít. A jogszabályokat ugyanis egyértelművé teszi, a
vállalkozók és fogyasztók számára pedig könnyebben érthetővé és befogadhatóvá teszi.
Úgy vélem, hogy ily módon új lendületet lehet adni az egységes piacnak és remélhetőleg
a méretük, távoliságuk és kevés terméktől való gazdasági függőségük miatt gyengébb
gazdaságokkal rendelkező régióknak, mint amilyenek a legkülső régiók. Általánosságban
intézkedésekre van szükség a kereslet határokon átnyúló vásárlásokból eredő hanyatlásának
kezelésére, és fontos biztosítani, hogy ez a jogszabály kedvezzen az Azori-szigetekhez
hasonló régióknak. Több elszigetelt térség érdeke az, hogy lássák termékeik kiáramlását.
Vállalkozásaiknak egyértelmű jogszabályokhoz kell hozzáférniük, fogyasztóiknak pedig
áruk széles skálájához kell tudniuk hozzáférni versenyképesebb árakon. Olyan helyzetekben,
amikor az ezen új javaslatban szereplő, a szerződéskötést megelőző tájékoztatáshoz hasonló
területeken harmonizált jogszabályok vannak, a legkülső régiókból származó termékekbe
vetett bizalom fokozásának – ekként pedig az egységes piacon való rendelkezésre állásuk
és fogyasztásuk növelésének – egyik módja az lesz, ha az erre irányuló különös intézkedések
bevezetésével minőségtanúsításon keresztül fokozzuk a róluk alkotott képet.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) A még mindig tartó gazdasági és pénzügyi válság
mindannyiunk számára bizonyította, hogy ha elmozdulunk a gazdaság elengedhetetlen
célkitűzésétől – azaz a polgárok jólétének biztosításától –, az azzal a kockázattal jár, hogy
az egész társadalmat az összeomlás felé hajtjuk. Ez az egységes piacra is vonatkozik. Nem
szabad elfelejtenünk, hogy az a feladata, hogy lehetővé tegye minden európai polgár
számára, hogy az Európai Unió egészében a jólétüket biztosító, azonos gazdasági és szociális
jogokat élvezzenek. Az egységes piacot el kell mélyíteni és ismét a polgárok és érdekeik
szolgálatába kell állítani. Véleményem szerint a válság időszakában fontos, hogy a lehető
legtöbbet kihozzuk abból, ami Európa számára a legértékesebb, azaz az emberi erőforrásból.
A munkaerő EU-n belüli mobilitása kulcsfontosságú tényezője a gazdaság talpra állásának
és az egységes piac fejlődésének. Ösztönöznünk kell ezt a mobilitást, az első lépés pedig,
amelyet érdemes megtenni, az, hogy felszámoljuk az EU-n belül a munkaerő mozgását
gátló akadályokat. Az új tagállamokból származó munkavállalók tekintetében előírt
korlátozások veszélyeztetik az egységes piac egészséges fejlődését, és azokat haladéktalanul
meg kell szüntetni.

Elisabetta Gardini (PPE),    írásban. – (IT) Az egységes piac újjáélesztése érdekében európai
politikáinknak vállalkozásbarát környezetben kell működniük, amely környezet az
innováció és a növekedés ösztönzését, valamint az európai gazdaság stratégiai
szerkezetátalakítását célozza. Európának erőteljes politikai vezetésre van szüksége ahhoz,
hogy ilyen léptékű gazdasági prioritásokat állapítson meg és hajtson végre. A Monti-jelentés
iránymutatásai által ösztönözött új európai stratégia rendelkezik azzal az érdemmel, hogy
konkrét intézkedéseket határoz meg a gazdasági válság időszakából a termelékenységi és
foglalkoztatási szintek helyreállítása révén való kilábalásra vonatkozóan. A Bizottság által
előterjesztett 50 javaslat közül főleg a kkv-k fokozott versenyképességének, hitelhez jutásuk
megkönnyítésének és nemzetközivé válásuk elősegítésének biztosítása érdekében megtett
lépéseket szeretném kiemelni, mert ezáltal meg tuják ragadni a globális piac kínálta új
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beruházási lehetőségeket. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy ismét
emlékeztessem önöket, hogy a kkv-k az európai gazdaság szövetének legautentikusabb
képviselői és számos példával szolgálnak az ösztönzendő és támogatandó kiválóságra. A
digitális menetrend, a csalás elleni küzdelem, az elektronikus kereskedelem megerősítése,
valamint a közbeszerzési rendszer korszerűsítése további olyan, széles körű támogatottságot
élvező prioritások, amelyek biztosítják a monetáris stabilitásnak és a kohéziónak kedvező
gazdasági előnyök konkrét megvalósítását.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    írásban. – (PL) Az „egységes piaci
intézkedéscsomag” kifejezést hangoztatja mindenki azóta, hogy azt Mario Monti professzor
leírta jelentésében. Izgatottan várom azt a 12 intézkedést, amelyet az Európai Bizottság az
egységes piac jövője tekintetében létfontosságúként meg fog határozni. Ugyanakkor azt
is el tudom képzelni, hogy azok mit fognak tartalmazni. Úgyhogy ma nem is annyira az
európai szabadalmakhoz, szerzői jogokhoz vagy közbeszerzési szerződésekhez hasonló
egyes konkrét elképzelésekre szeretnék utalni, hanem azokra az elvekre összpontosítanék,
amelyeknek véleményem szerint vezérelniük kellene bennünket.

Úgy vélem, hogy az egységes piac jövőbeli szabályozásának egyrészről tükröznie kellene
az egységes piacnak az évek során kialakult filozófiáját, másrészről pedig igazodnia kell a
XXI. század valóságához. Példaként említem azt az elvet, amely az Európai Közösséget a
kezdetek óta vezérelte: a párhuzamos kereskedelemként ismert fogalom, vagyis a hivatalos
elosztási csatornákon kívüli jogszerű termékekkel folytatott kereskedelem védelme, például
a Franciaországban jogszerűen vásárolt Grundig televíziók németországi értékesítése. Ma
a párhuzamos kereskedelem igen gyakran az interneten, weboldalak sokaságán zajlik. Ezt
a jogot az egységes internetpiac fejlődésének és általánosságban az elektronikus
kereskedelem fejlődésének támogatásával, valamint a jogszerű internetes árusítóhelyeken
a kulturális árukhoz való nagyobb hozzáférés biztosításával kell megóvni. Ezen a területen
még sok a tennivalónk, mind a vállalkozások számára a virtuális világban való működés
megkönnyítése, mind pedig az internetes ügyletekbe vetett fogyasztói bizalom fokozása
tekintetében.

Kinga Göncz (S&D),    írásban. – (HU) Az egységes piac az Európai Unió fejlődésének
legfőbb motorja, amely a versenyképesség növelése mellett keretet teremt a társadalmi
befogadás, a munkahelyteremtés számára is. Az egységes piac kiteljesítésére vonatkozó
javaslatoknak – legyen szó a kisvállalkozások előtt álló adminisztratív akadályok
lebontásáról, vagy az elektronikus kereskedelem ösztönzéséről – a polgárok javát kell
szolgálniuk. A stratégia megvalósítása nem vezethet a szociális jogok csorbításához, a
jóléti vívmányok leépítéséhez. Még mindig túl sok akadály áll a munkavállalói, vásárlói,
fogyasztói jogok belső határok nélküli érvényesülésének útjában. A szabad mozgásról
szóló irányelv végrehajtása sem teljes, pedig a válságból való kilábalás szempontjából
különösen fontos, hogy minél többen dolgozzanak, és minél jobban gazdálkodjunk az
európai munkaerővel. A belső piac zökkenőmentes működését segíti a korrupció és a
szervezett bűnözés elleni közös európai fellépés, a szabadság, a biztonság és a jog térségének
a megteremtését célzó Stockholmi Program végrehajtása. Lépéseket kell tennünk, hogy
megvalósuljon a szakmai képesítések EU-n belüli elismerése, a nyugdíjjogosultság
hordozhatósága, a banki alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés. További teendőink vannak
a szolgáltatások szabad áramlásának és a kiküldött munkavállalókat megillető jogok
tiszteletben tartásának a biztosítása területén is.

Liem Hoang Ngoc (S&D),    írásban. – (FR) A kérdés jelentősége és a Parlamentre vonatkozó
szoros időkorlátok miatt mindannyian örülhetünk annak, amit elértünk. Általánosságban
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egyetértek a különböző jelentésekben meghatározott prioritásokkal, különösen a szakmai
képesítések elismerésével, a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságával, a közbeszerzési
eljárások ésszerűsítésével, a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó
kezdeményezésekkel, valamint a mindenki számára biztosított bizonyos alapvető banki
szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel.

Véleményem szerint természetesen más intézkedések is érdemesek arra, hogy kiemeljük
őket, ilyen például a kollektív erőforrások kérdése, de nagyon is tudatában vagyok annak,
hogy nehéz volt 50 javaslat közül dönteni. Annak is örülök, hogy képesek voltunk
kompromisszumra jutni a szociális záradékról, amely kimondja, hogy az egységes piaccal
összefüggő valamennyi jogszabályt társadalmi hatásvizsgálatnak kell alávetni, továbbá,
ha a megállapítások ezt igazolják, ezeknek politikai és szociális jogokra való hivatkozást
kell tartalmazniuk.

Végül egy másik ok, amely elégedettségre ad okot, az az, hogy a Parlament az általános
érdekű gazdasági szolgáltatások és az általános érdekű szociális szolgáltatások terén
garantált hozzáférésre, minőségre és megfizethetőségre szólít fel, és felkéri a Bizottságot,
hogy tegyen ágazati jogalkotási kezdeményezéseket ezen a területen.

Jan Kozłowski (PPE),    írásban. – (PL) Elsőként is szeretném megköszönni az előadóknak
azt a tetemes mennyiségű munkát, amelyet az egységes piacról szóló jelentések elkészítésébe
fektettek, és szeretnék gratulálni nekik a végeredmény miatt. Örülök annak, hogy az
egységes piac létrejöttének 20. évfordulójára előttünk lesz az az állásfoglalás, amely segíteni
fog az európaiaknak abban, hogy teljes körűen kihasználhassák az egységes piacban rejlő
lehetőségeket. Biztos vagyok abban, hogy annak hatálybalépése lehetővé fogja tenni az
európai piacok versenyképességének megerősítését, és közelebb fog minket vinni az Európa
2020 stratégiában meghatározott célok eléréséhez. Véleményem szerint a TEN-T hálózatok
fontos elemét képezik a hatékonyan működő egységes piac megvalósításának. Ennélfogva
örülök annak, hogy a jelentésekben felhívták a figyelmet ezek különös jelentőségére. A
TEN-T hálózatok a hatékonyan működő piacgazdaság egyik alapkövét jelentik és az egész
Európai Unióban megteremtik a mérettől függő tisztességes verseny feltételeit. A TEN-T
hálózatok jövőbeli formájával kapcsolatban előttünk álló döntésekkel összefüggésben
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a „régi 15” tagállamot jobban össze kell kapcsolni
az új tagállamokkal, valamint arra, hogy a kibővült Európai Unió fokozott belső közlekedési
kohéziója az EU versenyképességének egyik fontos tényezőjét jelenti.

Alajos Mészáros (PPE),    írásban. – (HU) Az egységes piac létfontosságú az Unió
gazdaságának jövőbeli növekedése szempontjából. Külön figyelmet kell szentelni a kis- és
középvállalkozásoknak, mivel bennük rejlik a legnagyobb fejlődési és munkahely-teremtési
potenciál. Az egységes piacnak előnyt kell biztosítania a kisvállalkozásoknak, mivel ők
biztosítják a munkahelyek döntő részét, viszont számukra nagyobb nehézséget jelent az
egységes piac kínálta lehetőségek kiaknázása. Problémát jelent számukra a fejlesztés, az
innováció finanszírozása. Ugyanúgy figyelmet kell szentelni a helyi vállalkozásoknak a
hátrányos helyzetű, gyéren lakott területeken és a nehézségekkel szembesülő városi
kerületekben. A versenypolitika alapvető eszköz annak lehetővé tételében, hogy az EU
dinamikus, hatékony és innovatív belső piaccal rendelkezzen, és világviszonylatban is
versenyképes lehessen. Az EU-nak fontos intézkedéseket kell hoznia annak érdekében,
hogy a kkv-k viszonylatában javuljon az információhoz való hozzáférés, hogy tisztában
legyenek az egységes piac kínálta lehetőségekkel és az unió által biztosított pénzügyi
eszközökkel. Magam is fontosnak tartom az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és a
kisvállalkozói intézkedéscsomag elemeinek beépítését az egységes piacra vonatkozó
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valamennyi uniós politikába. Ez kulcsfontosságú a jelenlegi nemzeti és európai szintű
akadályok leküzdéséhez.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    írásban. – Véleményem szerint az egységes piacnak az
európaiak számára a minőség egységes piacát is jelentenie kell. Sajnos ez a jelentés
semmilyen módon nem utal erre a kérdésre. Az Európai Unióban olykor ugyanazon
márkanév alatt kínálnak bizonyos termékeket, de a termékmegjelenítés eltérő az egyes
országokban. A bejelentések szerint a termékeknek ugyanaz a márkanevük, de eltérő
kiszerelésben vagy mennyisében állnak rendelkezésre. Érkeztek jelentések olyan
helyzetekről, amikor négy különböző minőségi kategóriába tartozó termékeket árultak
ugyanazon márkanév alatt – a rendeltetési országtól függően. Következésképpen –
nyilvánvalóan – ugyanaz a termék más minőséget jelent a vásárlás helye szerinti országtól
függően. Mivel a márkanevet az észlelt minőséggel társítják, ez a gyakorlat a nyilvánosság
megtévesztését eredményezheti. A vállalkozásoknak nem szabad megtéveszteniük a
fogyasztókat az áruk márkájával kapcsolatos előnyök tekintetében. Ha a gyártók mérsékelni
kívánják az általuk kínált áruk minőségét, eltérő márkanevet kellene használniuk. Azon
elv alapján, amely szerint egy márka egy minőségi szintnek felel meg, polgáraink úgy hiszik,
hogy a márkanevek minőségének minden piacon azonosnak kell lenniük. Mivel
választópolgáraimat ez a kérdés aggasztja, szeretném, ha a tisztelt Házban folytatott vitáink
során foglalkoznánk ezzel.

Marianne Thyssen (PPE),    írásban. – (NL) Örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament
részéről készséges választ kapott az egykori biztos, Monti úr – általánosságban méltatott
– jelentése, amelyben az „erősen versenyképes szociális piacgazdaság előfeltételeként” az
egységes piac további fejlesztése és kiteljesítése mellett érvel. Végül is tagadhatatlan, hogy
a pénzügyi és gazdasági válság komoly csapást mért Európára. A világ legnagyobb piacának,
az egységes piacnak a további fejlesztése lesz e tekintetben egyik legfontosabb javunk.

Célzott intézkedésekre van szükségünk kkv-ink irányában, amelyek az európai gazdaság
középpontját alkotják: a tőkepiacokhoz való elégséges hozzáférés, az online kereskedelem
megkönnyítése, valamint a közös konszolidált társasági adóalap irányába megtett első
lépés. Polgáraink is előnyt kovácsolhatnak ebből, például a külföldi tanulási lehetőségek,
a szigorúbb játékbiztonság és az olcsóbb barangolási díjak révén. Európai politikusokként
ezt nem hangsúlyozhatjuk eléggé. Jelentős kihívások elé nézünk, és éppen ezért kell a
tőlünk telhető legtöbbet megtennünk azért, hogy az online szolgáltatások egységes piaca
tekintetében teljes értékű keretet hozzunk létre. Az Európai Parlament ezzel a három
jelentéssel egyértelmű jelzést küld arról, hogy komolyan vesszük az egységes piac reformját.
Legyünk tehát következetesek, és lássunk munkához.

Niki Tzavela (EFD),    írásban. – (EL) Ha Európa le akarja küzdeni a mai nehéz feltételeket
és versenyezni kíván a gyorsan fejlődő gazdaságokkal, akkor be kell fektetnie a számára
versenyelőnyt biztosító ágazatokba. A közös piac képezi Európa legnagyobb versenyelőnyét,
és azt ennek megfelelően kell kiaknázni. A gazdasági hanyatlás az uniós tagállamokat még
mélyebb gazdasági egységesülés felé hajtja, ezt pedig ki kell használnunk az európai
gazdaság megszilárdítására, hogy az mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten
versenyképesebb legyen. Következésképpen hivatalos dokumentumainkban azt kell
megcéloznunk, hogy – különösen a szolgáltatások esetében – a közös európai piac még
célra törőbb elmélyítését segítsük elő. A vállalkozások által a működő egységes piac
megteremtésében játszott szerepet is el kell ismerni.
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ELNÖKÖL: GIANNI PITTELLA
alelnök

7. Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére: lásd a jegyzőkönyvet

***

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A szavazás előtt szeretném
néhány pillanatra emlékeztetni a Parlamentet, a Tanácsot és az Európai Bizottságot arra,
hogy két évvel ezelőtt Aquilában földrengés pusztított, amelyben 309 ember vesztette
életét és több mint 1650 ember megsérült. Most, hogy felvetettem ezt az ügyet, a mai
napon valamennyi európai parlamenti képviselőnek megküldöm az Aquilában január
13-án rögzített videofilmet. Arra buzdítok minden kollégát, hogy nézzék meg ezt a filmet,
mivel Aquila polgárai határozott választ várnak Európától.

Elnök.   – Köszönöm, Alfano asszony. A ma délelőtti vita során én magam is említést
tettem e szörnyű évfordulóról. Teljesen igaza volt, hogy emlékeztette e zsúfolásig megtelt
üléstermet erre az eseményre.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A múlt éjszaka újabb
tragédia történt a Földközi-tengeren. Észak-afrikai bevándorlók vesztették életüket,
miközben megpróbáltak Olaszországba és Európába jutni. 130 ember eltűnt és 20 holttestet
már megtaláltak.

Ha a bevándorlásról van szó, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy férfiakról, nőkről és
gyermekekről, nem csupán számokról beszélünk. Nem szabad hallgatnunk; a Tanácsnak
és a kormányoknak cselekedniük kell. A civil és demokratikus Európának részvétet kell
tanúsítania, és ezért, elnök úr, arra kérem, hogy szólítsa fel a tisztelt Házat, hogy egyperces
csenddel emlékezzünk a bevándorló áldozatokra.

(Taps)

Elnök.   Köszönöm, Sassoli úr. – Természetesen eleget teszek kérésének. Mielőtt megkérem
a tisztelt Házat, hogy egyperces csenddel emlékezzünk ezekre az áldozatokra, szeretném
átadni a szót Tavares úrnak, aki ugyanebben a témában kért szót.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – Elnök úr! Azt az információt kaptuk, hogy egy menekülteket
szállító líbiai hajó felborult a Földközi-tengeren. Úgy tudjuk, hogy vannak halottak és 150
ember eltűnt.

Közel egy éve e Parlament együttdöntéssel dokumentumot fogadott el, amely a fegyveres
támadásnak kitett vagy válsághelyzetben lévő, például a líbiai polgárháborús helyzetben
lévő menekültek visszatelepítésére irányuló vészhelyzeti mechanizmusról rendelkezik. Ez
a dokumentum egy éve a Tanács asztalán fekszik. A múlt hónapban szóbeli választ igénylő
kérdést nyújtottunk be a Tanácshoz, miszerint ez emberéleteket érint és fontos. Most sajnos
ez magától értetődő.

Elnök.   – Sassoli úr kérésének megfelelően, amelyet meggyőződésem szerint mindenki
támogat, most egyperces csenddel emlékezzünk azokra, akik tegnap éjszaka életüket
vesztették.

(A Ház feláll és egyperces csenddel emlékezik az elhunytra)
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Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Elnök úr! Mindössze 20 másodperc, hogy eltérő vélemény
hangozzon el ebben a tiszta politikai kórusban. Egyedül önök felelősek ezekért a
halálesetekért, amelyek azon hiú remények miatt következtek be, amelyeket önök táplálnak
szerte Európában és a világon, hogy készek vagyunk fogadni mindezeket az embereket.
Értük kizárólag önök felelnek.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Csak azt szeretném
kérdezni, hogy még hány perces csendre van szükségünk addig, amíg közös európai
politikát tudunk elfogadni a bevándorlással kapcsolatosan.

(Taps)

Elnök.   – Nincs itt az ideje annak, hogy vitát nyissunk egy olyan kérdésről, amelyről épp
tegnap vitáztunk.

8. Szavazások órája

Elnök.   – A következő napirendi pont a szavazás.

(Az eredményekért és a szavazásra vonatkozó egyéb részletekért lásd a jegyzőkönyvet)

8.1. 1/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet - III. szakasz - Bizottság
(A7-0115/2011, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (szavazás)

8.2. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele - Áradások Lengyelországban,
Szlovákiában, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban és
Romániában 2010-ben (A7-0114/2011, Reimer Böge) (szavazás)

8.3. Az EK és a Comore-szigetek közötti halászati megállapodás (A7-0056/2011,
Luis Manuel Capoulas Santos) (szavazás)

8.4. Az EK és Jordánia közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán
megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési
mechanizmusa (A7-0067/2011, Emilio Menéndez del Valle) (szavazás)

8.5. Az EU és Marokkó között kötendő, vitarendezési mechanizmus létrehozásáról
szóló megállapodás (A7-0066/2011, George Sabin Cutaş) (szavazás)

8.6. Az EK és Egyiptom közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán
megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési
mechanizmusa (A7-0068/2011, Gianluca Susta) (szavazás)

8.7. Ukrajna uniós programokban való részvétele (A7-0063/2011, Ryszard Antoni
Legutko) (szavazás)

8.8. A halászati termékek Grönlandról történő behozatala (A7-0057/2011, Carmen
Fraga Estévez) (szavazás)

8.9. A nemzetközi védelem megadása és visszavonása (A7-0085/2011, Sylvie
Guillaume) (szavazás)
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8.10. Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (A7-0329/2010, Brian
Simpson) (szavazás)

8.11. A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi
pénzügyi intézkedések (A7-0017/2011, João Ferreira) (szavazás)

8.12. Halászat - Átmeneti technikai intézkedések (A7-0024/2011, Estelle Grelier)
(szavazás)

8.13. A 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz –
Parlament (A7-0087/2011, José Manuel Fernandes) (szavazás)

– A szavazás előtt

José Manuel Fernandes,    előadó. – (PT) Elnök úr! Szeretnék néhány technikai helyesbítést
megemlíteni, amelyek semmiféle módon nem változtatják meg e jelentést. Másolási hiba
került a saját bevételekről szóló 400. cikkbe; ez a cikk az intézmények tagjai, a tisztviselők,
az egyéb alkalmazottak és a nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni
adóbevételekre vonatkozik. A megadott számadat 48 103 216, miközben a helyes összeg
63 103 216 lenne. Ez pusztán technikai módosítás, illetve helyesbítés, amely semmiféle
módon nem változtatja meg a jelentést, illetve nincs más vonatkozása.

8.14. Az élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődéséről és egészségéről
szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezése, illetve engedélyezésének
elutasítása (B7-0227/2011) (szavazás)

– A szavazás előtt

Glenis Willmott (S&D).   – Elnök úr! Az európai parlamenti képviselőknek jelentős
szerepet kell játszaniuk az egészségre vonatkozó állításokról szóló határozatok
vizsgálatában. Számos aggódó levelet és e-mailt kaptam szülőktől, jelentős egészségügyi
és fogyasztói szervezetektől, szülésznői, ápolói és orvosi szervezetektől, valamint az
Uniceftől és a WHO-tól. Amíg ezen állítás érvényességéről a tudományos közösségben
való valódi konszenzus nem alakul, ki addig ezt nem szabad megengednünk. A jelenleg
kezünkben lévő bizonyíték nem meggyőző, és nincs bizonyíték, amely alátámasztaná az
anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó állítás alkalmazását.

Amennyiben a jövőben a szintetizált dokozahexaénsavról (DHA) bebizonyosodik, hogy
hasznos a csecsemők számára, azt minden tápszerben alapvető összetevőként kell
használnunk, és nem szabad megengednünk, hogy egy meghatározott márka
marketingfogásként alkalmazza. Kérem, hogy támogassák ezt az állásfoglalást.

Esther de Lange (PPE).   – Elnök úr! Semmiképpen sem szeretném újraindítani a vitát, de
valóban alaposan meg kell fontolnunk, hogy megadjuk-e a szót olyanoknak, akik
tudományos bizonyítékokba burkolva saját véleményüknek adhatnak hangot. Csupán
szavazzunk. Már kifejtettük a véleményünket.

(Taps)

8.15. Az európai nemzetközi beruházási politika (A7-0070/2011, Kader Arif)
(szavazás)
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8.16. A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem
(A7-0050/2011, Cătălin Sorin Ivan) (szavazás)

8.17. Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírások és finanszírozásuk
szabályai (A7-0062/2011, Marietta Giannakou) (szavazás)

8.18. Irányítás és partnerség az egységes piacon (A7-0083/2011, Sandra Kalniete)
(szavazás)

8.19. Az európaiakat szolgáló egységes piac (A7-0072/2011, António Fernando
Correia De Campos) (szavazás)

– A 2. módosításra vonatkozó szavazás előtt

Jürgen Creutzmann (ALDE).   – Elnök úr! Az ALDE Képviselőcsoport nevében a 2.
módosítással kapcsolatban szóbeli módosítást szeretnék javasolni. Ez azt jelenti, hogy a
2. módosításból a következő szavak kikerülnének: „a hatóságokat e szolgáltatások
minőségének értékelésére szolgáló eszköztárral látja el”.

(A szóbeli módosítást nem fogadják el)

8.20. A vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piac (A7-0071/2011,
Cristian Silviu Buşoi) (szavazás)

Elnök.   – Ezzel a szavazás lezárult.

9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

Ajánlás: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Elnök úr! A javaslat célja az Európai Közösség és a
Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati
lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyv létrehozása.

A javasolt állásfoglalás a rendelkezésre álló halállomány-többlet függvényében
meghatározza az európai uniós halászhajók halászati lehetőségeit, valamint a belépési
jogosultságért és a halászati ágazati támogatásért cserébe szükséges pénzügyi hozzájárulást.

Elvileg támogatom ezt a megállapodást. Az ellenőrzött halászat mindig jobb, mint az
ellenőrizetlen halászat. Megfelelően kell alkalmaznunk azonban ezt a megállapodást és
folyamatosan értékelnünk kell a teljesítését. Az az egyszerű, naiv kérdés merül fel bennem,
hogy még a jelenlegi halállomány-többlet ellenére is biztosítanunk kell, hogy ez a helyzet
az elkövetkezendő években ne változzon.

Daniel Hannan (ECR).   – Elnök úr! A mai szavazási listát látva az az érzésem, hogy egy
hosszú és drága útiköltségszámlát olvasok. E tételek mindegyike az európai adófizetők
forrásainak felosztása valamilyen halászati alap vagy szolidaritási alap számára, árvíz
sújtotta területek megmentésére vagy bármi másra.

Szeretném kiemelni az e folyamattal való visszaélés egyik meghatározott esetét, azaz a
122. cikk (2) bekezdésének a pénzeszközök igénybevétele érdekében történő alkalmazását,
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amelynek célja a nehézségekkel küzdő gazdaságok, különösen Portugália megmentése.
Ezt az alapot természeti katasztrófák, például földrengések és árvizek esetére hozták létre.
Ezt a pénzből kifogyó gazdaságokra vonatkozóan újraértelmezték. Ez nyilvánvalóan
jogszerűtlen. Nem csak, hogy nem szerepel a Szerződésekben; a „ki nem segítési záradék”
alapján kifejezetten tilos. E Ház egyszerűen saját szabályait sérti meg. Ezen országok
megmentésével ártunk nekik – mert eladósodott barátunknak nem segítünk azzal, ha
további hiteleket erőltetünk rá –, és a jogszabályok megsértésével természetesen ártunk
saját adófizetőinknek is. Abszurd, hogy Portugálián kívül Írországot és Görögországot is
meg kell menteni. Nem lehet örökké egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedni az adósságba.
Közeledik a számonkérés ideje.

Syed Kamall (ECR).   – Elnök úr! A tegnapi szavazásnál megvitattuk a migráció kérdését.
A migrációval kapcsolatban megvitatandó kérdések egyike az, hogy hogyan tántorítsuk
el az embereket attól, hogy elhagyják országukat, illetve hogyan tegyük vonzóvá, hogy
saját országukban maradjanak, és miért törekszenek arra, hogy elhagyják országukat,
gyakran szétszakítva ezzel a családi és más helyi érzelmi kötelékeket.

Meg kell néznünk, hogy európai uniós politikánk milyen hatást fejt ki. Ha aláírjuk ezeket
a halászati egyezményeket – gyakran országok kormányaival, amelyek számára ez hasznos
–, ezek az egyezmények valóban a helyi halászok érdekeit szolgálják?

Bizonyára felül kell vizsgálnunk ezeket a halászati megállapodásokat, és halászati
megállapodások aláírása helyett talán növelnünk kellene a helyi halászok halászati
kapacitását, hogy helyi szinten jólétet és több munkahelyet teremtsünk annak érdekében,
hogy az emberek a távozásra való törekvés helyett saját hazájukban maradjanak.

Ha nem gondoljuk át alaposan e megállapodások némelyikének következményeit, a
migráció iránti igény növekedését fogjuk tapasztalni és végül a migrációról fogunk vitázni
ahelyett, hogy a most vitatott kérdésekről beszélnénk.

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

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök úr! E megállapodás mellett szavaztam,
mivel Grönlandon a halászati termékek exportja a teljes export 82%-át teszi ki. Ennek
87%-a az Európai Unióba, főként Dániába irányul, és ez eléri a 97%-ot.

A jogalap tekintetében a Bizottsággal szemben véleménykülönbség van, de osztom a Jogi
Bizottság véleményét, amely egyhangúlag elfogadta az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 43. cikke (2) bekezdésének és 204. cikkének, valamint a Grönlandra vonatkozó
különös szabályokról szóló (34. számú) jegyzőkönyv egyetlen cikkének alkalmazását.

Az álláspontot az Európai Parlament jogi szolgálata is támogatja. Ezért a jogalkotási
eljárással összhangban látni kell, hogy ez a Parlamentben az első olvasat.

Végül méltányolom a biztos asszonynak a jogalap elfogadása tekintetében kifejtett
álláspontját és arra irányuló készségét, hogy megkönnyítse a Tanáccsal való megállapodást
annak érdekében, hogy egy ilyen fontos megállapodás ne szenvedjen további késedelmet.

Jelentés: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Pino Arlacchi (S&D).   – Elnök úr! Képviselőcsoportom e jelentés mellett szavazott. Úgy
látom, hogy a menedékkérőkkel kapcsolatos kérdés megvitatása nem abban a
szenvedélyekkel teli hangnemben folyik, amelyet számos európai uniós tagállamban
gyakran használnak.
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A széles körben elterjedt nézettel szemben ennek valószínűleg az az oka, hogy az Egyesült
Nemzetek által nemrégiben közzétett adatok szerint a Nyugaton menedéket kérők száma
az elmúlt évtizedben több mint 40%-kal csökkent.

Az iparosodott országokban a 2001-ben benyújtott 620 000 kérelemmel szemben
2010-ben összesen 358 000 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be. A csökkenés főként
a származási területeken tapasztalható húzótényezőknek köszönhető. Ez azt jelenti, hogy
a kép jóval biztatóbb, mint ahogy azt általában gondolják.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Természetesen gratulálni szeretnék
az előadónak ehhez a jelentéshez, amely az európai uniós szakpolitikák terén jelentős
erőlelépést jelent abban, hogy felszólítja a Bizottságot, hogy a nemzetközi védelem
elismerésére és esetleges megvonására vonatkozó tagállami eljárásokról nyújtson be
irányelvre vonatkozó javaslatot. Véleményem szerint az afrikai és az európai partok között
az elmúlt napokban történt események azt jelzik, hogy az úgynevezett „menekültügyi
csomagnak” kötelező érvényű szabálynak kell lennie.

Itt elsősorban az elfogadott pozitív módosításokra gondolok; például a kiskorúak
tekintetében a magasabb szintű biztosítéki rendszerre, mivel véleményem szerint a
gyermekek fogva tartását minden körülmények között el kell kerülni (pedig pontosan ezt
történt Lampedusán, ahol a gyermekek pontosan ugyanolyan elbánásban részesültek, mint
a felnőttek, a felnőttekkel együtt és gyakran teljesen elfogadhatatlan körülmények között
tartották fogva őket). Jobb lett volna, ha ez az irányelv már érvényben lett volna, még
mielőtt ezek a drámai események Európában és Afrikában bekövetkeztek.

Egy másik nagyon fontos kérdés a kiszolgáltatott személyek – különösen a nők – és azok
problémáinak kérdése, valamint a családi ügyekkel és a családegyesítésekkel kapcsolatos
problémák. Gratulálok az előadónak is.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy azt
mondjam, hogy mielőtt Costa úr arról beszél, hogy hogyan bánnak a gyermekekkel
Lampedusán, talán személyesen oda kellene mennie. Én voltam Lampedusán és azt láttam,
hogy a gyermekkel az olasz és mindenekelőtt a nemzetközi szabályoknak megfelelően
bántak.

De visszatérve ahhoz a témához, amely – ahogy mindenki mondta – nagyon aktuális.
Véleményem szerint minden tagállamot kötelezni kell arra, hogy teljes mértékben
tiszteletben tartsa a belépés meg nem tagadásának elvét és a menedékjogot. Ezért meg kell
osztani a felelősséget, felhasználva az Európai Menekültügyi Alap forrásait és felszólítva
az európai irodát arra, hogy határozottan támogassa a menedékjog végrehajtását, beleértve
a határállomások személyzetének képzéséhez nyújtott támogatást és az európai
menekültügyi mechanizmusok javítását.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Elnök úr! A ma általunk elfogadott jelentés azt
állítja, hogy a Bizottság javaslata pragmatikus. Nagyon nehezen látom be, hogy mi a
pragmatikus abban, ha 27 tagországban elvesszük az emberek elől a lehetőséget, hogy
maguk döntsenek saját országuk lakosságának összetételéről.

A menekültügyi politika és a külföldiekkel kapcsolatos politika olyan szorosan kapcsolódik
egy ország létezéséhez, hogy felháborítónak tartom, hogy az EU kezd beleavatkozni ezekbe
az ügyekbe. Pontosan ezért Dánia úgy döntött, hogy a bel- és igazságügy terén továbbra
is él a kívülmaradás lehetőségével, így a dán parlamentben magunk dönthetünk ezekről

55Az Euròpai Parlament vitàiHU06-04-2011



az ügyekről, és ezek így olyan kérdések, amelyekkel nem az Európai Parlamentnek és más
európai uniós intézményeknek kell foglalkozniuk.

Ezért megdöbbenve tapasztaljuk, hogy az Európai Bíróság hogyan próbálja meg aláásni a
dán bel- és igazságügyi kívülmaradást, és még ennél is megdöbbentőbb, hogy e Parlament
elfogadhat egy jelentést – nem számít, hogy ez ellentétben áll szavazatommal és a Dán
Néppárt szavazatával – anélkül, hogy egyáltalán foglalkozna ezzel az üggyel – egy olyan
üggyel, amely azzal jár, hogy megfosztják az embereket attól a joguktól, hogy maguk
határozzák meg a külföldiekkel kapcsolatos politikájukat, miközben megtévesztést
alkalmaznak azon ígéretek tekintetében, amelyeket eredetileg egy olyan országnak tettek,
mint Dánia.

Gerard Batten (EFD).   – Elnök úr! Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjához tartozó
kollégáimmal együtt tartózkodtunk a nemzetközi védelem megadásáról és visszavonásáról
szóló Guillaume-jelentés módosításairól szóló szavazáson, de ezt nem szabad
közömbösségnek tekinteni.

Ez a jelentés a Lisszaboni Szerződés alapján a közös bevándorlási és menekültügyi politika
kidolgozását jelenti. Nem akarom a Lisszaboni Szerződést, és nem akarok közös
bevándorlási és menekültügyi politikát. Európa lakossága nem akar közös bevándorlási
és menekültügyi politikát, és ezért tagadták meg tőlük a Lisszaboni Szerződésről szóló
népszavazást.

Tartózkodtam a módosításoktól, mert az a hatályos európai uniós jogszabályok támogatását
jelentette volna, ráadásul ez egy szőrszálhasogató döntési folyamat arról, hogy melyik rész
rosszabb a másiknál. Meghagyom a Konzervatív Párt, a Munkáspárt, a Liberális Demokrata
Párt és a Zöldek áruló európai parlamenti képviselőinek, hogy alkudozzanak országuk
kiszolgáltatásának feltételeiről. Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjához tartozó
kollégáimmal együtt „nemmel” szavaztam e jelentésre és „nemmel” szavaztam a közös
bevándorlási és menekültügyi politikára.

Jelentés: Brian Simpson (A7-0329/2010)

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! E témakörben
árnyékelőadóként működtem közre, és képviselőcsoportommal együtt csak e jelentés
mellett szavazhatok. Ezt abban a meggyőződésben tettem, hogy ez egy igen hasznos eszköz
egy olyan ágazat fejlesztéséhez, amely az európai gazdaság hajtóereje lesz.

Az ipar kivonul Európából; a mezőgazdaság komoly hiányosságokkal küzd; eközben az
idegenforgalom egy olyan terület, amely bizonyára lehetőséget nyújt a foglalkoztatásra, a
gazdasági fejlődésre, valamint az intelligens, befogadó és fenntartható növekedésre. E
célból a ma általunk elfogadott okmány, amely a korábbiaknál korszerűbb adatgyűjtést,
adatfeldolgozást, adatkezelést és adatátvitelt tesz lehetővé, bizonyára lendületet ad ennek
a tevékenységnek. Az ALDE Képviselőcsoporttal együtt ezért szavaztam mellette.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! 2009 decembere óta a
Szerződés elismeri az idegenforgalmat, és így végre európai szinten jogalappal rendelkezik
a fejlesztésre és támogatásra. Európa számára az idegenforgalom továbbá jelentős
növekedési motort képez. Már említettük, hogy az idegenforgalmi ágazat az európai uniós
GDP több mint 5%-át állítja elő a közel kétmillió kis- és középvállalkozás részvételével, és
több mint 12%-kal járul hozzá a foglalkoztatási rátához.
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Több tanulmányra és összehasonlíthatóbb statisztikai adatokra van szükségünk, mert ezek
hasznosak a tevékenységek nyomon követéséhez, a tagállamok közötti összehasonlítás
elvégzéséhez, az európai uniós alapok felhasználási módjának kimutatásához, a bevált
gyakorlat kidolgozásának előmozdításához, valamint a kispénzű embereknek szánt
idegenforgalmi programok értékeléséhez és kidolgozásához.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök úr! Az összes beutazás 40%-a az Európai
Unióba történik, ezzel az EU továbbra is a világ első számú idegenforgalmi célpontja. Ezért
a foglalkoztatás tekintetében olyan gazdasági erőt képvisel, amely elősegíti a vidéki területek
integrációját.

Az idegenforgalmi kereslet azonban az utóbbi években megváltozott. Ezért támogattam
a tagállami kínálatra és keresletre vonatkozó harmonizált európai statisztikák rendszeres
összeállításával kapcsolatos közös keretrendszer létrehozását, valamint szükség esetén a
jogi keretrendszer módosítását annak érdekében, hogy tükrözze a legutóbbi tendenciákat,
például az egynapos látogatásokat. Az adatok rendszeres gyűjtése az eredményes politikák
meghatározásának és a magánszektorban a döntéshozatal megkönnyítésének szükséges
eszköze.

Támogattam továbbá a szatellit számlák bevezetését, mert az idegenforgalom gazdaságra
és munkahelyekre gyakorolt hatásait azok jobban ki tudnák mutatni, és lehetővé tennék,
hogy pontosabban meghatározzuk a jövőre vonatkozó politikákat.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Elnök úr! Az idegenforgalmi ágazat nagyon fontos Európa
számára és a jövőben még fontosabbá válik, különösen akkor, ha munkahelyeket akarunk
teremteni, főként a távoli és vidéki térségekben. A tervezésen, különösen a rendelkezésünkre
álló statisztikai adatokon alapuló tervezésen kell azonban alapulnia.

– Tehát ha megfelelő tervezést szeretnénk, és ha fejleszteni szeretnénk az idegenforgalmat,
annak a bérelt szálláshelyekkel, az egynapos utazást választó turistákkal stb. kapcsolatos
tendenciákat mutató statisztikákon kell alapulnia. Ennek alapján fejleszthetjük az
idegenforgalmat, amelynek célja elsősorban, hogy kiküszöböljük a szezonalitást, és az
időskorú lakosságot, sőt a fiatalokat is arra ösztönözzük, hogy több időt töltsenek üdüléssel.
Ma már minden focicsapatnak van legalább egy statisztikusa és erre alapozzák terveiket,
és ez vonatkozik az idegenforgalmi ágazatra is.

– (GA) Örömmel szavazok e jelentés mellett.

Jelentés: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök úr! Az 1288/2009/EK rendelet
meghosszabbítja az átmeneti technikai intézkedések érvényességét annak érdekében, hogy
azok az állandó intézkedések elfogadásáig alkalmazhatók legyenek.

Mindenkinek jobb, ha ezeket az intézkedéseket véglegesen és a lehető leggyorsabban
elfogadják. Tekintettel azonban a közös halászati politika soron következő reformjára, az
új jogi keretrendszer létrejöttét követően az intézkedéseket el kell fogadni.

Az új keretrendszer bevezetését 2013-ra tervezték, és ezért 2012. december 31-ig meg
kell hosszabbítani az átmeneti technikai intézkedések érvényességét, figyelembe véve,
hogy a jelenlegi rendelet 2011-ig hatályos.

Ezért szavaztam e kezdeményezés mellett.

57Az Euròpai Parlament vitàiHU06-04-2011



Jim Higgins (PPE).   – Elnök úr! A Grelier-jelentés mellett szavaztam, de négy módosítás,
a 4. módosítás, az 5. módosítás megfelelő részeinek, a 6. módosítás és a 3. módosítás
esetében képviselőcsoportommal ellentétesen szavaztam.

A 4. módosítás kollégám, Pat the Cope Gallagher módosítása, amely nyakháló használatának
engedélyezéséről szól, amellyel az ír halászok a part mentén használnak. Ellenkező esetben
fennáll a veszélye, hogy arra kényszerítjük a halászokat, hogy az Atlanti-óceán északi
részén messzebbre hajózzanak, ami nem praktikus és nem biztonságos. Egy 50 méteres
hajó az Atlanti-óceánon egészen más, mint egy 50 méteres hajó a Földközi-tengeren.

A szembőséggel kapcsolatos 5. módosítás megfelelő részei mellett szavaztam. Ez szintén
nagy problémát jelent a nyugati partokon tevékenykedő halászaink számára, akik vegyes
halászatban nyelvhalat, ördöghalat és szürke tőkehalat halásznak. Ez nem gyakorol
kedvezőtlen hatást a tőkehalállományra, mivel jelenleg igen alacsony a járulékos
tőkehalfogás.

Struan Stevenson 6. módosítását is megszavaztam, amely a foltos tőkehal visszaengedésével
kapcsolatos botrányos üzlettel való leszámolásra vonatkozik.

Végül, de nem utolsósorban támogattam a portugál kollégám, Patrão Neves asszony által
javasolt 3. módosítást, amely támogatja a portugál halászokat. Ezzel nincs problémám.

Jelentés: João Ferreira (A7-0017/011)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök úr! Előző felszólalásomba tévedés
csúszott: fordítási probléma miatt rossz témáról beszéltem, így visszavonom
hozzászólásomat és most elmondom, hogy mit kellett volna felolvasnom.

A pénzügyi intézkedések mellett szavaztam, mert a jelenlegi igényekhez és az Unió
működéséhez való alkalmazkodás érdekében módosítani kell a rendeletet.

Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a rendelet előirányozza a pénzügyi támogatásra
jogosult szervezetek jegyzékének kibővítését és a tanácsadó testületek jegyzékének frissítését.
Biztosítja továbbá az ellenőrzés és végrehajtás terén, valamint a közös halászati politikára
vonatkozó ellenőrzési és végrehajtási rendszerek megvalósítása során a tagállamoknál
felmerült költségek, valamint az alapadatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására
vonatkozó végrehajtási intézkedések egységes feltételeit.

A pénzügyi intézkedések magukban foglalják továbbá a halászat és az akvakultúra gazdasági
szempontjait, valamint a környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos adatgyűjtésre
vonatkozó hivatkozást.

Ezért szavaztam e kezdeményezés mellett.

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

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Elnök úr! E jelentés mellett szavaztam, de példát kell mutatnunk
és nagyon gondosnak kell lennünk, különösen ami a költségvetési fegyelmet illeti.

Szeretném elmondani, hogy a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai
Parlamenti Képviselőcsoportja által előterjesztett 8. módosítással kapcsolatban miért
szavaztam a képviselőcsoport szavazatával ellentétesen. A jelentésben az előadó megemlíti
az építési projektekre vonatkozó, ki nem merített előirányzatok felhasználását. Ez az elmúlt
években szokássá vált, de az építési projektek ilyen módon történő finanszírozása nem
nyílt, illetve nem átlátható. Meg kell határoznunk, hogy mely építési projektekhez van
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jogunk a költségvetés tervezési szakaszában, és az előirányzatokat ilyen, a költségvetési
fegyelemmel ellentétes módon nem csoportosíthatjuk át. Ezért e kérdésben, a 8.
módosítással kapcsolatosan az S&D Képviselőcsoport nevében a képviselőcsoport javaslata
ellen szavaztam.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Elnök úr! E költségvetési jelentés ellen szavaztam,
de valójában szeretnék köszönetet mondani sok képviselőtársamnak – sajnos kevesebben
voltak a kelleténél –, akik mellette szavaztak, mert kiváló képet nyújtott arról, hogy itt, az
Európai Parlamentben és az EU intézményeiben mennyire elmozdult a valóság érzékelése
a külvilággal kapcsolatosan, ahol azok az emberek találhatók, akik számára a szabályzásokat
készítjük.

Annak ellenére, hogy a tagállamoktól és más intézményektől a kiadások csökkentését
kértük, az Európai Parlament és általánosságban az európai uniós intézmények tekintetében
számos területen megduplázódtak a kiadások. Ez történt például annak indítványozásával,
hogy építsünk egy teljesen új múzeumot az európai történelem és az európai intézmények
stb. dicsőítésére.

Véleményem szerint a tagállamokban a nemzeti szinten kiadáscsökkentésekkel szembesülő
számtalan ember csodálkozva tapasztalja, hogy európai parlamenti képviselőik a pénz
tekintetében alkalomszerűen kettős játékot űzhetnek, még a pénzügyi válság kellős közepén
is.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Elnök úr! Ha megengedi, szeretnék valamit
megemlíteni, mielőtt befejezem. Előzőleg azt mondtam, „fordítási probléma miatt”, ez
nem az itteni kiváló fordítókra vonatkozott, hanem a szöveg olvasása során egy általam
ejtett hibára. Én követtem el a fordítási hibát, és csak egyértelművé szerettem volna ezt
tenni, hogy ne tűnjön úgy, hogy mindig a fordítókat teszik felelőssé.

Elnök.   – Valójában a tolmácsok a Házban és a bizottságokban végzett kiváló munkájukért
megérdemlik az elismerésünket.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr! Néhány szót szeretnék szólni erről a
költségvetésről, a bevételekről és a kiadásokról. Ebben a gazdasági helyzetben, valamint
itt, az Európai Parlamentben feltétlenül biztosítanunk kell, hogy a kiadásokat ellenőrzés
alatt tartsuk. Ezért az ügy bizonyos vonatkozásai tekintetében az ajánlottól eltérően
szavaztam.

Véleményem szerint késznek kell lennünk arra, hogy csökkentsük például az útiköltségeket,
de ha csökkentjük a repülőutak számát, az európai parlamenti képviselők repülőjegyeinek
változtathatónak kell lenniük. Néha az a probléma, hogy ezek az olcsó repülőjegyek nem
változtathatók. Ahhoz, hogy idejussak, nekem is több repülőjáraton kell utaznom; ahhoz
például, hogy eljussak Strasbourgba, három különböző repülőjáraton kell utaznom. Ezért
fontos, hogy a repülőjegyek változtathatók legyenek. Esetenként az ilyen megtakarításokra
vonatkozó javaslatok végül többletköltséget eredményeznek, egyszerűen azért, mert nem
jár velük rugalmasság.

A költségeket azonban csökkentenünk kell; ez teljesen egyértelmű. Egyes költségeket
befektetésnek kell tekinteni, és úgy gondolom, hogy ez az Európai Parlament jó befektetés
lehet, egy olyan, amely az Európai Unió és intézményei számára a jövőben hozzáadott
értéket teremt, még gazdasági értelemben is.
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Nicole Sinclaire (NI).   – Elnök úr! Költeni, költeni, költeni, nem így van? Állandóan 500
millió polgárról hallunk a tisztelt Házban, de a Ház a lehető legnagyobb mértékben
elhatárolja magát tőlük.

A 15. módosítás ragaszkodik ahhoz, hogy az európai parlamenti képviselők tiszteletdíjait
és a nekik járó kifizetéseket 2012-ben ne frissítsék azért, hogy példát mutassunk, de 391
kollégánk ellene szavazott, mert nyilvánvalóan nem törődnek az európai uniós
átlagpolgárral, nemde? Az európai uniós átlagbér heti 368 EUR, de néhány kollégánk –
60–70 kollégánk – pénteken folytonosan bejelentkezik itt Strasbourgban, amikor nincs
működési idő, hogy 304 EUR-t követeljen.

Milyen példamutatás ez? Egy másik pénzpazarlás: hány milliárdba fog kerülni a Történelem
Háza, amely csak propaganda és annak közlésére szolgál, hogy az Európai Unió hogyan
„mentette meg a világot”?

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

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök úr! A demokrácia konszolidációja az EU-ban
állandó erőfeszítést kíván annak érdekében, hogy európai szinten a politikai pártok
működéséhez és finanszírozásához tisztességes és átlátható környezetet teremtsünk. Az
európai uniós polgárokat az EU szintjén jobban be kell vonni a politikai életbe, és ezért a
politikai pártok működéséhez kedvező ösztönző feltételeket kell kialakítani. Ennek célja
azoknak a helyzeteknek az elkerülése, amelyekben például az európai parlamenti
választásokon a névjegyzékben szereplő választók kevesebb mint 20%-a vesz részt, ahogy
az saját országomban is történt.

Egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy ezeknek a politikai pártoknak közös és egységes
jogi alapokmánnyal, valamint közvetlenül az EU jogszabályain és szerződésein alapuló
saját jogi személyiséggel kell rendelkezniük. Ami a finanszírozási rendszert illeti, az
átláthatóság az értékteremtés elválaszthatatlan részét képezi, és ezért az egyértelmű
finanszírozási feltételeknek elsődleges prioritást kell kapniuk.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A 325. cikk az Európai
Unió pénzügyi érdekeinek védelmére és a csalás elleni küzdelemre vonatkozó kötelezettséget
ró az Európai Bizottságra és a tagállamokra azokon a területeken, ahol a felelősség megoszlik
az Európai Unió és a tagállamok között. A 325. cikk (5) bekezdése értelmében a Bizottság
a tagállamokkal együttműködve évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak az e cikk végrehajtása érdekében megtett intézkedésekről.

Egyetértek azzal, hogy meghatározott adatok gyűjtésével részletesebben kell
számszerűsítenünk az európai uniós tagállamoknak jogosulatlanul kifizetett, visszatérítendő
pénzeszközök szintjét. Az Ivan asszony jelentésében helyesen hangsúlyozott másik fontos
pont a csalás tekintetében a tagállamok által végzett vizsgálatok esetében megfelelőbb
módszerek alkalmazása. Ily módon szerte az Európai Unióban az ellenintézkedéseket
szabványosítani tudjuk és meg tudjuk határozni, hogy más országokban követtek-e el
hasonló típusú csalást. Ezért támogattam ezt a jelentést.

Marian Harkin (ALDE).   – Elnök úr! Az 1. módosítás ellen szavaztam, amely a hibák
tekintetében a zéró tolerancia szükségességét hangsúlyozza. Véleményem szerint rendkívül
fontos a csalás és a hiba megkülönböztetése. Igen, csalás esetén zéró toleranciára, sőt
büntetőeljárásra van szükség, de számos esetben a hiba nem szándékos. Miközben minden
hibát fel kell fednünk és biztosítanunk kell e pénzek visszatérítését, egyetlen egyszerű okból
nem tudok egyetérteni a zéró toleranciával. Ez pedig az, hogy sok közösségi csoporttal,
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önkéntes csoporttal, vezető vállalkozással és partnerségi vállalkozással dolgoztam együtt,
és láttam a teljes mértékű frusztrációt a számtalan szabállyal szemben, a program felénél
vagy háromnegyedénél a szabályok felülvizsgálatát és a szabályok eltérő értelmezését helyi,
regionális, országos és európai szinten – ahol minden jogsértés hibának számított. Ezért,
miközben továbbra is ébereknek kell maradnunk a csalással szemben, egyszerűsítenünk,
egyszerűsítenünk és ismét csak egyszerűsítenünk kell a szabályokat.

Jelentés: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Elnök úr! E javaslat mellett szavaztam, amely egy igen értékes
javaslat, mivel arra vonatkozik, hogy finanszírozhatunk-e pártokat az adófizetők pénzének
felhasználásával. Az ilyen esetekben nyilvánvalóan egyértelmű szabályokra van szükségünk,
amelyeknek mindenki számára egyformának kell lenniük.

Véleményem szerint a pártoknak saját rendszerrel kell rendelkezniük a források előteremtése
terén, még akkor is, ha ez kisebb nagyságrendű. A 2. módosításban a Szocialisták és
Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja azt javasolta,
hogy ez az önfinanszírozási arány csupán 5% legyen. Véleményem szerint ennek legalább
10%-nak kell lennie. Ez egy nagyon alacsony összeg, ha meggondoljuk, hogy az adófizetők
pénzéről van szó, és nagyon gondosan kell eljárnunk ezekben a kérdésekben.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök úr! A Giannakou-jelentés elősegíti az Európai Unióról
szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 244. cikkében található rendelkezések végrehajtását. A Parlamentnek és a
Tanácsnak együtt kell működnie abban, hogy európai szinten meghatározzák egy párt és
azok alapítványainak jogállását, valamint mind a pártok, mind pedig az alapítványok
finanszírozása vonatkozásában szabályokat kell meghatározniuk. Fel kell azonban hívni
a figyelmet a jelentés 10. és 11. bekezdésének rendelkezéseire, amelyek az európai
parlamenti választások országok feletti listáinak jövőjével foglalkoznak. Ez kétségkívül
csupán a jövőre vonatkozó javaslat, de jelenleg a polgárok ezt nem támogatják. Ez
különösen azokat a tagállamokat érinti, amelyek rendelkeztek országos listákkal, de
eltörölték azokat. Egy másik fontos kérdés e javaslatok időzítése – a válság és a javasolt
megtakarítások is hozzájárulnak ahhoz, hogy miért vonakodnak az európai intézmények
méretének növelésétől. Úgy gondolom, hogy a mi szempontunkból fontosabb kérdés az
Európai Parlament méretének az új tagállamok csatlakozásával való uniós bővítéssel
összefüggésben történő növelési lehetősége, mint az új listák alapján történő növelése.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Elnök úr! Én is egyértelmű szabályokat szeretnék
látni az európai pártokkal kapcsolatosan, de alapvetően fel kell tennem a kérdést, hogy
valójában mi az európai pártok lényege.

A jelentés kijelenti, hogy az európai uniós intézmények és a határokon átnyúló
együttműködés tekintetében nagyobb megértést teremt az európai polgárok körében.
Jelenleg azonban azt tapasztaljuk, hogy ahogy az európai pártok növekednek, ahogy egyre
több pénzre van szükség mind a pártokon, mind pedig az alapokon és az ezekhez
kapcsolódó különféle más intézményeken belül, úgy csökken az európai emberek
támogatása és megértése az EU intézményeivel szemben.

A legutóbbi Eurobarometer-felmérés szerint az európaiak körében az EU támogatása
negatív rekordot döntött, tehát ez nem működik. Ezért fel szeretném tenni azt az alapvető
kérdést, hogy van-e értelme annak, hogy továbbra is eurómilliárdokat pazaroljunk ezekre
az európai pártokra. Véleményem szerint nincs, és ezért e jelentés ellen szavaztam.
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Nicole Sinclaire (NI).   – Elnök úr! E jelentés ellen szavaztam. Megtarthatja 30 ezüstjét.
Egyetlen páneurópai párthoz sem fogok csatlakozni. Nem fogom kiárusítani elveimet,
mint ahogy néhányan a tisztelt Házban meg akarják tenni.

Nem tisztességes, hogy ismét a lakosságnak kell forrásaikból finanszírozniuk a politikusokat.
A politikusokat magánfinanszírozásból, adományozásokból stb. kellene finanszírozni, és
ezt szigorúan szabályozni kellene. A Ház csak a közelmúltban jött rá, hogyan kellene a
politikusokat szabályozni, de a politikai pártok finanszírozása egy európai eszmény számára
soha nem lehet helyes. Soha nem fogok csatlakozni egyetlen páneurópai párthoz sem.
Kiállok az elveim mellett és a pokolba sokukkal.

Jelentés: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az egységes piacról szóló
jogszabályra vonatkozó három saját kezdeményezésű jelentésről szavaztunk, amely
jogszabály fontos mechanizmust jelent az európai gazdaság növekedése, és nyilvánvalóan
a munkahelyek létrehozása szempontjából, konkrét és közvetlen eredményeket teremtve
mind az európai polgárok, mind pedig a kis- és középvállalkozások számára.

Az Európai Bizottság számos javaslatot tett az európai piacok integrációja és liberalizációja
irányába, amelynek eredményeképpen a kis- és középvállalkozások támogatására
intézkedések születtek, különösen annak érdekében, hogy hatást gyakoroljanak az
innovációra és a kreativitás védelmére, javítva mind az anyagi, mind pedig a nem anyagi
hálózatok és infrastruktúra hatékonyságát és fenntarthatóságát.

Remélem, hogy a kis- és középvállalkozások támogatásának strukturális rendszerében
szembeszállunk bizonyos akadályokkal, például a nemzeti jogszabályok, többek között a
szabályok és az adórendszerek különbözőségével, amelyek széttagolják a piacot, ami a
vállalkozások számára a megfeleléssel kapcsolatosan magasabb költségeket eredményez.

Emma McClarkin (ECR).   – Elnök úr! Ma szavaztunk az egységes piacról szóló
jogszabályra vonatkozó három jelentésről és kulcsfontosságú prioritásaikról; remélem,
hogy a Bizottság és a Tanács ezeket tudomásul vette. Biztosítanunk kell, hogy ezzel minden
polgár javát szolgáljuk annak érdekében, hogy lehetővé váljon az európai gazdaság
növekedése, munkahelyek teremtése és a globális versenyben való részvétel. Biztosítanunk
kell az európai uniós jogszabályok átfogó végrehajtását annak érdekében, hogy
csökkenjenek a kereskedelem előtt álló akadályok, ugyanakkor azt is, hogy ne olyan európai
uniós jogszabályokat alkossunk, amelyek növelik a vállalkozásaink előtt álló akadályokat.

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

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Elnök úr! Az egységes piac előmozdítása tekintetében ez egy
nagyon fontos jelentés volt.

Ha azonban a fogyasztóvédelemről beszélünk, a 3. módosítás ezzel összefüggésben fontos
volt. Azzal foglalkozik, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályok terén a teljes harmonizációval
szemben a minimális harmonizációnak kell elsőbbséget kapnia. E módosítás mellett és
képviselőcsoportom ajánlásai ellen szavaztam, mert úgy vélem, hogy a fogyasztóvédelem
szintje országomban például rendkívül magas szintű. Ha most gyorsan olyan helyzetre
állunk át, ahol szerte az EU-ban teljes mértékben harmonizált fogyasztóvédelmet vezetnek
be, tudom, hogy a szabályok országomban enyhülnek. Ezért úgy gondolom, hogy ezt a
harmonizált fogyasztóvédelmi szabályozást csak úgy tudjuk megközelíteni, ha először
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létrehozunk bizonyos minimumszabályokat, majd annak alapján indulunk el a teljes
mértékben harmonizált szabályozás irányába.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Elnök úr! Az EU belső árupiaca a globális árupiac 17%-át
teszi ki. Az EU belső szolgáltatáspiaca a globális szolgáltatáspiac 28%-át teszi ki. Ha ezt a
tömeget a helyes irányba tereljük, saját forrásaink dinamikája alapján gazdasági növekedés
formájában eredményeket kell hoznia. Ez azonban csak azzal a feltételezéssel válik valóra,
hogy a javasolt, általam támogatott intézkedések végrehajtása az Unió egyes országai
között az emberek, a tőke, az áruk és a szolgáltatások mozgása terén tapasztalható szűk
keresztmetszetek felszámolását eredményezi, növelve a hitelek és a banki szolgáltatások,
valamint az internetes kereskedelem hozzáférhetőségét és megbízhatóságát.

Ez csak akkor válik valóra, ha a működőképesebb egységes piac új lehetőséget nyit az
EU-ból származó termékek és tevékenységek bevezetése terén és az EU piacain. Ha ez
megtörténik, akkor az elkövetkezendő évtizedekben a 4%-os gazdasági növekedés akár
még valósággá is válhat.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Elnök úr! Osztom azt a véleményt, hogy az
egységes piac alapvetően jó elképzelés, és hogy az egységes piac jobb irányítása értelmes
dolog és a fogyasztók érdekeit szolgálja. Meglep azonban, hogy az e jelentésre vonatkozóan
benyújtott hat módosítás ellen ilyen elsöprő többséggel szavaztak. Mi ennek a lényege?
Nos, arról van szó, hogy a teljes harmonizáció helyett minimumharmonizációt kellene
alkalmaznunk, és ezáltal kell biztosítanunk, hogy a már megfelelő fogyasztóvédelmi
szabályokkal rendelkező országokat ne kötelezzük arra, hogy csökkentsék azt a szintet,
amelyet a fogyasztóvédelem terén már elértek. A teljesen egységes munkaerő-piaci modellről
is szó van, amelyet az északi országokból ismerünk, ahol nem a jogalkotók, hanem a
szociális partnerek döntenek a bérfeltételekről és a munkaerő-piaci feltételekről, ők
határozzák meg a szabályokat. Meg kell tartanunk és védenünk kell az északi
munkaerő-piaci modellt, nem pedig aláásni azt. Két teljesen ártalmatlan javaslat, amelyek
meggyőződésem szerint jelentős többséget kapnának, ha az európai polgárok ebben a
Házban szavaznának. Ez a valóság érzékelésének elmozdulásáról tesz tanúságot, ami
jellemző az Európai Parlament képviselőire.

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

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az egységes piac az
Európai Unió gazdasági fellendülésének, különösen az új munkahelyek teremtésének
értékes eszköze.

Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy az egységes piacról szóló jogszabályra
vonatkozó jelentések az Európai Parlament hozzájárulását képezik abban a konzultációs
folyamatban, amelyet a Bizottság indított el „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé.
Ötven javaslat az együttes munka, vállalkozás és a cserekapcsolatok javítása érdekében, a
magas szinten versenyképes szociális piacgazdaságért” című közleményével.

Véleményem szerint nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a kis- és középvállalkozások
versenyképességére, a hamisítás és a kalózkodás elleni küzdelemre, valamint a bürokratikus,
adminisztratív és szabályozási terhek eltörlésével az innováció és a versenyképesség
előmozdítására.

Egyetértek azonban a jelentés általános szerkezetével, és különösen az említett
intézkedésekkel, amelyek célja az e-kereskedelem erősítése és a közbeszerzési rendszer
egyszerűsítése. Ezért e jelentés mellett szavaztam.
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Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Ezen állásfoglalás mellett
szavaztam, mert meggyőződésem, hogy újabb lépést jelent egy jól működő, integrált
egységes európai piac megteremtése irányába. Ma Európa a világ egyik legnagyobb
gazdasága, de lehetőségei még mindig óriásiak, különösen a gazdasági növekedés és a
foglalkoztatás növelése terén.

A kis- és középvállalkozások jelentik a jelenlegi gazdasági fellendülés motorját és fő
szereplőit. Európának nagyobb védelmet kell biztosítaniuk számukra, elősegítve a hitelhez
való hozzáférésüket, csökkentve a bürokráciát és előmozdítva az elektronikus kereskedelem
fejlődését. Csak ily módon tud növekedésen, versenyképességen és fenntarthatóságon
alapuló szociális piacgazdaságot létrehozni.

A mai globalizált világban az EU számára hatékony és innovatív egységes piac biztosítása
azt jelenti, hogy a globális gazdasági színtéren vitathatatlan főszereplővé tesszük.

Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) Elnök úr! Tisztázni szerettem volna, hogy miért
szavaztunk az egységes piacról szóló jogszabály mellett. Úgy gondolom, hogy ez előrelépést
jelent. A Parlamentnek sikerült megtalálnia a helyes kompromisszumot, amely a szöveget
nem fosztja meg a tartalmától, hanem ehelyett valódi nyomást gyakorol azokra, akik a
Bizottságban azt akarják, hogy az egységes piac továbbra is tisztán szabadpiaci megközelítést
alkalmazzon, a szociális kérdések, az adókérdések és a környezeti kérdések figyelembevétele
nélkül.

Csupán tisztázni akartam továbbá, hogy az 54. bekezdés, amely a közszolgáltatásokkal,
az általános érdekű szolgáltatásokkal foglalkozik, problematikus, ezért e bekezdés egy
része ellen szavaztunk, amely ideológiailag, de rejtett értelemben további liberalizációra
szólít fel. Mi inkább az európai közszolgáltatások és az európai keretrendszer mellett
érvelünk, amely minden tagállam számára meghagyja a választási lehetőséget, hogy továbbra
is úgy szervezze meg közszolgáltatásait, ahogy akarja, különösen területi szinten.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Elnök úr! Egységes piac kizárás nélkül, a polgárok és a
vállalkozások kizárása nélkül – ez az, ahogy egy szóval le tudnám írni az egységes piacról
szóló jogszabályra vonatkozó, most jóváhagyott jelentéscsomagról szóló mai vita fő
irányát. Nagy érdeklődéssel és örömmel szeretném kiemelni a javaslatokat, amelyek célja,
hogy megkönnyítsék a kis- és középvállalkozások működését. A kkv-k számára nagyon
fontos, hogy hozzáférjenek a közbeszerzési eljárásokhoz. Különleges támogatást érdemel
az a bejelentés, miszerint ezeket az eljárásokat egyszerűsíteni kell, és kiváltképpen
csökkenteni kell a közbeszerzések kkv-kat kizáró pénzügyi akadályait, valamint a
közbeszerzéseknél figyelembe kell venni a helyi piac sajátos jellemzőit.

Hasonlóképpen fel kell ismerni, hogy a kkv-k segítséget várnak a piachoz való hozzáférés
terén, olyan közigazgatási intézkedéseket várnak, amelyek megkönnyítik számukra a
működést, valamint megoldást várnak a szabadalmak terén. Személy szerint nagy
érdeklődéssel várom a Barnier úr által bejelentett, az egységes piac előmozdítására szolgáló
12 mozgatórugó bemutatását. Igen bíztató az a bejelentés, hogy különösen az e
mozgatórugókhoz kapcsolódó innovatív megoldások értékelésére rendelkezésre álló
időszak is viszonylag rövid lesz.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások
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Jelentés: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Támogatom ezt a jelentést, mert egyetértek a
Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban,
Horvátországban és Romániában pusztító árvíz által okozott károk helyreállítására javasolt
összeggel, amely összesen 182 388 893 EUR.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Egyetértek ezzel a jelentéssel, amely módosítás
nélkül jóváhagyja a Tanács álláspontját a 2011-es általános költségvetésre vonatkozó
1/2011. sz. költségvetés-módosítási tervezetről. E költségvetés-módosítási tervezet célja
az EU Szolidaritási Alapjából összesen 182,4 millió EUR igénybevétele kötelezettségvállalási
és kifizetési előirányzatok formájában a Lengyelországban, Szlovákiában, a Cseh
Köztársaságban, Magyarországon, Horvátországban és Romániában tapasztalt súlyos
esőzések következtében kialakult áradások hatásainak mérséklése érdekében. Véleményem
szerint általában az EU Szolidaritási Alapját természeti katasztrófákat követően a lehető
leggyorsabban igénybe kell venni, és a pénzügyi támogatásokra irányuló kérelmek
tekintetében hatékonyan és gyorsan kell eljárni annak érdekében, hogy a természeti
katasztrófa sújtotta országoknak sürgős pénzügyi támogatást lehessen nyújtani.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) Támogattam a jelentést, mert a súlyos esőzések
okozta árvízzel érintett tagállamok számítanak a 182,4 millió EUR összegre. Ezek az
országok Lengyelország, Szlovákia, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Horvátország és
Románia. Az előadóhoz hasonlóan úgy vélem, hogy lehetővé kell tenni, hogy a Szolidaritási
Alapból a jelenleginél gyorsabban és hatékonyabban igénybe lehessen venni a
hozzájárulásokat.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek azzal, hogy az Európai Unió
Szolidaritási Alapjából igénybe vegyük a kiigazított összeget, tekintettel arra, hogy több
országban, nevezetesen Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és Romániában
a természeti katasztrófák által okozott közvetlen károk összege meghaladja a bruttó nemzeti
jövedelem 0,6%-os normál küszöbértékét, amely az EU Szolidaritási Alapjának
igénybevételéhez szükséges. Fontosnak tartom továbbá, hogy az EU Szolidaritási Alapját
természeti katasztrófát követően a lehető leggyorsabban igénybe lehessen venni, valamint
minden vonatkozó szervezeti, jogalkotási és végrehajtási eljárást gyorsan és hatékonyan
folytassanak le. Ezért egyetértek az Európai Unió 2011-es pénzügyi évére vonatkozó
költségvetés-módosítási tervezetről szóló közös tanácsi állásponttal.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A Bizottság a 2011-es bizottsági költségvetés
módosítását javasolja, amelynek célja, hogy gondoskodjon az összesen 182,4 millió EUR
igénybevételéről kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában az Európai
Unió Szolidaritási Alapjából, a Lengyelországban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban,
Magyarországon, Horvátországban és Romániában tapasztalt súlyos esőzések
következtében kialakult áradások hatásainak mérséklése érdekében. Ezt a javaslatot az
előadó által javasolt feltételekkel a Parlamentnek jóvá kell hagynia.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A vita tárgyát képező jelentés az Európai
Unió ez évre vonatkozó, 1/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi
állásponttal foglalkozik. Ha „elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények
merülnek fel”, a Bizottság költségvetés-módosítási tervezeteket terjeszthet elő. Bizonyos
európai uniós tagállamokat természeti katasztrófa sújtott, amely különböző
infrastruktúrákat rombolt le, a kár összege mintegy 5,5 milliárd EUR, amely egyes esetekben
meghaladja a bruttó nemzeti jövedelem 0,6%-ában meghatározott küszöbértéket. Ez a
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helyzet indokolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét, amelynek
célja kizárólag az infrastruktúra helyreállítása. Mivel a meglévő költségvetésben szereplő
előirányzatok nem elégségesek a kérelmek fedezésére, egyetértek e költségvetés-módosítással
– a Bizottság által első ízben benyújtott, az EUSZA igénybevételére irányuló javaslattal –,
amely a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában biztosított 182 388 893
EUR összeg megerősítését javasolja.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) E költségvetés-módosítás célja az Európai Unió
Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételére irányuló kérelemre való válaszadás az öt
tagállamot, valamint Horvátországot 2010 májusában és júniusában sújtó katasztrófák
által okozott károk helyreállítása érdekében. Ezek a költségvetési rendeletben meghatározott
„elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények” voltak, ezért véleményünk
szerint ez az eljárás indokolt és szükséges.

Az ezen országok támogatására igénybe vett összeg – 182,4 millió EUR – a körülbelül
5512,7 millió EUR-ra becsült teljes kár mindössze 3%-a. Az EU tagállamait az elmúlt
években jelentős számú katasztrófa sújtotta. Az EUSZA első hat évében a Bizottság 21
különböző országból 62, pénzügyi támogatásra irányuló kérelmet kapott. Ezek mintegy
harmada „jelentős természeti katasztrófának” minősül, ahogy a ma itt tárgyalt esetek közül
négy szintén ebbe a kategóriába tartozik. Az EUSZA fontos eszköznek számít a katasztrófák
által az emberekre, a környezetre és a gazdaságra gyakorolt, szinte mindig jelentős és
gyakran hosszú ideig tartó hatás enyhítésében. Azonban a katasztrófamegelőzés
tekintetében is megfelelő kötelezettségvállalásra van szükség az e célból a Parlament által
a közelmúltban elfogadott ajánlások gyakorlati megvalósításával.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés azzal a költségvetés-módosítási
tervezettel foglalkozik, amelynek célja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA)
igénybevételére irányuló kérelemre való válaszadás az öt tagállamot, valamint
Horvátországot 2010 májusában és júniusában sújtó katasztrófák által okozott károk
helyreállítása érdekében.

Ezek a költségvetési rendeletben meghatározott „elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem
látható körülmények” voltak, ezért véleményünk szerint ez az eljárás indokolt és szükséges.
Az ezen országok támogatására igénybe vett összeg – 182,4 millió EUR – a körülbelül
5512,7 millió EUR-ra becsült teljes kár mindössze 3%-a.

Az EU tagállamait az elmúlt években jelentős számú katasztrófa sújtotta. Az EUSZA első
hat évében a Bizottság 21 különböző országból 62, pénzügyi támogatásra vonatkozó
kérelmet kapott. Ezek mintegy harmada „jelentős természeti katasztrófának” minősül,
ahogy a ma itt tárgyalt esetek közül négy szintén ebbe a kategóriába tartozik.

AZ EUSZA fontos eszköznek számít a katasztrófák által az emberekre, a környezetre és a
gazdaságra gyakorolt, szinte mindig jelentős és gyakran hosszú ideig tartó hatás
enyhítésében. A megelőzés melletti kötelezettségvállalás is fontos.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem ezzel a jelentéssel és az előadó
javaslatával, hogy módosítás nélkül fogadjuk el a Tanács álláspontját a 2011-es általános
költségvetésre vonatkozó 1/2011. sz. költségvetés-módosítási tervezetről, mert az ezen
országok, azaz Lengyelország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Horvátország
és Románia számára pénzügyi támogatást kell nyújtani és ez nem halogatható tovább.

David Martin (S&D),    írásban. – Az EUSZA igénybevételére irányuló bizottsági javaslat
mellett szavaztam, amely a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról
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és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjára
épül, amely 1 milliárd EUR éves keret erejéig teszi lehetővé az alap igénybevételét. Az alap
igénybevételére való jogosultság részletes feltételeit az EUSZA létrehozásáról szóló
2012/2002/EK tanácsi rendelet tartalmazza. Emlékeztetnünk kell arra, hogy az alap célja
nem a magánszemélyeknél felmerülő károk megtérítése, hanem az infrastruktúra
helyreállítása és refinanszírozási eszközként történő igénybevétele. A Bizottság ezzel a
javaslattal 2011-re vonatkozóan első ízben nyújtott be az EUSZA igénybevételére irányuló
javaslatot.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) E költségvetés-módosítási tervezet érthető, tekintettel
arra, hogy célja pénzösszegek igénybevétele a Szolidaritási Alapból a Lengyelországban,
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Horvátországban és Romániában
tapasztalt súlyos esőzések következtében kialakult földcsuszamlások és áradások hatásainak
mérséklése érdekében. Annak ellenőrzését követően, hogy a kérelmek megfelelnek a
2012/2002/EK rendelet jogosultsági feltételeinek, az ezekben az országokban bekövetkezett
események kezelése érdekében a Bizottság javasolta a 182,4 millió EUR igénybevételét a
Szolidaritási Alapból. Szeretném azonban kiemelni az ilyen típusú támogatás igénybevétele
során felmerülő késedelmet. Az eljárást kevésbé bürokratikussá és egyszerűbbé kell tenni
annak érdekében, hogy a jövőbeli katasztrófahelyzetekre időben választ lehessen adni.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Tekintettel arra, hogy a 2011-es általános
költségvetésre vonatkozó 1/2011. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja összesen
182,4 millió EUR igénybevétele kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában
az EU Szolidaritási Alapjából, a Lengyelországban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban,
Magyarországon, Horvátországban és Romániában tapasztalt súlyos esőzések
következtében kialakult áradások hatásainak mérséklése érdekében, a jelentés mellett
szavaztam.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A természeti katasztrófák már nem számítanak
ritkaságnak Európában. A legutóbbi események, például a Lengyelországban, Szlovákiában,
Romániában, a Cseh Köztársaságban és Magyarországon 2010-ben bekövetkezett áradások
azt mutatják, hogy a Szolidaritási Alap alapvető fontosságú. Ezt az alapot nem a
magánszemélyeknél felmerülő vagyonkárok megtérítésére, hanem elsősorban az
infrastruktúra helyreállítására használják. Ezért megfelelő refinanszírozási eszköznek
tekinthető. Különösen néhány országban, például Lengyelországban, Szlovákiában,
Magyarországon és Romániában jelentős természeti katasztrófák következtek be, és a
közvetlen károk összege meghaladja a bruttó nemzeti jövedelem 0,6%-os normál
küszöbértékét. Ezért e javaslat mellett szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés a 2011-es általános
költségvetésre vonatkozó 1/2011. sz. költségvetés-módosítási tervezettel foglalkozik,
amelynek célja összesen 182,4 millió EUR igénybevétele kötelezettségvállalási és kifizetési
előirányzatok formájában az Európai Unió Szolidaritási Alapjából, a Lengyelországban,
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Horvátországban és Romániában
tapasztalt súlyos esőzések következtében kialakult áradások hatásainak mérséklése
érdekében. A 1/2011. számú költségvetés-módosítási tervezet egyetlen célja, hogy e
költségvetési kiigazítást az előírások szerint belefoglalják a 2011. évi költségvetésbe. A
felsorolt okok teljes mértékben indokolják a költségvetés-módosítást, ezért e jelentés mellett
szavaztam.
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Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A költségvetés-módosítási tervezet mellett szavaztam,
amelynek célja, hogy gondoskodjon az összesen 182,4 millió EUR igénybevételéről
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában az Európai Unió Szolidaritási
Alapjából, a Lengyelországban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon,
Horvátországban és Romániában tapasztalt súlyos esőzések következtében kialakult
áradások hatásainak mérséklése érdekében.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Tartózkodtunk. A jelentés a
Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban,
Horvátországban és Romániában 2011-ben bekövetkezett áradásokkal kapcsolatosan az
EU Szolidaritási Alapjának igénybevételére vonatkozó kifizetésekkel foglalkozik.
Egyetértünk a pénzeszközök igénybevételének sürgős szükségességével, a javasolt
finanszírozási móddal („negatív tartalékon” keresztül) azonban nem.

Jelentés: Reimer Böge (A7-0114/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) E jelentés mellett szavaztam, amelynek célja,
hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjából európai uniós támogatást nyújtson
Lengyelországnak, Szlovákiának, a Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak,
Horvátországnak és Romániának az ezeket a területeket és lakosságukat érintő, 2010
májusában és júniusában bekövetkezett áradásokat követően. Az EU-nak továbbra is
szolidaritást mutató szervezetnek kell maradnia.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Egyetértettem ezzel a jelentéssel, amely az
Európai Unió Szolidaritási Alapjából a Lengyelországnak, Szlovákiának, Magyarországnak,
a Cseh Köztársaságnak, Horvátországnak és Romániának nyújtandó pénzügyi támogatásról
szól. Az intézményközi megállapodás 1 milliárd EUR összegű éves plafon keretében teszi
lehetővé az igénybevételt. Véleményem szerint általában az EU Szolidaritási Alapját
természeti katasztrófákat követően a lehető leggyorsabban mozgósítani kell, és a pénzügyi
támogatásokra irányuló kérelmek tekintetében hatékonyan és gyorsan kell eljárni annak
érdekében, hogy a természeti katasztrófával érintett országoknak sürgős pénzügyi
támogatást lehessen nyújtani.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA)
célja jelentős természeti katasztrófa esetén gyors, hatékony és rugalmas segítségnyújtás
biztosítása a tagállamok vagy a csatlakozási tárgyalásokat folytató ország lakosságának.

Ez az alap szükséghelyzetekben, különösen az infrastruktúra sürgős helyreállítása, az
emberek azonnali szükségleteinek kielégítéséhez ideiglenes menedékhelyek és vészhelyzeti
szolgáltatások biztosítása, valamint a katasztrófával sújtott területek megtisztítása érdekében
kiegészíti a tagállamok állami alapjait. Lengyelországot, Szlovákiát, Magyarországot, a
Cseh Köztársaságot, Horvátországot és Romániát 2010-ben súlyos esőzések sújtották,
amelyek ezekben az országokban óriási veszteségeket eredményező komoly áradást
okoztak. A katasztrófákat követően a szóban forgó országok támogatást kértek az EU
Szolidaritási Alapjából. Mivel a vonatkozó rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek
teljesültek, jóváhagyták az EUSZA igénybevételét, hogy enyhítsék a fent említett
katasztrófákkal sújtott emberek fájdalmát, kárát és veszteségeit. A fenti okok miatt
támogattam ezt a jelentést.

Adam Bielan (ECR),    írásban. – (PL) Az Európai Unió keleti országait sújtó áradások a
múlt évben gyakorlatilag minden régióban óriási anyagi kárt okoztak. Sokuk továbbra is
küzd az áradás tragikus következményeivel. Sok ember még mindig vár a hatóságok által
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megígért pénzügyi támogatásra. A komoly károk elsősorban a mezőgazdaságot, az
infrastruktúrát, a közlekedési hálózatot és a kulturális örökség részét képező területeket
érintik. Sok embert ért szenvedés, sokan minden vagyonukat elveszítették. A közvetlen
veszteségeket csak Lengyelországban közel 3 milliárd EUR-ra becsülik. Ez így jelentősen
meghaladja a Szolidaritási Alap igénybevételére meghatározott küszöbértéket. Hasonló a
helyzet az alapból történő támogatást igénylő többi ország esetében is. Az intézményközi
megállapodásban előirányzott európai alapok igénybevétele a természeti katasztrófa
hatásainak csökkentése érdekében történő munkavégzés lehetővé tételével jelentős enyhülést
hoz a katasztrófa által leginkább sújtott régiók számára. Határozottan a Szolidaritási Alap
igénybevétele mellett vagyok.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Üdvözlöm az Európai Parlament határozatát, hogy az
EU Szolidaritási Alapjából pénzeszközöket bocsássanak a múlt évi áradások által sújtott
közép-európai államok rendelkezésére. A Cseh Köztársaság esetében a múlt év májusában
és júniusában az áradások által Észak-Morvaországban okozott károk egy részének
fedezésére 125 millió CZK áll rendelkezésre. Mivel a teljes kár összegét 5 milliárd CZK-ra
becsülik, amely a cseh bruttó nemzeti jövedelem kevesebb mint 0,6%-a, az európai
jogszabályok szerint ez nem számít „súlyos természeti katasztrófának”, amely esetében
valójában biztosított a Szolidaritási Alapból történő támogatás. A Cseh Köztársaság esetében
ezért mentesítést kellett kérni, annak alapján, hogy országunkat ugyanaz a természeti
katasztrófa sújtotta, mint a szomszédos Lengyelországot, ahol a következmények
pusztítóbbak voltak. Az Európai Parlament eredeti állásfoglalás-tervezete érintett országként
csak Lengyelországot említette, és hatályát csak azt követően terjesztették ki a teljes
közép-európai régióra, hogy hangsúlyoztam, hogy az áradások más államokat is érintettek.
Örülök, hogy a cseh kormány kezdeti erélytelenség és tétovázás után akcióba lendült és a
meghatározott határidőn belül sikeresen benyújtotta a Szolidaritási Alapból történő
pénzügyi támogatás iránti igényt, ami most kétségtelenül igen hasznosnak fog bizonyulni.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) A jelentős természeti katasztrófa által,
különösen a magántulajdonokban, a közlekedési hálózatokban és a kulturális örökség
részét képező területeken okozott súlyos károk figyelembevételével, valamint tekintetve,
hogy a közvetlen kár becsült összértéke ezekben az országokban meghaladja a Szolidaritási
Alap igénybevételére meghatározott normál küszöbértéket, azaz a bruttó nemzeti jövedelem
0,6%-át, egyetértek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának Lengyelország, Szlovákia,
Magyarország, a Cseh Köztársaság, Horvátország és Románia javára történő igénybevételéről
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslattal.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának Szlovákia,
Magyarország, a Cseh Köztársaság, Horvátország és Románia javára történő igénybevétele
mellett szavaztam, miután ezeket az országokat 2010 májusában és júniusában súlyos
áradások sújtották. Szeretném ismét megemlíteni, hogy a Tanácsnak sürgősen folytatnia
kell a Parlament által elfogadott, a Szolidaritási Alapról szóló új rendelet felülvizsgálatát
annak érdekében, hogy az alapot gyorsabbá és hatékonyabbá tegye.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának Lengyelország,
Szlovákia, Magyarország, a Cseh Köztársaság, Horvátország és Románia javára történő
igénybevétele indokolt, figyelembe véve az ezeket az országokat sújtó súlyos esőzéseket
és áradásokat, valamint az azok nyomán keletkezett jelentős károkat. A támogatás, amelyet
ez a határozat a vonatkozó parlamenti bizottságban a nagy többségtől kapott, a széleskörű
támogatottságot bizonyítja. Sajnálom, hogy az embereknek szenvedniük kellett, és remélem,
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hogy az alap igénybevétele enyhíti ezt a szenvedést és segít a leginkább sújtott területek
gyorsabb és hatékonyabb újjáépítésének biztosításában.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) 2010 májusában és júniusában Közép- és
Kelet-Európát komoly vihar sújtotta, amely egyes tagállamokban óriási károkat okozott,
különösen az állami infrastruktúra, a gazdaságok, a közúti és vasúti hálózatok
lerombolásával, valamint állami és magánvagyonok tönkretételével. A lengyelországi
áradás szinte az egész országot érintette, és az okozott kár meghaladja a bruttó nemzeti
jövedelem 0,85%-át; Szlovákiában a vihar után területek kerültek víz alá, ami
földcsuszamlásokat és áradást okozott, és az okozott kár eléri a bruttó nemzeti jövedelem
0,89%-át; Magyarországon a kár összege eléri a bruttó nemzeti jövedelem 0,73%-át;
Romániában a kár összegét több mint 875 millió EUR-ra, azaz a bruttó nemzeti jövedelem
0,67%-ára becsülik; Horvátországban a kárösszeg meghaladja a 153 millió EUR-t (a bruttó
nemzeti jövedelem 0,6%-a) és a Cseh Köztársaságban az összeg 204 millió EUR (a bruttó
nemzeti jövedelem 0,6%-a). Ez a helyzet indokolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának
igénybevételét, és a 2011-es költségvetés első módosításának jóváhagyását eredményezte.
Következésképpen – mivel ezt a már elfogadott költségvetés-módosítási tervezet fedezi,
és tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére – egyetértek az előadónak a
182 388 893 EUR igénybevételére vonatkozó álláspontjával, amely igénybevétel célja a
fent említett országokban bekövetkezett viharok által az állami infrastruktúrában okozott
károk helyreállításához segítség nyújtása.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés támogatja az Európai Unió
Szolidaritási Alapjának igénybevételét, amelynek célja hat ország, Lengyelország, Szlovákia,
a Cseh Köztársaság, Magyarország, Horvátország és Románia támogatása. Ezeket az
országokat szörnyű esőzések, egyes esetekben példátlan, súlyos áradások, földcsuszamlások
és sárlavinák sújtották. Négy országban – Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon
és Romániában – az EUSZA-ról szóló rendeletben szereplő meghatározás szerint a
katasztrófák „jelentős természeti katasztrófának” minősülnek; más szóval a kár a becslések
szerint meghaladja bruttó nemzeti jövedelmük 0,6%-át. Véleményünk szerint e támogatás
igénybevétele fontos és szükséges, ezért a jelentés mellett szavaztunk.

Ismét fel kell hívnunk a figyelmet a katasztrófa bekövetkezése, az EUSZA igénybevételére
vonatkozó határozat és az érintett tagállamok és régiók számára az európai uniós támogatás
tényleges biztosítása közötti túlzott késedelemre. Ebben az esetben a katasztrófák 2010
májusában és júniusában következtek be. A Parlament az EUSZA igénybevételét csak közel
egy évvel később hagyta jóvá. Most pedig más eljárási követelmények fogják tovább
késleltetni a pénz rendeltetési helyre való megérkezését. Ezért támogattuk, hogy szükség
van az ezen alap igénybevételére vonatkozó szabályok kiigazítására annak érdekében,
hogy mozgósítása időben és rugalmasan történjen.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) E jelentés mellett szavaztunk, amely támogatja
az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét, amelynek célja hat ország,
Lengyelország, Szlovákia, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Horvátország és Románia
támogatása.

Ezeket az országokat szörnyű esőzések, egyes esetekben példátlan, súlyos áradások,
földcsuszamlások és sárlavinák sújtották. Négy országban – Lengyelországban,
Szlovákiában, Magyarországon és Romániában – az EUSZA-ról szóló rendeletben szereplő
meghatározás szerint a katasztrófák „jelentős természeti katasztrófának” minősülnek; más
szóval a kár a becslések szerint meghaladja bruttó nemzeti jövedelmük 0,6%-át.
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Véleményünk szerint e támogatás igénybevétele fontos és szükséges, ezért a jelentés mellett
szavaztunk.

Fel kell azonban hívnunk a figyelmet a katasztrófa bekövetkezése, az EUSZA igénybevételére
vonatkozó határozat és az érintett tagállamok és régiók számára az európai uniós támogatás
tényleges biztosítása közötti túlzott késedelemre. Meg kell jegyezni, hogy a katasztrófák
2010 májusában és júniusában következtek be. A Parlament az EUSZA igénybevételét
csak közel egy évvel később hagyta jóvá. Most pedig más eljárási követelmények fogják
tovább késleltetni a pénz rendeltetési helyre való megérkezését.

Ezért támogatjuk, hogy szükség van az ezen alap igénybevételére vonatkozó szabályok
kiigazítására annak érdekében, hogy mozgósítása időben és rugalmasan történjen.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    írásban. – (SK) A 2010-es áradások számos
közép-európai országban kiterjedt területeket sújtottak. A természeti katasztrófa főként
Lengyelországot, Szlovákiát, Magyarországot, a Cseh Köztársaságot, Horvátországot és
Romániát sújtotta. Az e területeken élő emberek saját erejükből nem tudnak megbirkózni
az áradások következményeivel. Saját forrásaikból nem tudnak megbirkózni a
következményekkel, mivel az egyes államok költségvetését a gazdasági és pénzügyi válság
is terheli. A Bizottság azonban az érintett országok tekintetében az EU Szolidaritási
Alapjának igénybevételét javasolja. Az összes említett ország támogatást kért az alapból,
miután az elmúlt év tavaszi és nyári hónapjaiban földcsuszamlások, áradások és szinte
folyamatos esőzések bénították meg őket.

A természeti csapások jelentős kárt okoztak az érintett területeken mind az állami, mind
pedig a magáninfrastruktúrában, valamint a közúti és a vasúti közlekedésben, ugyanakkor
a mezőgazdaságot szintén érintették. Jelentős károk keletkeztek a vagyontárgyakban, a
lakóépületekben és a műemlékekben. Ezért helyénvaló az érintett európai államoknak a
szükséges pénzügyi támogatás biztosítása annak érdekében, hogy meg tudjanak birkózni
a természeti katasztrófa következményeivel és a lehető leghamarabb vissza tudjanak térni
a normális élethez.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem ezzel a dokumentummal, mert a
Bizottság az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatában (COM(2011)0010) tájékoztatta a Parlamentet, hogy a
Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, a Cseh Köztársaság, Románia és a tagjelölt
Horvátország által a 2010. májusi, júniusi és júliusi áradásokkal kapcsolatban benyújtott,
támogatásra irányuló kérelmek alapján javasolja az EU Szolidaritási Alapjának
igénybevételét. A Költségvetési Bizottság által mihamarabb elfogadni kívánt ezen intézkedés
jóváhagyásának indokolatlan késedelmét elkerülendő, meg kell említeni, hogy a Regionális
Fejlesztési Bizottság nem támaszt akadályt a Szolidaritási Alapnak – az Európai Bizottság
javaslatának megfelelően, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás és a
2012/2002/EK tanácsi rendelet előírásaival összhangban – az érintett országok javára
182 388 893 eurós összeg erejéig történő igénybevételével szemben.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    írásban. – (RO) A Szolidaritási Alap az EU számára elsődleges
fontosságú eszköz. Pénzügyi hatásán túl az európai szolidaritás kifejezésére is szolgál. A
Bizottság azonban épp arról tett tanúbizonyságot, hogy ez a szolidaritás kezd folyamatosan
csökkenni. A múlt évi áradások következtében oly sokat szenvedett polgárok megsegítése
érdekében a Tanács most arra kényszerít bennünket, hogy igen fontos programokból
hasítsunk ki pénzeszközöket.
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Ha megnézzük továbbá, hogy mely tagállamok akadályozzák jelenleg a Tanácsban az alap
szükségleteinek fedezéséhez szükséges „új pénzre” vonatkozó elképzelést, megállapíthatjuk,
hogy ezek éppen azok, amelyek a korábbi években komoly pénzösszegeket kaptak.

Az Unió a szolidaritás elvén alapul. E nélkül nem tudtuk volna kialakítani a ma Európáját,
és nem fogjuk tudni kialakítani a holnap Európáját sem.

Edvard Kožušník (ECR),    írásban. – (CS) Úgy vélem, hogy az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alappal ellentétben a Szolidaritási Alap, amelynek forrásait a természeti
katasztrófák által okozott károk fedezésére kívánjuk felhasználni, az európai szolidaritás
valódi kifejeződése. Nagyra értékelem, hogy a jelentés az áradás által a Cseh Köztársaság
állami vagyonában okozott károk fedezésére is javasolja források biztosítását. E károk
különösen Észak-Morvaországot érintették, amelyet múlt év májusában ugyanaz az áradás
sújtott, mint amely a kelet-európai régióban okozott károkat. Üdvözlöm, hogy a Cseh
Köztársaság a károk fedezésére forrásokat kapott a Szolidaritási Alapból annál is inkább,
hogy az áradás a környező országokat nagyobb mértékben érintette, mint a Cseh
Köztársaságot.

A Cseh Köztársaság számára az európai szolidaritás keretében nyújtott kártérítésről azonban
nem feledkeztek meg. Szeretnék köszönetet mondani Březina úrnak és Tošenovský úrnak,
akikkel sikeresen küzdöttem azért, hogy a Cseh Köztársaság bekerüljön azon országok
csoportjába, amelyek ezzel az áradással kapcsolatosan kártérítésben részesülnek. Külön
köszönet illeti a Parlament elnökét, Buzek urat, hogy velünk együtt meglátogatta az érintett
morvaországi területeket és személyesen segítette a Cseh Köztársaságnak nyújtott
támogatást.

Bogusław Liberadzki (S&D),    írásban. – (PL) 2010-ben számos európai országban
katasztrofális áradások voltak. Lengyelországot két árvíz is sújtotta. Üdvözölnünk kell az
Európai Unió szolidaritásának megnyilvánulásait az áradás hatásainak és az érintettek
nehéz helyzetének enyhítése érdekében hozott intézkedéssel kapcsolatosan – azon
érintettekről van itt szó, akik anyagi javaik nagy részét, illetve sok esetben egészét
elveszítették, egészségükben károsodás következett be és elveszítették szeretteiket.

A szükség és szenvedés idején a szolidaritás gondolatának támogatása részeként el kell
gondolkodnunk azon, hogy hogyan előzzük meg az áradásokat. Ehhez vízgazdálkodásra
van szükség: folyószabályozásokra, víztározók építésére stb. Az árvíz megelőzésére a
Kohéziós Alapból jóval több pénzt kell biztosítanunk környezetvédelmi célokra. A
Böge-jelentés támogatásával arra szólítok fel, hogy a 2013 utáni költségvetésben támogassák
a pénzeszközök növelésére vonatkozó javaslatot.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    írásban. – (PL) Örülök, hogy ilyen konstruktív
határozatok születnek az Európai Parlamentben. Az áradásokkal érintett régiókból érkező
képviselők keményen harcoltak az uniós támogatás megadásáért, és tudjuk, hogy a sikerhez
vezető út nem volt könnyű. A múlt évi áradások hatásainak ellentételezésére szolgáló
182,4 millió EUR biztosítása rendkívül fontos, nemcsak a természeti katasztrófa által
sújtott régiók, hanem az ott élő emberek számára is.

Lengyelország és a Podkarpacie régió olyan terület, amelyet a természeti katasztrófa
különösen sújtott, és remélem, hogy az infrastruktúra helyreállítására rendelkezésre
bocsátott pénzügyi forrásokat hatékonyan fogják felhasználni. A Parlament mai határozata
végleges, és elkezdődik az európai uniós pénzek kiutalási eljárása, és ezért szavaztam az
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EU Szolidaritási Alapjának a 2010-es lengyelországi, szlovákiai, magyarországi, csehországi,
horvátországi és romániai áradásokra történő igénybevételéről szóló állásfoglalás mellett.

David Martin (S&D),    írásban. – Támogatom az EU Szolidaritási Alapjának
igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági
javaslatot. A Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, a Cseh Köztársaság, Románia és a
tagjelölt Horvátország által a 2010. májusi, júniusi és júliusi áradásokkal kapcsolatban
benyújtott, támogatásra irányuló kérelmek alapján a Bizottság javasolja az EU Szolidaritási
Alapjának igénybevételét.

Barbara Matera (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék elégedettségemnek hangot adni a mai
szavazással kapcsolatban, amely során elfogadták az elmúlt évi áradásokkal összefüggésben
az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét a Lengyelországnak, Szlovákiának,
a Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak, Horvátországnak és Romániának nyújtandó
támogatás céljából.

A tagállamokban keletkezett károk megtérítéséhez szükséges 182,4 millió EUR
megszerzésének technikai eljárásával kapcsolatosan bár nézeteltérés alakult ki a Parlament
és a Tanács között, Európa ismételten bizonyította, hogy szolidaritást vállal polgáraival.
A szükséges pénzeszközök előteremtése érdekében egyetértek a 2010-es költségvetési
többletnek a „negatív tartalékok” fedezésére szolgáló felhasználásával. Ez a tartalék valójában
egy „számviteli” módszer, amelyet a jelenlegi pénzügyi évben esetlegesen felmerülő, előre
nem látott vészhelyzeti kiadásokkal kapcsolatosan kell felhasználni.

Iosif Matula (PPE),    írásban. – (RO) A szolidaritás az Európai Unió fő jellemzője. E
szolidaritás alapján időszerűnek és szükségesnek ítélem az Európai Unió Szolidaritási
Alapjának a 2010-ben Lengyelországot, Szlovákiát, a Cseh Köztársaságot, Magyarországot,
Horvátországot és Romániát sújtó áradásokra történő igénybevételéről szóló jelentést.
Erre a szolidaritásra annál is inkább szükség lesz, mivel az éghajlatváltozás egész Európában
további természeti katasztrófákat okoz. E tekintetben stratégiákat kell kidolgozni, amelyek
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási szintjének csökkentésében is segítenek.

Az Európai Unió erőfeszítéseit az egyre gyakrabban előforduló jelentős európai áradások
hatásainak megelőzése és enyhítése érdekében hozott tagállami intézkedések megerősítésére
kell összpontosítani. E kérdésben a tagállamoknak elsőbbséget kell biztosítaniuk az áradások
kockázatát növelő tevékenységek ellenőrzésének, valamint a reagálás gyorsasága és a
beavatkozások mobilitása és rugalmassága növelésének. Végül, de nem utolsósorban
szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos a polgárok áradások kezelésére vonatkozó
fellépésekről és tervekről való tájékoztatása, valamint a polgárok ezekben való részvétele.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Ezt a szolidaritási eszközt a múltban is alkalmaztuk –
közelebbről országomban, a 2010 februárjában bekövetkezett súlyos esőzéseket követően
a Madeirának nyújtott támogatással – és most helyes, hogy azt igénybe vesszük annak
érdekében, hogy megpróbáljuk enyhíteni azokat a hatásokat, amelyeket a természeti
katasztrófákkal sújtott országok lakosaira ezek általában gyakorolnak.

Alajos Mészáros (PPE),    írásban. – (HU) A tavalyi év heves esőzéseinek köszönhetően a
közép-európai országokban katasztrofális helyzet alakult ki. A folyók kilépve medrükből
lepték el az utcákat és a lakóházakat. Az emberek nincstelenné váltak, sokaknak szinte
mindenük odaveszett. Ezért is volt nagyon fontos akkor a gyors helyzetfelismerés és
segítségnyújtás. Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Horvátország és
Románia is az Európai Uniótól kért támogatást, hogy a Szolidaritási Alapot igénybe véve
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tudjanak a bajbajutottaknak segíteni. Nagyon örülök annak, hogy ezt a helyzetet az Európai
Parlament is felismerte, és szintén segíteni szeretett volna ezeknek az országoknak. Ezért
tartom nagyon fontosnak a határozati javaslat támogatását, és ezúton is szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek, aki akkor szolidaritását fejezte ki közép-európai
polgártársaim iránt. Köszönöm.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A 2010. augusztusi heves esőzéseket követően,
amelyek nyomán folyók léptek ki medrükből és otthonaik elhagyására kényszerítették az
embereket, a Cseh Köztársaság 2010 októberében támogatást igényelt a Szolidaritási
Alapból. A bruttó nemzeti jövedelem 0,6%-os küszöbértékét nem lépték túl, de a lakosság
többségét ennek következményei sújtották, és a régió gazdasága az összeomlás szélén állt.
Fontos területek – például az idegenforgalom és az ipar – komoly károkat szenvedtek. Ez
a támogatás a kárt szenvedett infrastruktúra újjáépítéséhez szükséges azonnali intézkedések
költségeinek egy részét fedezni fogja. Ezért támogatom ezt a jelentést.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    írásban. – (RO) A múlt nyáron Románia területének
nagy részét súlyos áradások és földcsuszamlások sújtották. A kárt közel 900 millió EUR-ra
becsülték, amely Románia GDP-jének közel 0,7%-a. Üdvözlöm a Szolidaritási Alapból
nyújtott támogatást, amely egyrészt segít a katasztrófa hatásának enyhítésében, másrészt
a hasonló események bekövetkezésének megelőzésében. A Szolidaritási Alap a polgáraink
elé állítandó egyik olyan példa, amely az európai uniós szintű közös fellépések jelentőségét
bizonyítja.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A Bizottság javasolja az Európai Unió
Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról
és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodással összhangban
történő igénybevételét Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, a Cseh Köztársaság,
Horvátország és Románia javára. Az intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét
évi 1 milliárd eurós felső határig engedélyezi. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának
Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, a Cseh Köztársaság, Horvátország és Románia
javára történő igénybevételére vonatkozó javaslat mellett a Bizottság
költségvetés-módosítási tervezetet is előterjesztett (A7-0115/2011). A jelentésből kitűnik,
hogy valamennyi kérelem megfelel a 2012/2002/EK tanácsi rendeletben megfogalmazott
jogosultsági követelményeknek. Ezért a Szolidaritási Alapból Lengyelország esetében
105 567 155 EUR, Szlovákia esetében 20 430 841 EUR, Magyarország esetében
22 485 772 EUR, a Cseh Köztársaság esetében 5 111 401 EUR, Horvátország esetében
3 825 983 EUR, Románia esetében pedig 24 967 741 EUR, azaz összesen 182 388 893
EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat igénybevétele mellett szavaztam.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) A 2010-ben Lengyelországot, Szlovákiát, a Cseh
Köztársaságot, Magyarországot, Horvátországot és Romániát sújtó áradások közvetlen
költsége elérte az 5 512 719 662 EUR-t. E jelentés mellett szavaztam annak érdekében,
hogy az EU Szolidaritási Alapjából ezekre az áradásokra 182,4 millió EUR igénybevételét
elfogadják. Nem értettem egyet a finanszírozási forrással, a Tanács által javasolt „negatív
tartalékkal”. A Tanács javaslatát azonban megszavaztam, mivel úgy gondolom, hogy az
áradások áldozatául esett polgárok nem eshetnek a tagállamok és az Európai Parlament
közötti intézményközi vita áldozatául.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az előttünk álló kérdés a Lengyelország, Szlovákia,
Magyarország, a Cseh Köztársaság, Románia és Horvátország (mint tagjelölt ország) által
benyújtott támogatási kérelmek, amelyek célja az ezen országokban 2010 májusában,
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júniusában és júliusában bekövetkezett súlyos áradások által okozott jelentős károk kezelése.
Mivel valamennyi kérelem megfelel a 2012/2002/EK rendeletben meghatározott
jogosultsági feltételeknek, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a 182 388 893 eurós
összeg szóban forgó országok számára történő kiutaláshoz való igénybevételére vonatkozó
javaslat mellett szavaztam abban a reményben, hogy ez a támogatás segíthet az érintett
területek újjáépítésének felgyorsításában és lakosságuk szenvedéseinek enyhítésében.

Zuzana Roithová (PPE),    írásban. – (CS) Örömmel szavaztam az EU Szolidaritási Alapjából
pénzeszközöknek Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Cseh Köztársaság, Horvátország
és Románia javára történő rendelkezésre bocsátásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
határozat-tervezet mellett. Ezeket az államokat súlyos esőzések nyomán a múlt évben
heves áradások sújtották, amelyek földcsuszamlásokat okoztak, jelentős mértékben emberi
életek elvesztését idézték elő, valamint lakóépületekben, üzleti vállalkozásokban,
gazdaságokban, közúti és vasúti hálózatokban és más infrastruktúrákban okoztak károkat.
Bár a javasolt támogatás összege az országok többsége esetében a teljes kár mindössze
néhány százaléka, mégis jelentős támogatásnak számít, amely összességében eléri a 182
millió EUR-t. Szeretném hangsúlyozni, hogy az EU azért hozta létre a Szolidaritási Alapot,
hogy segítséget nyújtson a természeti katasztrófák által sújtott régiók lakosságának.
Szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, hogy támogatták ezt a jelentést.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. A Bizottság javasolja
az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás
hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi
megállapodás 26. pontja alapján történő igénybevételét Lengyelország, Szlovákia,
Magyarország, a Cseh Köztársaság, Horvátország és Románia javára. Az intézményközi
megállapodás az Alap igénybevételét évi 1 milliárd eurós felső határig engedélyezi. A
Szolidaritási Alap Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Cseh Köztársaság, Horvátország
és Románia javára történő igénybevételére irányuló javaslattal párhuzamosan a Bizottság
költségvetés-módosítási tervezetet (2011. január 14-i 1/2011. sz. költségvetés-módosítási
tervezet) nyújtott be annak érdekében, hogy az intézményközi megállapodás 26. pontjának
megfelelően a 2011-es költségvetésbe felvegyék a megfelelő kötelezettségvállalási és
kifizetési előirányzatokat.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) E szöveg mellett szavaztam, mert a 2010-es áradások
miatt kárt szenvedett közép- és kelet-európai országok nevében igénybe kell vennünk az
Európai Unió Szolidaritási Alapját.

Egyes országokban, például Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, a Cseh
Köztársaságban, Horvátországban és Romániában az adott időszakban bekövetkezett
heves esőzések nyomán, amelyek jelentős kárt okoztak infrastruktúrájukban, óriási
költségek merültek fel. Csak Lengyelországban például 2010 májusában és júniusában a
legnagyobb folyón két egymást követő árhullám vonult végig, amely súlyos károkat okozott
a mezőgazdaságnak, a közlekedési hálózatoknak és a kulturális örökség részét képező
területeknek, összesen közel 3 milliárd EUR összegben. Most az elmúlt év tragikus
eseményei által leginkább sújtott régiók újjáépítése a legfontosabb, ami lehetővé teszi,
hogy további késedelem nélkül újra tudják indítani termelési rendszereiket.

Olga Sehnalová (S&D),    írásban. – (CS) A 2010-es áradások több európai országot
érintettek különböző mértékben. A Cseh Köztársaságban például a földterület tekintetében
az áradás kisebb volt, de következményei ebben az országban pontosan olyan pusztítóak
voltak, mint Lengyelországban. Ezért a 2012/2002/EK tanácsi rendelet alapján az ilyen
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kivételes helyzetekre vonatkozóan meghatározott lehetőség alapján támogattam a
pénzeszközök rendelkezésre bocsátását. A jelentés elfogadása mellett szavaztam, beleértve
pénzeszközöknek a hasonló helyzetben lévő Cseh Köztársaság és Horvátország
rendelkezésére bocsátását.

Joanna Senyszyn (S&D),    írásban. – (PL) Támogattam az EU Szolidaritási Alapjának az
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i
intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló
jelentést. Rendkívül fontos, hogy az EU támogassa a természeti katasztrófák által sújtott
országokat. Az e katasztrófa által okozott veszteségek meghaladják a 2,9 milliárd EUR-t.
Az EU pénzügyi támogatása segíteni fog a katasztrófában kárt szenvedett állami
infrastruktúra, főnyomócsövek, csatornahálózat, utak és hidak helyreállításában. Az
áradások óta közel egy év telt el. A segítségre még mindig szükség van. Gyorsabb
mozgósításra van szükség. Ehhez a Szolidaritási Alapból történő pénzügyi támogatás
odaítélésére vonatkozó eljárásokat le kell rövidíteni.

Ajánlás: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Támogatom ezt a jelentést, mivel a
Comore-szigetek halászati övezetében a felelősségteljes halászatot támogatja az ott halászati
tevékenységet folytató különböző hajóflották közötti megkülönböztetés nélkül, ugyanakkor
politikai párbeszédet indít a szükséges reformokról. Azért is támogatom ezt a jelentést,
mert a korábbi megállapodáshoz képest előrelépést jelent, amennyiben arról rendelkezik,
hogy az emberi jogi jogsértések esetén a jegyzőkönyv végrehajtását fel kell függeszteni.
Mivel azonban e jegyzőkönyv célja a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök alkalmazásán
keresztül a halászati ágazatban a partnerség és az együttműködés erősítése, szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy sürgősen olyan keretrendszerre van szükség, amely támogatja
az ágazatba történő beruházások növelését és az ágazat kisüzemi halászati termelésének
optimalizálását.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) Támogattam ezt a jelentést, mivel a rendelkezésre
álló erőforrásokról szóló részletes értékelés alapján biztosítékot jelent a felelős és
fenntartható halászat előmozdítására a világ bármely olyan részén, ahol az uniós hajók
halászati tevékenységet folytatnak, és biztosítják a hiteles tudományos szakvéleményeken
alapuló, a helyi állományok elpusztításának kockázatától mentes uniós halászati módok
gyakorlását. A Comore-szigeteki Unió a világ egyik legkevésbé fejlett országainak egyike,
amelynek gazdasága óriási mértékben függ a külföldi támogatásoktól és a technikai
segítségnyújtástól. Míg a Comore-szigeteki Unió többségében nagyméretű nyíltvízi
halfajokból álló halállományának mennyisége évi 33 000 tonnára becsülhető, a helyi
halászok által fogott éves mennyiség körülbelül 16 000 tonna, amelyet teljes egészében a
helyi piac vesz fel. Az új jegyzőkönyv fő célkitűzése a belépési jogosultságért és az ágazati
támogatásért cserébe az európai uniós hajók részére nyújtott halászati lehetőségek
meghatározása, valamint az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti
együttműködés fenntartása olyan, mindkét fél érdekét szolgáló partnerségi keret létrehozása
érdekében, amely a Comore-szigetek halászati övezetében lehetővé teszi a fenntartható
halászati politika fejlesztését és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) Az Európai Unió és a harmadik országok közötti
kétoldalú halászati megállapodások – az úgynevezett „halászati partnerségi megállapodások”
– megkötése bevett gyakorlat a közös halászati politikában. A jelentés mellett szavaztam,
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mert úgy vélem, hogy az EU és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi
megállapodáshoz csatolandó új jegyzőkönyvre irányuló javaslat alapvetően mindkét fél
érdekeit szolgálja. Másrészt a Comore-szigetek halászati övezetében javítja az EU hajói
számára nyújtott halászati lehetőségeket, mivel a területen a helyi állományok kimerítésének
lehetősége kizárt. Másrészt az EU a Comore-szigetek ágazati halászati politikájának
fejlesztésére pénzeszközöket bocsát rendelkezésre.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek az Európai Közösség és a
Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati
lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyv elfogadásáról
szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattal. Úgy vélem, az említett jegyzőkönyv pozitív,
mivel előmozdítja a Comore-szigetek felségvizein a felelős és fenntartható halászatot és
mindkét fél érdekeit szolgálja, mivel az EU hajói számára halászati lehetőségeket biztosít
a Comore-szigetek közössége számára nyújtott jelentős ágazati támogatásért cserébe.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az EK és a Comore-szigetek közötti halászati
megállapodásról szóló ajánlás mellett szavaztam, mivel a felek vállalják, hogy a
Comore-szigetek halászati övezetében előmozdítják a fenntartható és felelős halászatot,
és mivel felfüggesztési záradékot tartalmaz arra az esetre, ha a Comore-szigeteki Unió
megsérti az emberi jogokat.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) 2010. december 31-én lejárt az Európai Közösség és
a Comore-szigeteki Unió között hatályban lévő halászati megállapodáshoz csatolt jelenlegi
jegyzőkönyv, amely megállapodás a számos halászati partnerségi megállapodás egyike,
amelynek az Európai Unió társaláírója. A határozatra irányuló javaslat célja, hogy a
rendelkezésre álló többletállomány alapján az Európai Unió hajói számára halászati
lehetőségeket, valamint a belépési jogosultságért és az ágazati támogatásért cserébe külön
pénzügyi hozzájárulást határozzon meg.

Az új jegyzőkönyv mindkét fél érdekeit szolgálja és célja a rendelkezésre álló pénzügyi
eszközök alkalmazásán keresztül a halászati együttműködés erősítése. Felmerült az igény,
hogy olyan keretrendszert kell létrehozni, amely támogatja az ágazatba történő beruházások
növelését és az ágazat kisüzemi halászati termelésének optimalizálását. Az előadóhoz
hasonlóan úgy vélem, hogy a Parlamentnek lehetővé kell tennie a megállapodás alakulásának
és betartásának szoros nyomon követését, annak biztosítása pedig, hogy a Parlament ezt
megtehesse, a Bizottság feladata.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés azoknak a feltételeknek a
megállapításáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló
javaslatra összpontosít, amelyek alapján az Európai Unió (EU) hajói halászati műveleteket
végezhetnek a Comore-szigeteki Unió vizein. Az évek során az EU számos országgal kötött
halászati partnerségi megállapodást, és cserébe bizonyos pénzügyi hozzájárulást tett,
amelynek célja alapvetően a nemzeti halászati politikák támogatása, különösen az
állományok védelme. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a Parlamentre ebben az
ágazatban nagyobb felelősség hárul, és most jóvá kell hagynunk az új halászati
megállapodásokat. Mivel az EU és a Comore-szigetek közötti jegyzőkönyv 2010. december
31-én lejárt, azt sürgősen meg kell újítani. A szóban forgó javaslat mindkét fél érdekeit
szolgálja, ahogy az előadó nagyon jól kifejti, ezért a javaslat mellett szavaztam. Csak kár,
hogy késésben van.

João Ferreira és Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) E jelentés támogatja az EU
és a Comore-szigetek között a halászati ágazatban létrejött partnerségi megállapodás új
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jegyzőkönyvét, amelynek fő célkitűzése az európai uniós hajók részére nyújtott halászati
lehetőségek, valamint a belépési jogosultságért és az ágazati támogatásért cserébe nyújtott
pénzügyi támogatás meghatározása. Ez a megállapodás 70 európai hajó számára biztosít
belépési jogosultságot a Comore-szigetek vizeire évi mintegy 600 000 EUR pénzügyi
hozzájárulásért cserébe, amely összegnek körülbelül felét az ország halászati ágazatának
fejlesztésére szánják. Ennek az országnak gyakorlatilag nincs más forrása; az ország 800
000 lakosából 30 000 ember ettől az ágazattól függ.

Az e téren kötött úgynevezett partnerségi megállapodások itt buktak meg a
leglátványosabban, aminek mérlegelésre és a politikában való változtatásra kellene
ösztönöznie. Halászati engedélyt 45 kerítőhálós tonhalhalászó hajó – ebből 22 francia és
22 spanyol – és 25 felszíni horogsoros hajó kap: ez több, mint amit a jelenleg hatályban
lévő jegyzőkönyvben meghatároztak, amely 40 kerítőhálós hajót és 17 felszíni horogsoros
hajót engedélyezett. Portugália a korábbiakkal megegyezően továbbra is öt felszíni
horogsoros hajóval rendelkezik. A fő kedvezményezett továbbra is Franciaország és
Spanyolország.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértek ezzel a dokumentummal, mert az
Európai Közösség és a harmadik országok közötti kétoldalú halászati megállapodások –
az úgynevezett halászati partnerségi megállapodások – megkötése 2004 óta bevett gyakorlat
a közös halászati politikában, és a politika külső dimenziójának fontos pillérét képezi. Az
afrikai és csendes-óceáni országokkal kötött megállapodások értelmében az EU által
biztosított pénzügyi ellentételezés jelentős részét a fenntarthatóság elvén és a halászati
erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodáson alapuló nemzeti halászati politikák
támogatására fordítják. A rendelkezésre álló erőforrásokról szóló részletes értékelés alapján
a partnerségi megállapodások tehát biztosítékot jelentenek a felelős és fenntartható halászat
előmozdítására a világ bármely olyan részén, ahol az uniós hajók halászati tevékenységet
folytatnak, és biztosítják a hiteles tudományos szakvéleményeken alapuló, a helyi
állományok elpusztításának kockázatától mentes uniós halászati módok gyakorlását. A
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével kibővültek az Európai Parlament halászati
partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos jogkörei: az Európai Unióról szóló szerződés
218. cikke (6) bekezdésének a) pontja értelmében immár az Európai Parlament előzetes
egyetértésére van szükség a megállapodások megkötéséhez, ami felváltja a korábbi, pusztán
konzultációs eljárást. Úgy vélem, hogy az EU és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati
partnerségi megállapodáshoz csatolandó új jegyzőkönyvre irányuló javaslat alapvetően
mindkét fél érdekeit szolgálja.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) A Comore-szigeteki régió halászati ágazata
nagyon jellegzetes. A helyi halászok halászzsákmánya a helyi közösség igényeinek
kielégítéséhez is alig elegendő. Ennek oka a gyengén fejlett és legyünk őszinték nem létező
kikötői és halászflotta-infrastruktúra. Az Indiai-óceán e részén található szigeteken élők
nagyon szegények, munkanélküliséggel küzdenek, és ahogy maga az előadó írja,
gyakorlatilag a külföldi pénzügyi segítségtől függnek. A partnerségi megállapodás, amely
a pénzügyi támogatásért cserébe lehetővé teszi, hogy az EU hajói a Comore-szigetek
területén halásszanak, kétségtelenül hozzá fog járulni a régió gazdaságának megerősítéséhez.
Nyomon kell azonban követnünk, hogy ezeket a pénzeszközöket hogyan költik el, és hogy
azok valóban hozzájárulnak-e az ágazat helyzetének javulásához.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió
közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi
hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyv célja a rendelkezésre álló pénzügyi
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eszközök alkalmazásán keresztül a halászati ágazatban a partnerség és az együttműködés
erősítése. A jegyzőkönyv keretrendszert hoz létre, amely segíti az ágazatba történő
beruházások növelését és a kisüzemi halászati termékek értékének emelését. Üdvözlöm
az új jegyzőkönyv létrehozására irányuló javaslatot.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A Comore-szigetek halászati ágazatával létrejött
partnerség keretében meghatározott halászati kvóták és pénzügyi hozzájárulás ösztönzésére
szolgáló jegyzőkönyv létrehozására vonatkozó tanácsi ajánlástervezet célja annak a
szerepnek a hangsúlyozása, amelyet az Európai Parlamentnek e megállapodás felülvizsgálati
eljárásában játszania kell. Európa a halászati ágazatban mindig törekedett partnerségi
megállapodásokra, és a Comore-szigeteki Unióval kötött partnerség 1988-tól van hatályban.
Ezen új jegyzőkönyv célja, hogy a Comore-szigeteki Unió halászhajói számára halászati
kvótákat határozzon meg, miközben biztosítja a halászati erőforrások fenntartható és
felelős felhasználását, növeli a kisüzemi halászatba történő beruházásokat és ösztönzi a
tevékenységüket. A projektre vonatkozó tanácsi határozattervezet biztosítja, hogy mindkét
partner, Európa és a Comore-szigeteki Unió számára előnyös legyen a megállapodás
megújítása, mivel azonban a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a Parlament
meghatározott szerepet kapott a megállapodások végrehajtásában, elkerülhetetlennek
tűnik, hogy a megállapodás végső elfogadásáig minden lépésnél meghatározzuk a Parlament
bevonásával járó intézkedéseket.

David Martin (S&D),    írásban. – E jelentés mellett szavaztam. Az Európai Közösség és a
harmadik országok közötti kétoldalú halászati megállapodások – az úgynevezett halászati
partnerségi megállapodások – megkötése 2004 óta bevett gyakorlat a közös halászati
politikában, és a politika külső dimenziójának fontos pillérét képezi. Az afrikai és
csendes-óceáni országokkal kötött megállapodások értelmében az EU által biztosított
pénzügyi ellentételezés jelentős részét a fenntarthatóság elvén és a halászati erőforrásokkal
való megfelelő gazdálkodáson alapuló nemzeti halászati politikák támogatására fordítják.
A rendelkezésre álló erőforrásokról szóló részletes értékelés alapján a partnerségi
megállapodások tehát biztosítékot jelentenek a felelős és fenntartható halászat
előmozdítására a világ bármely olyan részén, ahol az uniós hajók halászati tevékenységet
folytatnak, és biztosítják a hiteles tudományos szakvéleményeken alapuló, a helyi
állományok elpusztításának kockázatától mentes uniós halászati módok gyakorlását.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Ez az új megállapodás a 2010. december 31-én hatályát
vesztett, korábban hatályban lévő megállapodás helyébe lép. E megállapodás lehetővé
teszi, hogy pénzügyi hozzájárulásért cserébe az EU halászhajói belépjenek a
Comore-szigetek halászati övezeteibe. Az ilyen jellegű jegyzőkönyv nagy előnye, hogy az
Európai Unió segítheti ezen országok fejlődését. Ebben az esetben több segítséget nyújt a
halászati ágazatnak, mivel ez az ágazat a megállapított alapok 50%-át fel fogja használni.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Comore-szigeteken körülbelül 30 000 ember közvetlenül
a halászati ágazattól függ, innen e támogatás fontossága.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Az Európai Közösség és a Comore-szigetek közötti
halászati megállapodás 2010 decemberében hatályát veszítette. Az új jegyzőkönyv hatálya
a 2011 és 2013 közötti időszakra terjed ki, és az európai parlamenti egyetértési eljárás
lezárta előtt ideiglenesen alkalmazzák. A megállapodástervezet szerint a felek vállalják,
hogy a Comore-szigetek halászati övezetében halászó különböző flották közötti
megkülönböztetés nélkül támogatják a felelősségteljes halászatot ebben a halászati
övezetben. A halászati lehetőségeket illetően 45 kerítőhálós tonhalhalászhajó és 25 felszíni
horogsoros halászhajó kap engedélyt halászatra. Az új megállapodás az előzőhöz képest
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tartalmaz egy záradékot, amely alapján az emberi jogi jogsértések esetén felfüggesztik a
jegyzőkönyv végrehajtását. Véleményem szerint a rendelkezésre álló valamennyi pénzügyi
eszköz alkalmazásán keresztül a halászati ágazatban erősíteni kell a partnerséget és az
együttműködést. Ezért mellette szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Közösség és a harmadik
országok közötti kétoldalú halászati megállapodások – az úgynevezett halászati partnerségi
megállapodások – megkötése bevett gyakorlat a közös halászati politikában, és a politika
külső dimenziójának fontos pillérét képezi.

Az Európai Unió és a Comore-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodáshoz
csatolt új jegyzőkönyvre vonatkozó javaslat a közös halászati politika külső dimenziójának
szerves részét képezi és mindkét fél érdekeit szolgálja.

Ez a jelentés a következő fontos ajánlásokat teszi:

• a Bizottság továbbítsa a Parlamentnek a megállapodás 9. cikke értelmében létrehozott
vegyes bizottság üléseinek és munkájának következtetéseit, valamint a jegyzőkönyv 7.
cikkének (2) bekezdésében említett halászati ágazati programot és a vonatkozó éves
értékelések eredményeit;

• az Európai Parlament képviselői megfigyelőként részt vehessenek a vegyes bizottság
ülésein és munkájában;

• a megállapodás újratárgyalását megelőzően a Bizottság nyújtson be jelentést a
Parlamentnek és a Tanácsnak a megállapodás alkalmazásáról;

• a Bizottság kezelje egyenlően az Európai Parlamentet és a Tanácsot a teljes és azonnali
tájékoztatáshoz való jog, valamint valamennyi nemzetközi halászati megállapodás
végrehajtásának értékelése és nyomon követése, illetve azok felülvizsgálatának
megtárgyalása tekintetében.

A fenti okok miatt e jelentés mellett szavaztam.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) E jegyzőkönyv célja, hogy az Európai Unió és a
Comore-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt, 2010. december
31-én lejárt jegyzőkönyv helyébe lépjen. Az új jegyzőkönyv fő célkitűzése a belépési
jogosultságért és az ágazati támogatásért cserébe az európai uniós hajók részére nyújtott
halászati lehetőségek meghatározása, valamint az Európai Unió és a Comore-szigeteki
Unió közötti együttműködés fenntartása olyan partnerségi keret létrehozása érdekében,
amely a Comore-szigeteki halászati övezetben lehetővé teszi a fenntartható halászati
politika fejlesztését és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását. Az új jegyzőkönyv
értelmében a teljes éves uniós pénzügyi hozzájárulás a hároméves időszakra vonatkozóan
1 845 750 EUR. A halászati ágazatban tervezett beruházások növelése a kisüzemi halászati
tevékenység optimalizálását szolgálja. Mivel úgy vélem, hogy az Európai Unió és a
Comore-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolandó új
jegyzőkönyvre irányuló javaslat alapvetően mindkét fél érdekeit szolgálja, mellette
szavaztam.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Ellene szavaztam. Az Európai Közösség
és a harmadik országok közötti kétoldalú halászati megállapodások – az úgynevezett
halászati partnerségi megállapodások – megkötése 2004 óta bevett gyakorlat a közös
halászati politikában, és a politika külső dimenziójának fontos pillérét képezi. Az afrikai
és csendes-óceáni országokkal kötött megállapodások értelmében az EU által biztosított
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pénzügyi ellentételezés jelentős részét a fenntarthatóság elvén és a halászati erőforrásokkal
való megfelelő gazdálkodáson alapuló nemzeti halászati politikák támogatására fordítják.
A rendelkezésre álló erőforrásokról szóló részletes értékelés alapján a partnerségi
megállapodások tehát biztosítékot jelentenek a felelős és fenntartható halászat
előmozdítására a világ bármely olyan részén, ahol az uniós hajók halászati tevékenységet
folytatnak, és biztosítják a hiteles tudományos szakvéleményeken alapuló, a helyi
állományok elpusztításának kockázatától mentes uniós halászati módok gyakorlását.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével kibővültek az Európai Parlament halászati
partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos jogkörei: az Európai Unióról szóló szerződés
218. cikke (6) bekezdésének a) pontja értelmében immár az Európai Parlament előzetes
egyetértésére van szükség a megállapodások megkötéséhez, ami felváltja a korábbi, pusztán
konzultációs eljárást. Mi Zöldek, nagyon kritikusan szemléljük, hogy az ilyen típusú
megállapodásokat eddig hogyan hajtották végre.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Közösség és a harmadik országok közötti
kétoldalú halászati megállapodások megkötése mindig is bevett gyakorlat volt a közös
halászati politikában, ennélfogva a politika külső dimenziójának fontos pillérét képezi.

Az afrikai és csendes-óceáni országokkal kötött megállapodások értelmében az EU által
biztosított pénzügyi ellentételezés jelentős részét a fenntarthatóság elvén és az
erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodáson alapuló nemzeti halászati politikák
támogatására fordítják.

Az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között a halászati ágazatban a kétoldalú
kapcsolatok 1988-ra nyúlnak vissza. A ma elfogadott állásfoglalás hangsúlyozza, hogy az
Európai Parlament jobb tájékoztatása és az általa gyakorolt nagyobb ellenőrzés a tárgyalási
folyamat minden szakaszában erősítené a partnerséget és pozitív hatást gyakorolna a
halászat fejlődésére. Az Európai Parlamentet és a Tanácsot egyenlően kell kezelni a teljes
és azonnali tájékoztatáshoz való jog, valamint a nemzetközi halászati megállapodások
végrehajtásának értékelése és nyomon követése, illetve azok felülvizsgálatának
megtárgyalása tekintetében.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Az EU halászflottája az egész világon
működik. Az EU és a Comore-szigetek közötti kétoldalú kapcsolatok 1988 óta léteznek.
A halászati ágazatban a 2006 óta fennálló partnerségi megállapodás jelenlegi – a
meghosszabbítására irányuló eljárás részét képező – felülvizsgálata azt is eredményezte,
hogy a Comore-szigetek halászati övezetében a fenntartható halászati politikának és a
halászati erőforrások felelős felhasználásának az alapelvei bekerültek a megállapodásba.
Ez nemcsak egy üdvözlendő fejlemény, hanem szükségszerű is volt, ha az EU és közös
halászati politikája hiteles akar maradni. Ebben az összefüggésben komolyan támogatni
kell az előadó felhívását, hogy a Parlament számára jobb tájékoztatást kell biztosítani,
részéről pedig nagyobb ellenőrzésre van szükség. Ezért a jelentés mellett szavaztam.

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

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Az Euromed kereskedelmi megállapodás
javítása hozzájárulhat e régió gazdasági és politikai stabilitásához, valamint egy olyan
övezet megszilárdulásához, amelyet olyan értékek jellemeznek, mint a béke, a jog
érvényesülése, az egyenlőség, a szabadság és a demokrácia. A szabályos vitarendezési
mechanizmus létrehozásának célja a gördülékeny és hatékony – szigorú határidők között
zajló – rendezési eljárások biztosítása, amely révén növekedhet a kétoldalú kereskedelmi
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kapcsolatok biztonsága és tervezhetősége, ezáltal javítva az euromediterrán
szabadkereskedelmi övezet működését. Ezen állásfoglalás-tervezet mellett szavaztam.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) Ezen állásfoglalás mellett szavaztam, mert az Európai
Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti kereskedelmi viták rendezésére hatékony
mechanizmust kell létrehozni. A javasolt mechanizmushoz az Európai Unió által legújabban
kötött megállapodásokban szereplő vitarendezési mechanizmusokat vették alapul, amelyek
megfelelnek a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési szabályainak és eljárásainak. Ez
a mechanizmus támogatni fogja az euromediterrán szabadkereskedelmi övezet működését,
de főként stabilitást visz az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti kereskedelmi
kapcsolatokba.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Az euromediterrán megállapodások
valamennyi javítása jelentős hatást gyakorol az országok gazdasági és politikai stabilitására,
hozzájárulva ezáltal az ezekből adódó számtalan szociális és demokratikus eredményhez.
Ezért minden ilyen irányú erőfeszítést támogatok. Tekintettel az Európai Közösségek és a
Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán
megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó egyes viták elégtelen
rendezésére, elismerem, hogy ebben az összefüggésben a diplomáciai úton történő megoldás
eredménytelen volt. Ezért elfogadom, hogy a források egyszerű és hatékony alkalmazására
szolgáló mechanizmusra van szükség, így egyetértek az Európai Unió és a Jordán Hásimita
Királyság közötti jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodás megkötésére irányuló
tanácsi határozattervezettel. E jegyzőkönyv célja az euromediterrán megállapodás
kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó vitákra vonatkozó vitarendezési
mechanizmus létrehozása.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az euromediterrán megállapodás az árukereskedelem
liberalizálására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, de az azokból eredő viták rendezésére
vonatkozó szabályok elsődlegesen a diplomáciai úton történő megoldáson alapultak, és
a „sértő” fél könnyen megakadályozhatta azokat. A Tanács felhatalmazta a Bizottságot,
hogy földközi-tengeri térségbeli partnereivel 2006-ban tárgyalásokat kezdjen, amelynek
célja a kereskedelmi vitákra vonatkozóan vitarendezési mechanizmusok létrehozása,
amelyekhez azokat a vitarendezési mechanizmusokat vették alapul, amelyek az Európai
Unió által a Kereskedelmi Világszervezet keretében legújabban kötött megállapodásokban
szerepelnek. Jordániával a megállapodástervezetet 2009. december 9-én parafálták.

Támogatom a vitarendezési mechanizmust és remélem, hogy inkább elrettentő, nem pedig
büntető funkciója lesz. Remélem továbbá, hogy Jordánia ellenáll a régiót érintő
instabilitásnak és továbbra is mérsékelt és felelősségteljes partner marad, miként ez Hussein
király és II. Abdullah király uralkodása alatt volt.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az ajánlás az Európai Unió és Jordánia
közötti jegyzőkönyv elfogadására irányuló tanácsi határozattervezeten alapul, amelynek
célja az euromediterrán megállapodás részeként egy vitarendezési mechanizmus létrehozása.
Általánosságban az országok közötti kereskedelmi konfliktusok diplomáciai eszközökkel
történő megoldása nem mindig érte el a kívánt hatást. Ezért az euromediterrán régióval
összefüggésben tárgyalások kezdődtek az EU és földközi-tengeri térségbeli partnerei, adott
esetben Jordánia között. A megállapodástervezetet 2009. december 9-én a Brüsszelben
tartott euromediterrán kereskedelmi miniszteri konferencián írták alá. Ezen európai
parlamenti jogalkotási állásfoglalás-tervezet mellett szavazok, mivel tudatában vagyok
annak, hogy a szabadkereskedelem terén jelentősen javítani fogja az államok közötti
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kapcsolatokat és hozzájárul a régió politikai és gazdasági stabilitásához. Ezért üdvözlöm
az új megállapodást és remélem, hogy hatálybalépését követően semmilyen konfliktus
sem merül fel az EU, illetve tagállamai és Jordánia között.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ahogy e jelentés indokolásában is szerepel,
az euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre mindeddig kizárólag
diplomáciai úton lehetett megoldást találni. A nekünk ajánlott „alternatív” módszer beleillik
a Kereskedelmi Világszervezeten belül előnyben részesített logikába, amely a feltételezett
hatékonyságot keresve arra törekszik, hogy megkerülje a nemzeti szuverenitást, az egyes
országok sajátosságainak tiszteletben tartásán keresztül történő vitarendezést és ezen
országok ahhoz való jogát, hogy megvédjék az ország és a lakosság érdekeit. A viták
diplomáciai eszközökkel történő rendezése biztosítja, hogy az országok egyenlő
bánásmódban részesülnek. Ez a mechanizmus ellenben aláaknázza ezt az elvet azáltal,
hogy ösztönzi a tőkemozgást, valamint a gazdasági erőt a politikai erő elé, a tőke érdekeit
pedig az országok és a lakosság érdekei elé helyezi.

Tiltakozásunk e mechanizmussal és következményeivel szemben annál is inkább indokolt,
mivel az az EU – amelynek legitimációja a Lisszaboni Szerződésből eredően
megkérdőjelezhető (és mindenesetre siralmas) – és Abdullah király rezsimje – amely
erőszakosan elnyomja a reformokat és a demokratikus szabadságokat követelő feltörekvő,
békés ifjúsági mozgalmat – közötti megállapodásból ered.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az euromediterrán megállapodások kapcsán
felmerülő vitás kérdésekre mindeddig kizárólag diplomáciai úton lehetett megoldást találni.
A nekünk ajánlott „alternatív” módszer beleillik a Kereskedelmi Világszervezeten belül
előnyben részesített logikába, amely a feltételezett hatékonyságot keresve arra törekszik,
hogy megkerülje a nemzeti szuverenitást, az egyes országok sajátosságainak tiszteletben
tartásán keresztül történő vitarendezést és ezen országok ahhoz való jogát, hogy megvédjék
az ország és a lakosság érdekeit. A viták diplomáciai eszközökkel történő rendezése
biztosítja, hogy az országok egyenlő bánásmódban részesülnek. A most ajánlott
mechanizmus ellenben aláaknázza ezt az elvet azáltal, hogy ösztönzi a tőkemozgást,
valamint a gazdasági erőt a politikai erő elé, a tőke érdekeit pedig az országok és lakosaik
érdekei elé helyezi.

Tiltakozásunk e mechanizmussal és következményeivel szemben annál is inkább indokolt,
mivel az az EU – amelynek legitimációja a Lisszaboni Szerződésből eredően
megkérdőjelezhető – és Abdullah király rezsimje – amely erőszakosan elnyomja a
reformokat és a demokratikus szabadságokat követelő feltörekvő, békés ifjúsági mozgalmat
– közötti megállapodásból ered.

David Martin (S&D),    írásban. – E jelentés mellett szavaztam. Egy szabályos vitarendezési
mechanizmus létrejötte üdvözlendő, mivel gördülékeny és hatékony – szigorú határidők
között zajló – rendezési eljárások várhatók tőle. Az előadó úgy gondolja, hogy az Euromed
szabadkereskedelmi megállapodásai ezzel magasabb fokra jutottak, és ez a javulás hozzájárul
e kulcsfontosságú régió gazdasági és politikai stabilitásához, valamint egy olyan övezet
megszilárdulásához, amelyet a béke, a fejlődés, a jog érvényesülése, az egyenlőség, a
szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és egymás tisztelete jellemez. Ezenkívül egy ilyen
mechanizmus megfelelő alkalmazása révén növekedhet kétoldalú kereskedelmi
kapcsolataink biztonsága és tervezhetősége, és a mechanizmus további lépést jelenthet az
euromediterrán szabadkereskedelmi övezet kialakítása és megfelelő működése felé.
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Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A múlt bebizonyította számunkra, hogy a diplomácia
nem bizonyult eredményesnek a fennálló különböző viták rendezésében. Ezért üdvözlöm
a szabályos vitarendezési mechanizmus létrejöttét, mivel gördülékeny és hatékony – szigorú
határidők között zajló – rendezési eljárások várhatók tőle. Egyetértek az előadóval, hogy
az euromediterrán szabadkereskedelmi megállapodás e javulása hozzájárulhat e régió
gazdasági és politikai stabilitásához, amely kulcsfontosságú egy olyan övezet
megszilárdulásához, amelyet a béke, a fejlődés, a jog érvényesülése, az egyenlőség, a
szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és egymás tisztelete jellemez. Ezenkívül egy ilyen
mechanizmus megfelelő alkalmazása révén növekedhet kétoldalú kereskedelmi
kapcsolataink biztonsága és tervezhetősége, és a mechanizmus további lépést jelent az
euromediterrán szabadkereskedelmi övezet kialakítása és megfelelő működése felé.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Tudom, hogy a javasolt mechanizmushoz azokat
a vitarendezési mechanizmusokat vették alapul, amelyek az Európai Unió által legújabban
kötött megállapodásokban szerepelnek és azt, amelyet a WTO ajánl. A kétoldalú
kereskedelmi megállapodásoknak mindig teljes mértékben illeszkedniük kell a többoldalú
kereskedelmi rendszerhez. A Bizottságnak biztosítania kell az eredményes végrehajtást.
A viták rendezésének elodázása negatív hatást gyakorol a vállalkozói közösségre. Ezért
mellette szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ezzel a jelentéssel az Európai Parlament
egyetért a szabályos vitarendezési mechanizmus létrehozásával, amely gördülékeny és
hatékony – szigorú határidők között zajló – rendezési eljárásokat biztosít, amennyiben az
Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság között az euromediterrán megállapodás
kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták rendezésére van szükség. Az
euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre mindeddig kizárólag
diplomáciai eszközökkel lehetett megoldást találni. A gyakorlatban ez nem bizonyult
hatékonynak és olyan helyzeteket eredményezett, amelyekben a vitás kérdések
megoldatlanul maradtak, mivel a „sértő” fél könnyen megakadályozhatta a rendezésüket.
Az euromediterrán szabadkereskedelmi megállapodások ezzel magasabb fokra jutottak,
és ez a javulás hozzájárul e kulcsfontosságú régió gazdasági és politikai stabilitásához,
valamint egy olyan övezet megszilárdulásához, amelyet a béke, a fejlődés, a jog
érvényesülése, az egyenlőség, a szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és egymás tisztelete
jellemez. Egy ilyen mechanizmus megfelelő alkalmazása révén növekedhet kétoldalú
kereskedelmi kapcsolataink biztonsága és tervezhetősége, és a mechanizmus további lépést
jelenthet az euromediterrán szabadkereskedelmi övezet kialakítása és megfelelő működése
felé. Támogató szavazatomat mindezek az okok indokolták.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az EU és Jordánia közötti megállapodás megkötése
mellett szavaztam, amelynek célja az euromediterrán megállapodás kereskedelmi
rendelkezéseinek hatálya alá tartozó vitákra vonatkozó vitarendezési mechanizmus
létrehozása. Az euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre
mindeddig kizárólag diplomáciai úton lehetett megoldást találni. A gyakorlatban ez nem
bizonyult hatékonynak és olyan helyzeteket eredményezett, amelyekben a vitás kérdések
megoldatlanul maradtak vagy megakadályozták rendezésüket. Remélem, hogy e szabályos
vitarendezési mechanizmus alkalmazása növelni fogja az EU és Jordánia közötti
kereskedelmi kapcsolatok biztonságát és tervezhetőségét.

Tokia Saïfi (PPE),    írásban. – (FR) Az euromediterrán társulási megállapodások keretében
a két fél, egyrészről az Európai Unió, másrészről Jordánia között esetlegesen felmerülő
kereskedelmi vitákat még mindig diplomáciai csatornákon keresztül rendezik. Ez a megoldás
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sem nem hatékony, sem nem átlátható, ezért szavaztam a szabályos vitarendezési
mechanizmus létrehozása mellett, mivel ez a Földközi-tenger mindkét oldalán lehetővé
teszi a szereplők számára a biztonságosabb és tervezhetőbb környezetben való
kereskedelmet. Ez a szabályos mechanizmus a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési
szabályokról és eljárásokról szóló egyetértési megállapodásában támogatott megoldásokon,
valamint az EU által a közelmúltban kötött kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban
szereplő mechanizmusokon alapul.

Végezetül, ezért az ilyen mechanizmusok egyre több megállapodásba való belefoglalása
egyenlő esélyeket teremt nemcsak az európai gazdasági szereplők, hanem a harmadik
országbeli partnereik számára is.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) E tárgyalások valójában egy jogszabályok
által nem szabályozott területről eredeztethetők, ami azt jelenti, hogy az EU és a mediterrán
országok közötti viták rendezésére nem álltak rendelkezésre eljárások. A vitarendezési
mechanizmushoz szabályos nemzetközi eljárásokat vettek alapul. Mivel a fennálló
megközelítés a múltban megoldhatatlan problémákhoz vezetett, követtem az előadó
ajánlását.

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

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) Ezen állásfoglalás mellett szavaztam, mert az Európai
Unió és a Marokkói Királyság közötti kereskedelmi viták rendezésére hatékony
mechanizmust kell létrehozni. A javasolt mechanizmushoz azokat a vitarendezési
mechanizmusokat vették alapul, amelyek az Európai Unió által legújabban kötött
megállapodásokban szerepelnek, amelyek megfelelnek a Kereskedelmi Világszervezet
vitarendezési szabályainak és eljárásainak. Ez a mechanizmus stabilitást visz az Európai
Unió és a Marokkói Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatokba

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Az euromediterrán megállapodásokkal
kapcsolatos minden javítás jelentős hatást gyakorol az országok gazdasági és politikai
stabilitására, hozzájárulva ezáltal az ezekből adódó számtalan szociális és demokratikus
eredményhez. Ezért minden ilyen irányú erőfeszítést támogatok. Tekintettel az Európai
Közösségek és a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán
megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó egyes viták elégtelen
rendezésére, elismerem, hogy ezen a területen a diplomáciai eszközök alkalmazása
eredménytelen volt. Ezért elfogadom, hogy a források egyszerű és hatékony alkalmazására
szolgáló mechanizmusra van szükség, így egyetértek az Európai Unió és a Marokkói
Királyság közötti, a vitarendezési mechanizmus létrehozásáról szóló megállapodás
megkötéséről szóló tanácsi határozattervezettel.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Tekintettel arra, hogy a viták rendezésére
szolgáló jelenlegi szabályozások a diplomáciai úton történő rendezésen alapulnak és a
kötelezettségeinek teljesítését elmulasztó fél azok rendezését könnyen meg tudja
akadályozni, úgy gondolom, hogy e megállapodás elfogadása javítani fogja az Európai
Unió és Marokkó közötti kereskedelmi kapcsolatok biztonságát és tervezhetőségét, ami a
vállalkozások és a fogyasztók érdekét egyaránt szolgálja. A megállapodás elfogadása a
kereskedelemre vonatkozó, 2010 utáni euromediterrán menetrendet követi.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A többi megállapodáshoz hasonlóan az Európai Unió
és a Marokkói Királyság közötti megállapodásból is hiányoztak a vitarendezési intézkedések,
ami a megállapodást kevésbé megbízhatóvá tette és csökkentette a felek várakozásait abban
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a tekintetben, ami vita esetén a tisztességes megoldások elérésére vonatkozik. Remélem,
hogy a tervezett mechanizmus hatályba fog lépni, és hogy hozzá fog járulni a felek
bizalmának megerősítéséhez, valamint hogy a Marokkói Királyság folytatni tudja a II.
Hassan által elindított és VI. Mohammed által továbbvitt reformokat.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az ajánlás az Európai Unió és Marokkó
közötti jegyzőkönyv elfogadására irányuló tanácsi határozattervezeten alapul, amelynek
célja az euromediterrán megállapodás részeként egy vitarendezési mechanizmus létrehozása.
Általánosságban az országok közötti kereskedelmi konfliktusok diplomáciai eszközökkel
történő megoldása nem mindig érte el a kívánt hatást. Ezért az euromediterrán régióval
összefüggésben tárgyalások kezdődtek az EU és földközi-tengeri térségbeli partnerei, adott
esetben Marokkó között. A megállapodástervezetet 2009. december 9-én a Brüsszelben
tartott euromediterrán kereskedelmi miniszteri konferencián írták alá, és azt az EU-Marokkó
csúcstalálkozón 2010. március 7-én megerősítették. Ezen európai parlamenti jogalkotási
állásfoglalás-tervezet mellett szavazok, mivel tudatában vagyok annak, hogy a
szabadkereskedelem terén jelentősen javítani fogja az államok közötti kapcsolatokat és
hozzájárul a régió politikai és gazdasági stabilitásához. Ezért üdvözlöm az új megállapodást
és remélem, hogy hatálybalépését követően semmilyen konfliktus sem merül fel az EU,
illetve tagállamai és Marokkó között.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ahogy e jelentés indokolásában is szerepel,
az euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre mindeddig kizárólag
diplomáciai úton lehetett megoldást találni. A nekünk ajánlott „alternatív” módszer beleillik
a Kereskedelmi Világszervezeten belül előnyben részesített logikába, amely a feltételezett
hatékonyságot keresve arra törekszik, hogy megkerülje a nemzeti szuverenitást, az egyes
országok sajátosságainak tiszteletben tartásán keresztül történő vitarendezést és ezen
országok ahhoz való jogát, hogy megvédjék az ország és a lakosság érdekeit. A viták
diplomáciai eszközökkel történő rendezése biztosítja, hogy az országok egyenlő
bánásmódban részesülnek. Ez a mechanizmus ellenben aláaknázza ezt az elvet azáltal,
hogy ösztönzi a tőkemozgást, valamint a gazdasági erőt a politikai erő elé, a tőke érdekeit
pedig az országok és a lakosság érdekei elé helyezi.

Tiltakozásunk e mechanizmussal és következményeivel szemben annál is inkább indokolt,
mivel az a Marokkóval, egy olyan országgal kötött szabadkereskedelmi megállapodás
megkötésének eredménye, amely továbbra is megszállva tartja a Nyugat-Szaharát, továbbá
olyan forrásokat használ, illetve olyan forrásokból profitál, amelyek nem képezik a
tulajdonát: megsérti a nemzetközi jogot és megtagadja a sahrawi emberek önrendelkezéshez
való jogát.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés a jelenlegi helyzet vitarendezési
mechanizmus létrehozásával történő megváltoztatásáról szól. Amint e jelentés
indokolásában szerepel, az euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás
kérdésekre mindeddig kizárólag diplomáciai úton lehetett megoldást találni.

A Bizottság azonban most egy „alternatív” módszert ajánl, amely beleillik a Kereskedelmi
Világszervezeten belül előnyben részesített logikába, amely a feltételezett hatékonyságot
keresve arra törekszik, hogy megkerülje a nemzeti szuverenitást, az egyes országok
sajátosságainak tiszteletben tartásán keresztül történő vitarendezést és ezen országok
ahhoz való jogát, hogy megvédjék az ország és a lakosság érdekeit.

A viták diplomáciai eszközökkel történő rendezése biztosítja, hogy az országok egyenlő
bánásmódban részesülnek. Ez a mechanizmus ellenben aláaknázza ezt az elvet azáltal,
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hogy ösztönzi a tőkemozgást, valamint a gazdasági erőt a politikai erő elé, a tőke érdekeit
pedig az országok és a lakosság érdekei elé helyezi.

Tiltakozásunk e mechanizmussal és következményeivel szemben annál is inkább indokolt,
mivel az a Marokkóval, egy olyan országgal kötött szabadkereskedelmi megállapodás
megkötésének eredménye, amely továbbra is megszállva tartja a Nyugat-Szaharát, továbbá
olyan forrásokat használ, illetve olyan forrásokból profitál, amelyek nem képezik a
tulajdonát: megsérti a sahrawi emberek jogait és megtagadja az önrendelkezéshez való
jogukat. Ezért szavaztunk ellene.

David Martin (S&D),    írásban. – Támogatom az előadót, aki azt javasolja, hogy a
Parlament adja beleegyezését a megállapodáshoz. A viták rendezésének elodázása a
Földközi-tenger mindkét partján károkat okoz az üzleti világnak és a végső fogyasztóknak
is.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Az arab zsarnokok elleni polgári
felkelések középpontba helyezték a Földközi-tenger másik partját. Ez nyilvánvalóan nem
elég indok arra, hogy az EU ne menjen tovább azon az úton, amely az ugyanezekkel a
zsarnokokkal megállapodott szabadkereskedelmi övezet létrehozása irányába vezet.
Egyértelmű jelzést küldtünk: az EU nem akar tárgyalni az esetlegesen megszülető arab
demokráciákkal. Ez képtelenség. Ellene szavazok.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A múlt bebizonyította számunkra, hogy a diplomácia
nem bizonyult hatékonynak a fennálló különböző viták rendezésében. Ezért üdvözlöm a
szabályos vitarendezési mechanizmus létrejöttét, mivel gördülékeny és hatékony – szigorú
határidők között zajló – rendezési eljárások várhatók tőle. Egyetértek az előadó
véleményével, hogy ezek az EU és Marokkó közötti szabadkereskedelmi megállapodások
ezzel magasabb fokra jutottak, és ez a javulás hozzájárul e kulcsfontosságú régió gazdasági
és politikai stabilitásához, valamint egy olyan övezet megszilárdulásához, amelyet a béke,
a fejlődés, a jog érvényesülése, az egyenlőség, a szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és
egymás tisztelete jellemez. Ezenkívül egy ilyen mechanizmus megfelelő alkalmazása révén
növekedhet kétoldalú kereskedelmi kapcsolataink biztonsága és tervezhetősége, és a
mechanizmus további lépést jelent az EU–Marokkó szabadkereskedelmi övezet kialakítása
és megfelelő működése felé.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Eddig a diplomáciai szolgálatok egyik feladata az
volt, hogy az euromediterrán megállapodásokkal kapcsolatos vitákban döntsön. Most
olyan európai uniós szintű mechanizmusokat kívánunk bevezetni, amelyekkel a viták
rendezhetők, és amelyek a politikailag instabil régiók, például Marokkó számára a béke, a
fejlődés, a jog érvényesülése, a szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és egymás tisztelete
által jellemezhető homogén állam létrejötte során is hasznosnak bizonyulnak. Tartózkodtam
a szavazásnál, mivel az előadó nem írta le részletesen, hogyan tudjuk az e
mechanizmusoknak való megfelelést biztosítani.

Cristiana Muscardini (PPE),    írásban. – (IT) Az EU és Marokkó közötti liberalizációs
megállapodásnak a teljes észak-afrikai régióban a fejlődés, a stabilitás és a gazdasági
fellendülés jelképévé kell válnia. Az Unió nem veszítheti el és nem szabad, hogy elveszítse
a lehetőségét annak, hogy részt vegyen a megújult kereskedelempolitika létrehozásában,
képesnek kell lennie arra, hogy támogassa azokat az országokat, amelyeket elárasztott a
társadalmi és politikai zűrzavar, ami drámai következményekkel járt a nemzeti gazdaságok
és következésképpen az azokban a térségekben megvalósuló beruházásainkra nézve.
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A megfelelő és eredményes vitarendezésre szolgáló szabályos mechanizmus létrehozásáról
szóló mai vitával jobban tudjuk garantálni a Marokkóban megvalósuló európai beruházások
támogatását, azokét a beruházásokét, amelyek az egész régióban, szinte valamennyi
ágazatban kulcsfontosságúak a gazdasági jóléthez.

A mai szavazás rávilágít az Unió azon törekvésére, hogy a Földközi-tenger mindkét partján
el kívánja kerülni, hogy negatív hatást gyakoroljon a gazdaságokra és a végső fogyasztókra
olyan protekcionista politikák választásával, amelyek továbbra is meghatározott érdekeket
részesítenek előnyben, késleltetve a megállapodások ratifikálását, amelyek alapvető
fontosságúak egy olyan térség gazdasági lehetőségeinek újbóli kiegyensúlyozásában és
stabilizálásában, amely kezdi érdekelni kereskedelmi versenytársainkat, például Kínát és
a közel-keleti országokat.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ezzel a jelentéssel az Európai Parlament
jóváhagyja a szabályos vitarendezési mechanizmus létrehozását, amelynek gördülékeny
és hatékony – szigorú határidők között zajló – rendezési eljárásokat kell biztosítania az
EU és a Marokkói Királyság közötti euromediterrán megállapodásokból eredő vitákban.
A diplomáciai úton történő vitarendezés nem bizonyult hatékonynak és olyan helyzeteket
eredményezett, amelyekben a vitás kérdések megoldatlanul maradtak, mivel a „sértő” fél
könnyen megakadályozhatta a rendezésüket. A vitarendezésben felmerülő késedelmek a
Földközi-tenger mindkét partján negatív hatást gyakorolnak a vállalkozásokra és a végső
fogyasztókra. Az euromediterrán szabadkereskedelmi megállapodások ezzel magasabb
fokra jutottak, és ez a javulás hozzájárul e kulcsfontosságú régió gazdasági és politikai
stabilitásához, valamint egy olyan övezet megszilárdulásához, amelyet a béke, a fejlődés,
a jog érvényesülése, az egyenlőség, a szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és egymás
tisztelete jellemez. A javasolt mechanizmushoz azokat a vitarendezési mechanizmusokat
vették alapul, amelyek az Európai Unió által legújabban kötött megállapodásokban és a
Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési szabályairól és eljárásairól szóló egyetértési
megállapodásában szerepelnek. A Bizottságnak biztosítania kell a mechanizmus eredményes
és hatékony végrehajtását. A fenti okok miatt a megállapodás megkötését jóváhagyó
állásfoglalás mellett szavaztam.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az EU és a Marokkói Királyság közötti megállapodás
megkötése mellett szavaztam, amelynek célja az euromediterrán megállapodás kereskedelmi
rendelkezéseinek hatálya alá tartozó vitákra vonatkozó vitarendezési mechanizmus
létrehozása. Az euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre
mindeddig kizárólag diplomáciai úton lehetett megoldást találni. A gyakorlatban ez nem
bizonyult hatékonynak és olyan helyzeteket eredményezett, amelyekben a vitás kérdések
megoldatlanul maradtak vagy megakadályozták rendezésüket. Remélem, hogy e szabályos
vitarendezési mechanizmus alkalmazása növelni fogja az EU és a Marokkói Királyság
közötti kereskedelmi kapcsolatok biztonságát és tervezhetőségét.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. Az euromediterrán
megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre mindeddig kizárólag diplomáciai úton
lehetett megoldást találni. A gyakorlatban ez nem bizonyult hatékonynak és olyan
helyzeteket eredményezett, amelyekben a vitás kérdések megoldatlanul maradtak, mivel
a „sértő” fél könnyen megakadályozhatta a rendezésüket. A Tanács felhatalmazta a
Bizottságot, hogy 2006-ban kezdjen tárgyalásokat a Földközi-tenger térségében található
partnereivel egy megfelelő vitarendezési mechanizmus létrehozása céljából. A 2009.
december 9-én Brüsszelben tartott euromediterrán kereskedelmi miniszteri konferencián
parafálták a Marokkóval aláírandó megállapodástervezetet, amelyet a 2010. március 7-i
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EU–Marokkó csúcstalálkozón megerősítettek. Egy szabályos vitarendezési mechanizmus
létrejötte üdvözlendő, mivel gördülékeny és hatékony – szigorú határidők között zajló –
rendezési eljárások várhatók tőle.

Ajánlás: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    írásban. – (ES) Támogatom, hogy Egyiptommal
szabályos vitarendezési mechanizmust hozzunk létre, amely lehetővé teszi az
eredménytelenség és a holtpontok felszámolását és a megállapodástervezet ezen országgal
való megkötését. Ez a megállapodás hozzájárulhat az euromediterrán térség gazdasági és
politikai stabilitásához, ami lehetővé teszi a békén, a jog érvényesülésén, a szabadságon,
a pluralizmuson és a demokrácián alapuló jövőt.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) Ezen állásfoglalás mellett szavaztam, mert az Európai
Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti kereskedelmi viták rendezésére hatékony
mechanizmust kell létrehozni. A javasolt mechanizmushoz azokat a vitarendezési
mechanizmusokat vették alapul, amelyek az Európai Unió által legújabban kötött
megállapodásokban szerepelnek, amelyek megfelelnek a Kereskedelmi Világszervezet
vitarendezési szabályainak és eljárásainak. Ez a mechanizmus támogatni fogja az
euromediterrán szabadkereskedelmi övezet működését, de főként stabilitást visz az Európai
Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti kereskedelmi kapcsolatokba.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) A Susta úr által javasolt vitarendezési mechanizmus
mellett szavaztam. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a szabályos vitarendezési
mechanizmus megfelelő alkalmazása további lépést jelenthet az euromediterrán
szabadkereskedelmi övezet kialakítása és eredményes működése felé. Eddig az
euromediterrán megállapodásokból eredő vitákat, ahol lehetett, csak diplomáciai
csatornákon keresztül rendezték. Ehelyett határozott eljárásra van szükségünk, mert a
kereskedelmi viták elodázása a Földközi-tenger mindkét partján nemkívánatos hatást
gyakorolhat a végső fogyasztókra. Figyelembe véve, hogy mi történik egyes észak-afrikai
országokban, kétségtelen, hogy azokban a térségekben a gazdasági és politikai stabilitáshoz
az út többek között a mediterrán térségben jól működő szabadkereskedelmi
megállapodásokon keresztül vezet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Az euromediterrán megállapodásokkal
kapcsolatos minden javítás jelentős hatást gyakorol az országok gazdasági és politikai
stabilitására, hozzájárulva ezáltal az ezekből adódó számtalan szociális és demokratikus
eredményhez. Ezért minden ilyen irányú erőfeszítést támogatok. Tekintettel az Európai
Közösségek és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló
euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó egyes
viták elégtelen rendezésére, elismerem, hogy ezen a területen a diplomáciai eszközök
alkalmazása eredménytelen volt. Ezért elfogadom, hogy a források egyszerű és hatékony
alkalmazására szolgáló mechanizmusra van szükség, így egyetértek az Európai Unió és az
Egyiptomi Arab Köztársaság közötti, a vitarendezési mechanizmus létrehozásáról szóló
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezettel.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A jelenlegi egyiptomi helyzet lehet, hogy háttérbe
szorítja az ilyen megállapodások elfogadásának kitartó követelését. A Kairóban a
közelmúltban bekövetkezett zavargásokat és bizonytalanságokat követően azonban az
egyiptomi államnak óvatosnak kell lennie, amikor ismét teljes egészében folytatni kívánja
feladatai ellátását. Ebbe a körbe tartoznak a külkapcsolatok is, adott esetben az Európai
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Unióval folytatott kapcsolatok, amely az euromediterrán megállapodásban Egyiptom
partnere. Mivel az EU-val folytatott vélelmezett jövőbeli viták jelenleg valószínűleg Egyiptom
legkisebb gondját jelentenék, úgy vélem, hogy nem lehet hátrányos olyan mechanizmusok
elfogadása, amelyek lehetővé teszik e viták könnyű rendezését, ami mindkét fél javát
szolgálja. Egyiptom Európa és a világ történelmétől elválaszthatatlan. Remélem, legalább
olyan fényes lesz a jövője, mint amilyen a múltja volt.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az ajánlás az Európai Unió és az Egyiptomi
Arab Köztársaság közötti jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozattervezeten
alapul, amelynek célja egy vitarendezési mechanizmus létrehozása. Ez a jegyzőkönyv igen
sajátos értelmet nyer egy olyan időszakban, amikor Egyiptom az első lépéseket teszi egy
demokratikus rendszer bevezetése irányába. Általánosságban az országok közötti
kereskedelmi konfliktusok diplomáciai eszközökkel történő megoldása nem mindig érte
el a kívánt hatást. Ezért az euromediterrán régióval összefüggésben tárgyalások kezdődtek
az EU és földközi-tengeri térségbeli partnerei, adott esetben Egyiptom között. A
megállapodástervezetet az EU–Egyiptom Társulási Tanács 2010. április 27-én,
Luxembourgban tartott ülésén írták alá. Ezen európai parlamenti jogalkotási
állásfoglalás-tervezet mellett szavazok, mivel tudatában vagyok annak, hogy a
szabadkereskedelem terén jelentősen javítani fogja az államok közötti kapcsolatokat és
hozzájárul a régió politikai és gazdasági stabilitásához. Ezért üdvözlöm az új megállapodást
és remélem, hogy hatálybalépését követően semmilyen konfliktus sem merül fel az EU,
illetve tagállamai és az Egyiptomi Arab Köztársaság között.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ahogy e jelentés indokolásában is szerepel,
az euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre mindeddig kizárólag
diplomáciai úton lehetett megoldást találni. A nekünk ajánlott „alternatív” módszer beleillik
a Kereskedelmi Világszervezeten belül előnyben részesített logikába, amely a feltételezett
hatékonyságot keresve arra törekszik, hogy megkerülje a nemzeti szuverenitást, az egyes
országok sajátosságainak tiszteletben tartásán keresztül történő vitarendezést és ezen
országok ahhoz való jogát, hogy megvédjék az ország és a lakosság érdekeit. A viták
diplomáciai eszközökkel történő rendezése biztosítja, hogy az országok egyenlő
bánásmódban részesülnek. Ez a mechanizmus ellenben aláaknázza ezt az elvet azáltal,
hogy ösztönzi a tőkemozgást, valamint a gazdasági erőt a politikai erő elé, a tőke érdekeit
pedig az országok és a lakosság érdekei elé helyezi.

Tiltakozásunk e mechanizmussal és következményeivel szemben annál is inkább indokolt,
mivel az az EU és Mubarak diktátor rezsimje közötti megállapodásból ered. Az egyiptomi
nép demokratikus változások melletti tüntetése, szuverenitásának külföldi beavatkozással
és azzal szembeni védelme, hogy a rezsim összejátszik a régióban az imperializmus
érdekeivel, pozitív jelzés, amely reményeink szerint e megállapodás és egyebek tekintetében
gyakorlati megnyilvánulással zárul.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az euromediterrán megállapodások kapcsán
felmerülő vitás kérdésekre mindeddig kizárólag diplomáciai úton lehetett megoldást találni.
A nekünk ajánlott „alternatív” módszer beleillik a Kereskedelmi Világszervezeten belül
előnyben részesített logikába, amely a feltételezett hatékonyságot keresve arra törekszik,
hogy megkerülje a nemzeti szuverenitást, az egyes országok sajátosságainak tiszteletben
tartásán keresztül történő vitarendezést és ezen országok ahhoz való jogát, hogy megvédjék
az ország és a lakosság érdekeit.
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A viták diplomáciai eszközökkel történő rendezése biztosítja, hogy az országok egyenlő
bánásmódban részesülnek. Ez a mechanizmus ellenben aláaknázza ezt az elvet azáltal,
hogy ösztönzi a tőkemozgást, valamint a gazdasági erőt a politikai erő elé, a tőke érdekeit
pedig az országok és a lakosság érdekei elé helyezi.

Tiltakozásunk e mechanizmussal és következményeivel szemben annál is inkább indokolt,
mivel az az EU – amelynek legitimációja a Lisszaboni Szerződésből eredően
megkérdőjelezhető – és Mubarak diktátor rezsimje közötti megállapodásból ered. Az
egyiptomi nép demokratikus változások melletti tüntetése, szuverenitásának külföldi
beavatkozással és azzal szembeni védelme, hogy a rezsim összejátszik a régióban az
imperializmus érdekeivel, pozitív jelzés, amely reményeink szerint e megállapodás és
egyebek tekintetében gyakorlati megnyilvánulással zárul.

David Martin (S&D),    írásban. – Az Egyiptomban tapasztalható bizonytalan helyzet
ellenére úgy vélem, hogy a Parlament helyesen teszi, ha tovább halad e megállapodás
jóváhagyása útján, amely könnyebbé teszi a vállalkozások életét, anélkül, hogy a jelenlegi
egyiptomi kormányra vonatkozóan politikai észrevételt tennénk.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A múlt bebizonyította számunkra, hogy a diplomácia
nem bizonyult hatékonynak a különböző fennálló viták rendezésében. Ezért üdvözlöm a
szabályos vitarendezési mechanizmus létrejöttét, mivel gördülékeny és hatékony – szigorú
határidők között zajló – rendezési eljárások várhatók tőle. Egyetértek az előadó
véleményével, hogy ezek az EU és Egyiptom közötti szabadkereskedelmi megállapodások
ezzel magasabb fokra jutottak, és ez a javulás hozzájárul e kulcsfontosságú régió gazdasági
és politikai stabilitásához, valamint egy olyan övezet megszilárdulásához, amelyet a béke,
a fejlődés, a jog érvényesülése, az egyenlőség, a szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és
egymás tisztelete jellemez. Ezenkívül egy ilyen mechanizmus megfelelő alkalmazása révén
növekedhet kétoldalú kereskedelmi kapcsolataink biztonsága és tervezhetősége, és a
mechanizmus további lépést jelent az EU–Egyiptom szabadkereskedelmi övezet kialakítása
és megfelelő működése felé.

Paul Murphy (GUE/NGL),    írásban. – E jelentés ellen szavaztam, mivel az euromediterrán
megállapodással érintett országokkal szembeni európai uniós gazdasági és politikai
megközelítéssel kapcsolatosan komoly aggályaim vannak. Egy szabadkereskedelmi övezet
létrehozása a régióban dolgozókra nézve drámai következményekkel járna. Az EU saját
számai alapján Egyiptom várhatóan 1,5 millió munkahelyet veszít el. A fiatalokra nézve
súlyos gazdasági kilátások, valamint a korrupcióval és a szűk diktatórikus elit túlzásaival
szembeni düh áll a forradalmi megmozdulások és az egyiptomi nép törekvéseinek
középpontjában. Az európai nagyvállalatok és a gazdag elit érdekében álló
szabadkereskedelmi doktrína folytatása csak súlyosbítja ezt, ezért el kell vetni. Az erről a
kérdésről folytatott tárgyalásokat Mubarak diktátor rezsimjének képviselői vezették, akit
a forradalmi felkelés elűzött. A hadsereg felsővezetői azonban mélyen kötődnek az előző
rezsim gazdasági érdekeihez és nem képviselik a dolgozó emberek jogos kéréseit és
törekvéseit. A kereskedelmi kapcsolatoknak a lakosság többségének igényein, nem pedig
egy szűk elit és vállalkozások kapzsiságán kell alapulniuk.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ezzel a jelentéssel az Európai Parlament
jóváhagyja a szabályos vitarendezési mechanizmus létrehozását, amelynek gördülékeny
és hatékony – szigorú határidők között zajló – rendezési eljárásokat kell biztosítania az
EU és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euromediterrán megállapodásokból eredő
vitákban. A diplomáciai úton történő vitarendezés nem bizonyult hatékonynak és olyan
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helyzeteket eredményezett, amelyekben a vitás kérdések megoldatlanul maradtak, mivel
a „sértő” fél könnyen megakadályozhatta a rendezésüket. A vitarendezésben felmerülő
késedelmek a Földközi-tenger mindkét partján negatív hatást gyakorolnak a vállalkozásokra
és a végső fogyasztókra. Az euromediterrán szabadkereskedelmi megállapodások ezzel
magasabb fokra jutottak, és ez a javulás hozzájárul e kulcsfontosságú régió gazdasági és
politikai stabilitásához, valamint egy olyan övezet megszilárdulásához, amelyet a béke, a
fejlődés, a jog érvényesülése, az egyenlőség, a szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és
egymás tisztelete jellemez. A javasolt mechanizmushoz azokat a vitarendezési
mechanizmusokat vették alapul, amelyek az EU által legújabban kötött megállapodásokban
és a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési szabályairól és eljárásairól szóló egyetértési
megállapodásában szerepelnek. A Bizottságnak biztosítania kell a mechanizmus eredményes
és hatékony végrehajtását. A fenti okok miatt a megállapodás megkötését jóváhagyó
állásfoglalás mellett szavaztam.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az EU és Egyiptom közötti megállapodás megkötése
mellett szavaztam, amelynek célja az euromediterrán megállapodás kereskedelmi
rendelkezéseinek hatálya alá tartozó vitákra vonatkozó vitarendezési mechanizmus
létrehozása. Az euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre
mindeddig kizárólag diplomáciai úton lehetett megoldást találni. A gyakorlatban ez nem
bizonyult hatékonynak és olyan helyzeteket eredményezett, amelyekben a vitás kérdések
megoldatlanul maradtak vagy megakadályozták a rendezésüket. Remélem, hogy e szabályos
vitarendezési mechanizmus alkalmazása növelni fogja az EU és Egyiptom közötti
kereskedelmi kapcsolatok biztonságát és tervezhetőségét.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Ezen ajánlás mellett szavazok és üdvözlöm a
vitarendezési mechanizmus létrejöttét, mivel gördülékeny és hatékony – szigorú határidők
között zajló – rendezési eljárások várhatók tőle. Egyetértek az előadóval, hogy az
euromediterrán szabadkereskedelmi megállapodás e javulása hozzájárulhat e régió gazdasági
és politikai stabilitásához, amely kulcsfontosságú egy olyan övezet megszilárdulásához,
amelyet a béke jellemez.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem ezzel a dokumentummal, mert az
euromediterrán megállapodások kapcsán felmerülő vitás kérdésekre mindeddig kizárólag
diplomáciai úton lehetett megoldást találni. A gyakorlatban ez nem bizonyult hatékonynak
és olyan helyzeteket eredményezett, amelyekben a vitás kérdések megoldatlanul maradtak,
mivel a „sértő” fél könnyen megakadályozhatta a rendezésüket. Az Euromed
szabadkereskedelmi megállapodásai ezzel magasabb fokra jutottak, és ez a javulás hozzájárul
e kulcsfontosságú régió gazdasági és politikai stabilitásához, valamint egy olyan övezet
megszilárdulásához, amelyet a béke, a fejlődés, a jog érvényesülése, az egyenlőség, a
szabadság, a pluralizmus, a demokrácia és egymás tisztelete jellemez. Ezenkívül egy ilyen
mechanizmus megfelelő alkalmazása révén növekedhet kétoldalú kereskedelmi
kapcsolataink biztonsága és tervezhetősége, és a mechanizmus további lépést jelenthet az
euromediterrán szabadkereskedelmi övezet kialakítása és megfelelő működése felé. A viták
rendezésének elodázása a Földközi-tenger mindkét partján károkat okoz az üzleti világnak
és végül a fogyasztóknak is. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a közvetlen külföldi
befektetések kérdése az Európai Unió kereskedelempolitikájának részévé vált és ezáltal az
Unió kizárólagos hatáskörébe kerültek. Olyan időkben, amikor a közvetlen külföldi
befektetések fontos szerepet játszanak a különböző országok és régiók gazdasági
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virágzásában, egy jól működő és hatékony vitarendezési mechanizmus hozzájárul majd
a szóban forgó térség vitáinak megoldásához.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Mivel a viták rendezésére vonatkozó szabályok
diplomáciai megközelítésen alapulnak és olyan helyzetet eredményeztek, amelyben a viták
rendezése könnyedén megakadályozható, a kereskedelmi viták új rendezési mechanizmusa
megérdemli támogatásunkat. E mechanizmushoz azokat a vitarendezési mechanizmusokat
vették alapul, amelyek az EU által legújabban kötött megállapodásokban és a Kereskedelmi
Világszervezet egyetértési megállapodásában szerepelnek. A Jordániával, Marokkóval és
Egyiptommal kötendő megállapodások tervezete már kész, és ezek a mezőgazdasági
termékek kereskedelmére is kiterjednek. Üdvözlöm az Európai Parlament határozatát,
hogy támogatja ezeket a megállapodásokat.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Ezen állásfoglalás mellett szavazok, mert alapvető
fontosságúnak tartam, hogy az EU az euromediterrán megállapodások végrehajtásából
eredő viták rendezésére megfelelő mechanizmust hozzon létre. 2006-ban a Tanács
felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a mediterrán régióbeli partnerekkel,
és azt a megállapodást csak 2009-ben írták alá.

A szabályos vitarendezési mód létrehozásának végül egyszerű és hatékony – meghatározott
határidők között zajló – rendezési eljárásokat kell bevezetnie. Egyetértek az előadó
véleményével, aki elengedhetetlennek tartja, hogy az euromediterrán szabadkereskedelmi
megállapodások felülvizsgálata úgy történjen meg, hogy az hozzájáruljon e régió gazdasági
és politikai stabilitásához, és megszilárdítson egy olyan övezetet, amelyet a béke és a fejlődés
jellemez. A javasolt módszerhez az Európai Unió és a WTO által elfogadott, a partnerségi
megállapodásokban meghatározott legfrissebb vitarendezési mechanizmusokat vették
alapul. Olyan időkben, amikor a közvetlen külföldi befektetések fontos szerepet játszanak
az európai tagállamok gazdasági virágzásában, remélem, hogy egy hatékony vitarendezési
mechanizmus hozzájárul majd a szóban forgó térség vitáinak megoldásához is.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) E jelentés mellett szavazok, és szeretném
hangsúlyozni, hogy ez egy fontos lépés az EU és Ukrajna közötti tárgyalások folytatásában
annak az útnak a kitaposása irányába, amely lehetővé teheti a jövőben az EU-hoz való
csatlakozását.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) E jelentés mellett szavaztam. Az európai
szomszédságpolitika végrehajtásával a partnerországok fokozatosan lehetőséget kapnak
arra, hogy részt vegyenek bizonyos uniós programokban és ügynökségi tevékenységekben.
Ez az Európai Unióval szomszédos országokban a reformok, a modernizáció és az átalakulás
előmozdítására irányuló számos intézkedés egyike. 2007 júniusában az Európai Unió
Tanácsa ismét kiemelte az európai szomszédságpolitika óriási jelentőségét, és ezért ez a
jegyzőkönyv Ukrajna számára megteremti a lehetőségét annak, hogy fontos európai uniós
programokban vegyen részt és részesedjen az EU bevált gyakorlatából, ami hozzájárul a
demokratikus folyamatok fejlődéséhez.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) Előadónk javaslata mellett szavaztam. Véleményem
szerint mindkét fél nyerni fog, ha az e jegyzőkönyv szerinti kötelezettségek teljesülnek.
Az Európai Unió keleti határán egy szilárd, stabil, demokratikus partnert nyer, miközben
Ukrajna polgárai egyértelműbb európai perspektívát nyernek.
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Adam Bielan (ECR),    írásban. – (PL) Az Európai Parlamentben folytatott munkám
kezdetétől határozottan támogattam Ukrajna EU melletti törekvéseit. Lengyelország keleti
politikájában Ukrajna az egyik legfontosabb partner. Ezenkívül országom Ukrajnával
együtt készül a következő évi labdarúgó Európa-bajnokság fogadására. Az Unió külpolitikai
célkitűzéseinek elérése érdekében, valamint biztonsági okokból is az egész EU számára
rendkívül fontos az Ukrajnával folytatott együttműködés fokozása. Véleményem szerint
a szárnyait bontogató ukrajnai demokrácia támogatásának egyik legfontosabb
kötelezettségünknek kell lennie. Ezért támogatom a szabadkereskedelmi övezettel
kapcsolatos tárgyalások felgyorsítását és Ukrajna lehető legszélesebb körű részvételét az
uniós programokban. Ezen állásfoglalás mellett szavaztam, és ezzel kifejeztem
egyetértésemet az Európai Unió és Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési
megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv elfogadásával kapcsolatban.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) Ez a jegyzőkönyv az Ukrajna uniós programokban való
részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodást tartalmazza.
Általános záradékokat tartalmaz, amelyeket az európai szomszédságpolitika minden olyan
partnerországában alkalmazni kell, amellyel várhatóan ilyen jegyzőkönyvet fogadnak el.
Véleményem szerint Ukrajna megteszi a szükséges erőfeszítéseket, és támogatom e
megállapodás megkötését.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Az Európai Parlamentnek a tanácsi
határozattervezettel való egyetértéséről szóló jogalkotási állásfoglalás mellett szavaztam,
amely alapján az EU és Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz
kiegészítő jegyzőkönyvet csatolnak. E jegyzőkönyv alapján Ukrajna lehetőséget kap az
üzleti vállalkozásokat és a vállalkozó szellemet, az energiaügyet, valamint az információs
és kommunikációs technológiát érintő európai uniós programokban való részvételre. E
megállapodásnak megfelelően Ukrajnának a részvételre kiválasztott programoktól függően
pénzügyi hozzájárulást kell fizetnie az EU költségvetésébe, az EU pedig garantálja, hogy
az EU intézményei ellenőrzik és felülvizsgálják ezeket a programokat. Én vagyok az
EU–Ukrajna parlamenti együttműködési bizottság elnökhelyettese, és meggyőződésem,
hogy e jegyzőkönyv elfogadása Ukrajna számára több lehetőséget nyújt arra, hogy politikáit
az EU által az említett területeken alkalmazott politikákhoz, szabványokhoz és normákhoz
közelítse.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió és Ukrajna közötti kapcsolatok
megértek előrelépéseket és visszalépéseket, amelyek annak idején az ország szomszédos
Oroszországhoz való stratégiai közelségének erősödéséhez vagy gyengüléséhez
kapcsolódtak. 2007. június 18-án a Tanács az Algériával, Azerbajdzsánnal, Egyiptommal,
Grúziával, Izraellel, Jordániával, Libanonnal, Marokkóval, Moldovával, Örményországgal,
a Palesztin Nemzeti Hatósággal, Tunéziával és Ukrajnával folytatott, az ezen országok
európai uniós programokban való részvételére irányadó általános elvekről szóló
keretmegállapodások tárgyalására vonatkozó iránymutatásokat adott ki a Bizottságnak.
Véleményem szerint a fent említett megállapodás megkötése pozitív, mert egyértelműen
meg kell határozni azt a keretrendszert, amelynek keretében Ukrajna részt fog venni az
európai programokban, hozzájárulva ezáltal az Unióval való kapcsolatainak javításához.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az európai szomszédságpolitika előírja
az európai uniós programoknak a szomszédos országok részvétele előtti fokozatos
megnyitását, amelynek célja a reform, a modernizáció és gyakran demokratizálódásuk
előmozdítása. 2007. március 5-én a Tanács általános megközelítést fogadott el, amelynek
célja, hogy „elősegítse az európai szomszédságpolitika partnerországai számára a közösségi
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ügynökségekben és közösségi programokban való részvételt”. E megközelítés
eredményeképpen a Bizottság keretmegállapodások megkötéséről szóló tárgyalásokat
kezdett a szomszédos országokkal, többek között Ukrajnával, amelynek dokumentációja
teljes és kész arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés feltételei szerint
jóváhagyásra benyújtsák az Európai Parlamentnek. Az egyrészről az Európai Közösségek
és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Ukrajna uniós programokban való részvételét
szabályozó általános elvekre vonatkozó jegyzőkönyv mellett szavazok, és azt örvendetesnek
tartom, mert újabb lépést jelent a közös piac létrehozásának alapját képező célkitűzések
követése irányába.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a megállapodás számos kérdést vet fel
bennünk, tekintettel az előterjesztett javaslat rendkívül homályos jellegére. Programokat
említ, de nem mondja meg, hogy Ukrajna milyen programokban tud majd részt venni,
milyen formában történik ez a részvétel vagy milyen pénzügyi feltételekkel és
következményekkel jár. Előnyöket említ, anélkül, hogy világossá tenné, ezek honnan
erednek.

Véleményünk szerint a bejelentett célkitűzéseket tartalmazó megállapodások megkötésének
az országok és a lakosság szuverenitásának tiszteletben tartásán, kölcsönös érdekeken,
kölcsönösségen és együttműködésen kell alapulnia, az egyes országok sajátosságainak
figyelembevételével; értékelniük kell, hogy gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból
ki mit tesz hozzá a megállapodáshoz. Nem tudunk mást mondani erről a jelentésről, mint
azt, hogy sajnálatos, hogy egyetért egy olyan jegyzőkönyv elfogadásával, amelynek pontos
tartalmát és következményeit nem ismerhetjük.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a megállapodás számos kérdést vet fel
bennünk, tekintettel az előttünk lévő javaslat rendkívül homályos jellegére. Programokat
említ, de nem mondja meg, hogy Ukrajna milyen programokban tud majd részt venni,
milyen formában történik ez a részvétel vagy milyen pénzügyi következményekkel jár.
Megemlíti a részvételre irányadó általános elveket, de ezeket nem részletezi. Előnyöket
említ, anélkül, hogy a jelentés világossá tenné, ezek honnan eredhetnének.

Véleményünk szerint szuverén országok közötti megállapodások megkötésénél a
következőket mindenképpen figyelembe kell venni: az országok és a lakosság
szuverenitásának tiszteletben tartása, kölcsönös érdekek, kölcsönösség és együttműködés,
az egyes országok sajátosságainak figyelembevételével; annak értékelése, hogy gazdasági,
társadalmi és kulturális szempontból ki mit tesz hozzá a megállapodáshoz.

Sajnálatos, hogy megszavaztunk egy jelentést, amely egyetért egy olyan jegyzőkönyv
elfogadásával, amely szinte semmilyen információt nem nyújt annak tartalmáról és
következményeiről.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Az Európai Parlamentnek a tanácsi
határozattervezettel való egyetértéséről szóló állásfoglalás mellett szavaztam, amely alapján
az EU és Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz kiegészítő
jegyzőkönyvet csatolnak. Ukrajna lehetőséget kap az üzleti vállalkozásokat és a vállalkozó
szellemet, az energiaügyet, valamint az információs és kommunikációs technológiát érintő
európai uniós programokban való részvételre. Ukrajnának a részvételre kiválasztott
programoktól függően pénzügyi hozzájárulást kell fizetnie az EU költségvetésébe, az EU
pedig garantálja, hogy az EU intézményei ellenőrzik és felülvizsgálják ezeket a programokat.
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E partnerségi és együttműködési politika Ukrajna számára több lehetőséget nyújt arra,
hogy politikáit az EU által az említett területeken alkalmazott politikákhoz közelítse.

David Martin (S&D),    írásban. – E technikai jelentés mellett szavaztam, amely jóváhagyja,
hogy Ukrajna részt vegyen az európai uniós programokban.

Iosif Matula (PPE),    írásban. – (RO) Az Ukrajna uniós programokban való részvételét
szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Ukrajna közötti
keretmegállapodásról szóló tanácsi határozattervezet mellett szavaztam. Ez a dokumentum
az európai szomszédságpolitika részét képezi, ugyanakkor megfelel Ukrajna azon
törekvésének, hogy nagyobb mértékben vegyen részt jelenlegi és jövőbeli európai uniós
programokban. Ezenkívül Ukrajna támogatást kérhet az Uniótól ahhoz, hogy valamely
uniós programban részt vegyen, az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz
létrehozására vonatkozó általános rendelkezésekkel összhangban vagy bármely hasonló,
külső támogatást biztosító rendelet alapján. Ez új életet lehelhet a Románia és Ukrajna
közötti kapcsolatokba. Pragmatikus módon kell ezeket a kapcsolatokat fejlesztenünk
annak érdekében, hogy polgáraink közvetlenül részesülhessenek politikai döntéseink
előnyeiből.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok régóta élnek
meg jó és rossz pillanatokat. Az idő nagy részében ezeket a változásokat Ukrajnának a
szomszédos Oroszországhoz való szorosabb vagy lazább kötelékei határozták meg. E
jegyzőkönyv hozzá fog járulni az Ukrajna különböző európai programokban való
részvételére vonatkozó világos keretrendszer létrehozásához annak érdekében, hogy a
jövőben az EU és Ukrajna közötti kapcsolatoknak ne legyenek az eddigiekhez hasonló
hullámvölgyei.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Ukrajna európai uniós programokban való
részvétele jelentős lépést jelent Ukrajna és az EU számára egyaránt. Elő fogja mozdítani a
tudományos ismeretek és kutatások cseréjét. A hallgatói programokat kibővítik és mindkét
fél számára pénzügyi, gazdasági és társadalmi előnyökkel szolgál. Ukrajna földrajzi fekvése
fontos tényező és jelentős előnyt jelent az EU számára, mert lehetővé teszi, hogy az EU
javítsa kapcsolatait más kelet-európai államokkal. Ezért e projekt mellett szavaztam.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    írásban. – (LT) Az ajánlás mellett szavaztam, amelynek
célja annak lehetővé tétele, hogy Ukrajna részt vegyen a jelenlegi és a jövőbeni európai
uniós programokban olyan területeken, mint például a vállalkozás, az energiaügy, a
technológiák és a hírközlés. Ez a megállapodás fel fogja gyorsítani az ukrajnai közigazgatási
reformot, valamint az ország különböző gazdasági területeinek az európai uniós
jogszabályokhoz, szabványokhoz és bevált gyakorlati példákhoz való közelítését. A
programokhoz való pénzügyi hozzájárulása fejében Ukrajna megfigyelőként jogosult lesz
részt venni az európai uniós programokat koordináló bizottságokban. Az Ukrajna által
javasolt programkezdeményezéseket az EU tagállamai által javasoltakhoz hasonlóan veszik
figyelembe. Ez lehetővé teszi, hogy Ukrajna fokozatosan közelebb kerüljön az EU-hoz.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió és Ukrajna közötti
kapcsolatok hullámzóak. 2007. június 18-án a Tanács megbízta a Bizottságot, hogy
folytasson tárgyalásokat Algériával, Azerbajdzsánnal, Egyiptommal, Grúziával, Izraellel,
Jordániával, Libanonnal, Marokkóval, Moldovával, Örményországgal, a Palesztin Nemzeti
Hatósággal, Tunéziával és Ukrajnával az ezen országok európai uniós programokban való
részvételére irányadó általános elvekről szóló keretmegállapodásokról. Az Ukrajna európai
programokban való részvételére vonatkozó egyértelmű és pontos jogi keret létrehozása
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alapvető fontosságú, mert ez hozzájárul az Unióval való kapcsolatainak javításához. Ezért
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti partnerség
létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Ukrajna
uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai
Unió és Ukrajna közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló
tanácsi határozattervezet mellett szavaztam.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Tekintettel a tanácsi határozattervezetre
(13604/2010), tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről
Ukrajna közötti partnerség létrehozásáról szóló, 1994. június 14-én kötött partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Ukrajna uniós programokban való részvételét
szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Ukrajna közötti
keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv tervezetére (13962/2010), tekintettel az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke, 168. cikke, 169. cikke, 172. cikke, 173.
cikkének (3) bekezdése, 188. cikke, 192. cikke és 218. cikke (6) bekezdése második
albekezdésének a) pontja értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló
kérelemre (C7-0401/2010), tekintettel a Parlament eljárási szabályzatának 81. cikkére,
90. cikkének (8) bekezdésére és 46. cikkének (1) bekezdésére, valamint tekintettel a Külügyi
Bizottság ajánlására (A7-0063/2011) egyetértünk a jegyzőkönyv elfogadásával.

Rafał Trzaskowski (PPE),    írásban. – (PL) A szomszédságpolitikában részt vevő
országoknak az európai uniós programokban és ügynökségekben való részvétele ezen
országok Unióval való együttműködésének egyik legsajátosabb formája. Törekednünk
kell arra, hogy az ajánlott programok a lehető legtöbb támogatást nyújtsák az ezen országok
által végrehajtott reformokhoz annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek az Unióhoz.

Viktor Uspaskich (ALDE),    írásban. – (LT) A társulási megállapodás aláírásáról Ukrajna
és az EU között folyó tárgyalások 18. fordulójára ezen a héten Brüsszelben kerül sor. A
folyamat túl sokáig tart. Itt az ideje a megállapodás aláírásának, mert ez mind az EU, mind
Ukrajna érdeke. A 46 millió lakossal rendelkező Ukrajnának stabilitásra van szüksége a
régióban. Az elmúlt években Ukrajna politikai futballpályává változott: nem szabad arra
kényszeríteni, hogy válasszon Oroszország és a Nyugat között. Az EU tagállamai, különösen
Litvánia számára fontos, hogy aktívan törekedjen a keleti szomszédokkal való szorosabb
együttműködésre, még akkor is, ha vannak különbségek. A társulási megállapodás
eredményes megkötése ösztönözné az ukrajnai modernizációt és reformokat, és segíti
abban, hogy közelebb kerüljön az európai uniós szabványokhoz.

Ami a szabadkereskedelmi övezetről folyó tárgyalásokat illeti, törekednünk kell a
vámtarifákra vonatkozó javaslatokról, az energiaadózási eljárásokról és a fenntartható
fejlődésről szóló megállapodásokra. Az emberek mozgásának liberalizálása szintén döntő
jelentőségű. A litvánok még emlékeznek a rájuk vonatkozó utazási korlátozásokra. Tudjuk
mit jelent Európa külső határán élni. Fontos, hogy a vízummentes utazás kérdése elsődleges
prioritás legyen.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) E jelentés mellett szavazok, mivel az érintett
régiók érdeke, hogy megteremtsék az EU és Grönland közötti kereskedelem jogalapját,
ebben az esetben az EU belső piaci szabályainak hatálya alatt.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) 2010-ben a Bizottság javaslatot nyújtott be a
Tanácsnak a halászati termékek behozatalára irányadó uniós szabályokra vonatkozóan,
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jogalapjaként az Európai Unió működéséről szóló szerződés 203. cikkét alkalmazva.
Egyetértek azzal az értelmezéssel, hogy ezt a tevékenységet a 43. cikk jogalapja alapján
kell szabályozni, a 204. cikk rendelkezéseivel összefüggésben, lehetővé téve ezáltal a rendes
jogalkotási eljáráson keresztül történő felülvizsgálatokat.

Csak 2007-ben a Grönlandról exportált halászati termékek közel 87%-a az EU-ba irányult.
Ezért a Grönlandról származó halászati termékek értékesítésére és behozatalára vonatkozó
általános szabályok megállapítása nem hagyható teljes mértékben a Bizottságra és a
Tanácsra, mert ez ellentmondana a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek. Ezért úgy
gondolom, hogy a Parlamentnek egy ilyen fontos ágazatban hallatnia kell a hangját.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A halászati termékek Grönlandról történő
behozataláról szóló jelentés mellett szavaztam, amelynek célja a belső piaci szabályok e
behozatalokra történő alkalmazása, mihelyt Grönland kötelezettséget vállal arra, hogy
átülteti az európai jogszabályokat, nevezetesen az állategészségügyi és az
élelmiszerbiztonsági jogszabályokat. Úgy gondolom azonban, hogy a javaslat jogalapját
át kell dolgozni, hogy a szöveg ne tanácsi határozati, hanem rendeleti formát öltsön.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Ez a javaslat többek között a halászati termékeknek,
élő kéthéjú kagylóknak, tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek
melléktermékeinek Grönland és az Európai Unió közötti kereskedelmére vonatkozó
általános szabályokat határozza meg. A tagállamoknak az Unión belüli kereskedelemről
szóló uniós jogszabályok értelmében engedélyezniük kell a Grönlandról származó termékek
behozatalát. A termékek Unióba történő behozatalának számos feltétele van, beleértve az
állategészségügyre és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó uniós jogszabályokban
meghatározott vonatkozó szabályok tényleges átültetését és alkalmazását. Az előadóhoz
hasonlóan úgy vélem, hogy a javasolt szöveget a rendes jogalkotási eljárás alkalmazásával
el kell fogadni, és hogy a Parlamentnek a jövőben hasonló esetekben gyakorolnia kell
jogalkotói jogait.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Grönland halászati termékekre vonatkozó
exportja, amely teljes exportjának mintegy 82%-át adja, 2007-ben 225 millió EUR-t tett
ki, amely export legnagyobb része (87%-a) az EU-ba, elsősorban (97%-ban) Dániába irányult.
A Jogi Bizottság által egyhangúlag elfogadott vélemény maradéktalanul támogatja azt a
kérelmet, amely szerint a javasolt jogalkotási aktus jogalapjául a Bizottság által választott
jogalap helyett az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 43. cikkének (2)
bekezdését és 204. cikkét, valamint a Grönlandra vonatkozó különös szabályokról szóló
(34. számú) jegyzőkönyv egyetlen cikkét kell megjelölni, amely az EUMSZ 203. cikke.
Ezért – tekintettel arra, hogy a szóban forgó kérdés jogi kérdés, nem pedig az állásfoglalásra
irányuló javaslat tartalma, valamint tekintettel az elért konszenzusra – egyetértek
elfogadásával.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az e jelentés körüli kiváló vita motivációjának
mellékterméke. Nevezetesen az Európai Parlament Halászati Bizottsága kijelentette, hogy
nem ért egyet a Bizottság által e javaslat előterjesztéséhez választott jogalappal: az Európai
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 203. cikke, amely előírja, hogy a Tanács az
Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően megvizsgálja „az országok és területek
Unióval való társulására vonatkozó részletes szabályokkal és eljárással kapcsolatos
rendelkezéseket”. A Halászati Bizottság szerint jogalapjaként az EUMSZ 43. cikkének (2)
bekezdését – amely a rendes jogalkotási eljárásra, illetve a társjogalkotásra hivatkozik – és
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204. cikkét, valamint a Grönlandra vonatkozó különös szabályokról szóló (34. számú)
jegyzőkönyv egyetlen cikkét kell elfogadni.

Ezt a véleményt a Jogi Bizottság véleménye is támogatta. A fontos kérdés, amelynek a
jelentés alapjaként annak lényegét kellene képeznie, marginális maradt: a halászati
termékeknek Grönlandról az EU-ba irányuló behozatalára vonatkozó szabályok
meghatározása. Grönland főbb exportált halászati termékei a garnélarák (59%), a grönlandi
laposhal (23%), a tőkehal (9,5%), a tarisznyarák (1,9%), a fésűkagyló (1,4%) és a halikra
(1,3%).

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – Fraga asszony jelentése mellett szavaztam, amely
lehetővé teszi, hogy Grönland halászati termékeket exportáljon az EU-ba annak ellenére,
hogy nem tag. Amikor Grönland jelentős autonómiát szerzett és úgy döntött, hogy kívül
marad az EK-n, meg kellett tárgyalniuk kilépésüket. Ez a precedens meghazudtolja azokat
a hamis állításokat, hogy az EU belső bővítése a nemrég független uniós államoktól azt
kívánná, hogy ismét kérelmezzék a tagságot.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A halászati termékeknek, élő kéthéjú kagylóknak,
tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek melléktermékeinek
Grönlandról az Európai Unióba irányuló behozatalára vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló jelentés mellett
szavaztam. Grönland halászati termékekre vonatkozó exportja, amely teljes exportjának
mintegy 82%-át adja, 2007-ben 225 millió EUR-t tett ki, amely export legnagyobb része
(87%-a) az EU-ba, elsősorban (97%-ban) Dániába irányult. Grönland főbb exportált halászati
termékei a garnélarák (59%), a grönlandi laposhal (23%), a tőkehal (9,5%), a tarisznyarák
(1,9%), a fésűkagyló (1,4%) és a halikra (1,3%). Ez a határozat tartalmazza a jogi keret
módosítását, tanácsi határozatról európai parlamenti és tanácsi rendeletre.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) A halászati termékekkel, élő kéthéjú
kagylókkal, tüskésbőrűekkel, zsákállatokkal, tengeri haslábúakkal és ezek melléktermékeivel
Grönland és az Európai Unió között az uniós jogszabályokban meghatározott szabályokkal
és más feltételekkel összhangban folytatott kereskedelem tökéletesen elfogadható. Ezért
nincs ok a megállapodás tartalmának elutasítására. E termékek behozatala üdvözlendő
hozzájárulás az Unión belüli kereskedelemhez.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az EU és Grönland közötti kereskedelmi
kapcsolatok valójában évek óta jelentősek. 2007 óta Grönland tulajdonképpen halászati
termékeinek 82%-át exportálja, amelynek 87%-a az európai piacra érkezik. Ezért azt
mondhatjuk, hogy ez Grönland számára fontos forrás azon felül, amelyet Európa a
grönlandi vizekre vonatkozó halászati jog fenntartásáért cserébe pénzügyi támogatásként
nyújt. 2010. április 26-án az Európai Parlament felkérte a Jogi Bizottságot, hogy adjon
véleményt annak a jogalapnak a meghatározása érdekében, amely alapján Grönlanddal
megállapodást lehet kötni. A Jogi Bizottság a közelmúltban támogatta a Parlamentet és
megerősítette, hogy a megállapodások jogalapja a jóváhagyásnak megfelelően az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében és a 204. cikkben
található.

David Martin (S&D),    írásban. – A halászati termékek és más tengeri termékek
Grönlandról az EU-ba történő behozatalára vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló
javaslat mellett szavaztam. Grönland és az EU ezekre a termékekre vonatkozó egészségügyi
megállapodást kíván kötni, amelynek célja, hogy Grönland ezekkel az árukkal az EU-n
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belül belső piaci szabályok szerint tudjon kereskedni, feltéve, hogy Grönland átülteti az
EU halászati termékekre vonatkozó egészségügyi és állategészségügyi szabályait.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A halászati termékeknek, élő kéthéjú kagylóknak,
tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek melléktermékeinek
Grönland és az Európai Unió közötti kereskedelmére vonatkozó szabályok
meghatározásával a Grönlandról behozott termékek megfelelnek az uniós jogszabályoknak.
A termékek Unióba történő behozatalának meg kell felelnie az állategészségügyre és az
élelmiszerbiztonságra vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott vonatkozó
szabályoknak. Ezért fontos ennek a jelentésnek az elfogadása.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Ismert, hogy Grönland és az Európai Unió az emberi
fogyasztásra szánt hal és halászati termékek vonatkozásában egészségügyi megállapodást
kíván aláírni. E megállapodás célja, hogy Grönland ezekkel az árukkal az EU-n belül belső
piaci szabályok szerint tudjon kereskedni, feltéve, hogy Grönland halászati termékeire
vonatkozóan átülteti az EU egészségügyi és adott esetben állategészségügyi szabályait.
Támogatom ezt a megállapodást és mellette szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) 2010. április 26-án az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 203. cikkében előírt konzultációs eljárás keretében
konzultáltak az Európai Parlamenttel a Tanács e javaslatával kapcsolatban. Az Európai
Parlament Halászati Bizottsága és Jogi Szolgálata komoly kétségeit fejezte ki a Bizottság
által megjelölt jogalap – az EUMSZ 203. cikke – tekintetében, és helyes jogalapként az
EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdését és 204. cikkét, valamint a Grönlandra vonatkozó
különös szabályokról szóló (34. számú) jegyzőkönyv egyetlen cikkét javasolta.

A Bizottság tervezetét a most szavazásra kerülő jelentéssel összhangban, a Jogi Bizottság
ajánlásait követve módosították.

E jelentés érdemes arra, hogy mellette szavazzak, mivel mostani, első olvasatban történő
elfogadása feltétlenül kívánatos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. Grönland halászati
termékekre vonatkozó exportja, amely teljes exportjának mintegy 82%-át adja, 2007-ben
1,9 milliárd dán koronát (225 millió EUR-t) tett ki, amely export legnagyobb része (87%-a)
az EU-ba, elsősorban (97%-ban) Dániába irányult. Grönland főbb exportált halászati
termékei a garnélarák (59%), a grönlandi laposhal (23%), a tőkehal (9,5%), a tarisznyarák
(1,9%), a fésűkagyló (1,4%) és a halikra (1,3%).

2010. április 26-án az EUMSZ cikkében előírt konzultációs eljárás keretében konzultáltak
az Európai Parlamenttel a Tanács fent említett javaslatával kapcsolatban. Az Európai
Parlament Halászati Bizottsága és Jogi Szolgálata komoly kétségeit fejezte ki a Bizottság
által megjelölt jogalap – az EUMSZ 203. cikke – tekintetében, és helyes jogalapként az
EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdését és 204. cikkét, valamint a Grönlandra vonatkozó
különös szabályokról szóló (34. számú) jegyzőkönyv egyetlen cikkét javasolta.

A Halászati Bizottság a fentiek miatt kérte, hogy a Jogi Bizottság alkosson véleményt a
javasolt jogalapról. A Jogi Bizottság 2010. október 28-i ülésén egyhangúlag elfogadott
vélemény maradéktalanul támogatja azt a kérelmet, amely szerint a javasolt jogalkotási
aktus jogalapjául az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdését és 204. cikkét, valamint a
Grönlandra vonatkozó különös szabályokról szóló (34. számú) jegyzőkönyv egyetlen
cikkét kell megjelölni.
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Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Jelenleg egyetlen külön megállapodás létezik az EU
és Grönland között, amellyel az Európai Unió pénzügyi támogatásért cserébe fenntartja
halászati jogát Grönland vizein.

Grönland, Dánia volt gyarmata, 1985-ben szerezte meg teljes függetlenségét, miközben
fenntartotta az Európai Unióval való kapcsolatait, annak egyik tengerentúli területeként.
Csak 2007-ben a Grönlandról exportált termékek 82%-a halászati termék volt, amelyek
82%-a az EU-ba irányult.

2010. április 26-án az Európai Parlament Halászati Bizottsága és Jogi Szolgálata komoly
kétségeit fejezte ki a Bizottság által a megállapodásra vonatkozóan megjelölt jogalap
tekintetében. Remélem, hogy a szavazásra kerülő megállapodás a halászati termékek,
köztük a Grönlandról származó halászati termékek vonatkozásában kiterjeszti az EU belső
szabályainak alkalmazását. Ugyanakkor a halászati ágazatban az állategészségügyre és
élelmiszerbiztonságra vonatkozó hatályos európai szabályokat mindig tiszteletben kell
tartani.

Jelentés: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Egyetértek az e jelentésben megfogalmazott
állásponttal, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait, és mert ez így a meglévő
jogszabályok érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe foglalása.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) A nemzetközi védelem megadására és
visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló állásfoglalás
mellett szavaztam. A Közös Európai Menekültügyi Rendszer (KEMR) létrehozására irányuló
munka közvetlenül az Amszterdami Szerződés 1999. májusi hatálybalépését követően
kezdődött el, de a menekültügy terén tíz éve folytatott harmonizációs erőfeszítések ellenére
továbbra is jelentős különbségek vannak a nemzeti rendelkezések között, valamint ezek
alkalmazási szintjén is. Egyetértek a véleménnyel, hogy függetlenül attól, hogy mely
tagállamban nyújtják be a menekültügyi kérelmeiket az érintettek, magas szintű és az egész
Unióban egyenértékű bánásmódot kell élvezniük. A jogharmonizáció ezen a területen
ezért nem elegendő, és azt a tagállamok közötti fokozott gyakorlati együttműködéssel kell
támogatni. Egyértelmű, hogy e célkitűzések elérése érdekében haladéktalanul reformokat
kell elfogadni annak érdekében, hogy az EU tagállamaiban menedéket kérők hatékony
védelemben részesüljenek. Az ezen állásfoglalás melletti szavazással európai parlamenti
képviselőkként hozzájárulunk egy tisztességes és eredményes európai menekültügyi
politikához.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) Véleményem szerint a javaslatok ellentmondásosak.
Egyrészt a cél a fokozottabb harmonizáció elérése, a nemzetközi védelmi szabályok javítása
és a menekültügyi eljárások minőségének és hatékonyságának előmozdítása. Másrészt
indokolatlan adminisztratív terhet eredményeznek, az egyszerűsített rövid eljárások inkább
olyanná teszik, mintha a bíróságoknak gyors döntést kellene hozniuk, emberek különböző
csoportjai indokolatlanul eltérő elbánásban részesülhetnek és a tagállamok szuverenitását
nagyban korlátozhatják. A javaslatok melletti és elleni érvek mérlegelése után – mivel
egyiket sem támasztják alá egyértelműen meggyőző érvek – tartózkodtam a szavazásnál.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Az Európai Unió kulcsfontosságú célkitűzése
a menekültügy terén megköveteli a közös menekültügyi eljáráson alapuló közös védelmi
és szolidaritási térség 2012-ig történő létrehozását. A menekültügy terén tíz éve folytatott
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harmonizációs erőfeszítések ellenére továbbra is jelentős különbségek vannak a nemzeti
rendelkezések között, valamint ezek alkalmazási szintjén is. Függetlenül attól, hogy mely
tagállamban nyújtják be a menekültügyi kérelmeiket az érintettek, az egész Európai Unióban
alkalmazandó közös előírások figyelembevételével egyenlő bánásmódot kell élvezniük.
Egy erős európai jogi keret elfogadása elengedhetetlen feltétel, ha az Unió megfelelő és
hatékony módon létre kíván hozni egy közös európai menekültügyi rendszert. Így csak
az eljárások és az azokhoz kapcsolódó garanciák javításával és harmonizációjával lehet
közös menekültügyi rendszert elérni. Mindenképpen szükséges továbbá az eljárási irányelv
alapvető felülvizsgálata egy elérhető, méltányos és hatékony eljárás biztosításához, mind
a menedékkérők, mind pedig a tagállamok érdekében. Szeretném hangsúlyozni, hogy a
Bizottság ezen irányelvre irányuló új, átdolgozott javaslata valójában segíthet a fokozottabb
harmonizáció elérésében, a nemzetközi védelmi szabályok javításában és a menekültügyi
eljárások minőségének és hatékonyságának előmozdításában.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A menekültügy terén 10 éve folytatott
harmonizációs erőfeszítések ellenére továbbra is jelentős különbségek vannak a nemzeti
rendelkezések között, valamint ezek alkalmazási szintjén is. Az ilyen jellegű eltérések nem
egyeztethetők össze a közös európai menekültügyi rendszerrel, és megannyi akadályt
jelentenek e rendszer felépítésével szemben. Ellentétesek a dublini rendszer egyik
alapkövével, amely azon a feltételezésen alapul, hogy a tagállamok menekültügyi rendszerei
összehasonlíthatók. Függetlenül attól, hogy mely tagállamban nyújtják be a menekültügyi
kérelmeiket az érintettek, szerte az Unióban egyenlő bánásmódot kell élvezniük.

Bár a jogszabályok harmonizációja nem elegendő e különbségek csökkentésére, és a
tagállamok közötti gyakorlati együttműködéssel kell párosulnia, egy erős európai jogi
keret elfogadása elengedhetetlen feltétel, ha az Unió, ahogyan már számos alkalommal
vállalta, megfelelő és hatékony módon létre kíván hozni egy közös európai menekültügyi
rendszert. A Bizottság javaslata helyre fogja hozni a múlt hibáit, hiszen a menekültügyre
vonatkozó előző megközelítés a menedékkérők számára nyújtandó eljárási garanciák terén
ösztönözte a hiányosságokat.

John Bufton, David Campbell Bannerman és Nigel Farage (EFD),    írásban. – Az Egyesült
Királyság Függetlenségi Pártjának európai parlamenti képviselői tartózkodtak e jelentés
módosításairól történő szavazásnál. Ez nem pártunk érdektelensége miatt történt, hanem
azért, mert e jelentés a Lisszaboni Szerződés alapján egy közös bevándorlási és menekültügyi
politika kidolgozását jelenti. Európa lakossága nem akar Lisszaboni Szerződést és nem
akar közös bevándorlási és menekültügyi politikát, és ezért tagadták meg tőlük a Lisszaboni
Szerződésről szóló népszavazást. A módosítások megszavazása a hatályos uniós
jogszabályok támogatását jelentette volna (amelyeket szintén nem akarunk), valamint
szőrszálhasogató döntési folyamatot arról, hogy melyik rész rosszabb a másiknál. Ezért
az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának európai parlamenti képviselői tartózkodtak
a módosításokról történő szavazásnál, de a jelentés egészére határozott nemmel szavaztak.

Françoise Castex (S&D),    írásban. – (FR) A különböző nemzeti rendszerek
harmonizálására és a kérelmezők jogainak fokozottabb védelmére, valamint az eljárások
minőségének javítására irányuló ezen állásfoglalás mellett szavaztam. Ez az állásfoglalás
az eljárás kezdetétől jogsegélyhez való jogot biztosít, miközben fokozottabban figyelembe
veszi a kiszolgáltatott kérelmezők, például a kísérő nélküli kiskorúak sajátos helyzetét.
Sajnálom azonban, hogy a plenáris ülésen történő szavazásra az európai jobboldal a
gyorsított eljárások megerősítését célozta meg abból az elvből kiindulva, hogy a
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menedékkérők valamennyien lehetséges csalók. Sajnálom, hogy ezeket a módosításokat
elfogadták, mert ez a nézet a menekültügy kifigurázása.

Derek Roland Clark (EFD),    írásban. – Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának
európai parlamenti képviselőjeként az Egyesült Királyság menekültügyi rendszerébe történő
mindenféle uniós beavatkozást és minden kapcsolódó irányelvet ellenzek, amely uniós
szabályokat erőltetne az Egyesült Királyságra. Ezért tartózkodtam valamennyi módosításról
szóló szavazásnál, mert még azokat sem fogadom el, amelyek esetleg hasznosnak tűnnek;
ez egyedül az Egyesült Királyság dolga. Ezért a módosított javaslat ellen és a jogalkotási
állásfoglalás ellen szavaztam.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Az elmúlt évtizedben hatalmas fejlődés történt a
közös európai menekültügyi rendszer létrehozása irányába. Továbbra is jelentős
különbségek vannak azonban a nemzeti rendelkezések között, valamint ezek alkalmazási
szintjén, amelyeket fel kell számolnunk, ha 2012-ig közös védelmi és szolidaritás térséget
akarunk létrehozni, amely többek között közös menekültügyi eljáráson alapul.

A fő célkitűzés az, hogy függetlenül attól, hogy mely tagállamban nyújtják be a
menekültügyi kérelmeiket az érintettek, magas szintű és az egész Unióban egyenértékű
bánásmódot kell élvezniük. Ezért fontos az eljárási irányelv alapvető felülvizsgálata egy
elérhető, méltányos és hatékony eljárás biztosításához. A bizottsági kezdeményezés
általánosságban pozitív, amely lehetővé teszi a fokozottabb következetességet és
harmonizációt, a nemzetközi védelmi szabályok javítását és a menekültügyi eljárások
minőségének és hatékonyságának előmozdítását.

Szeretnék gratulálni az előadónak munkájához és elkötelezettségéhez, de sajnálom, hogy
néhány javaslata kissé túl messzire ment, amely végül lehetetlenné tette a Tanáccsal való,
e kezdeményezésre vonatkozó megállapodást, amelyre sürgősen szükség lenne a
menekültügyi eljárás hatékonyságának növelése és a visszaélések megakadályozása
érdekében.

Harlem Désir (S&D),    írásban. – (FR) Guillaume asszony jelentése fontos lépés a
menekültügyre és a kérelmezők védelmére vonatkozó uniós szabályok 2012-ig történő
felülvizsgálatának irányába. Tekintettel a bekövetkezett szörnyű tragédiákra, például egy
líbiai hajó Lampedusánál újabban történő elsüllyedésére, ez a felülvizsgálat létfontosságú,
különösen annak figyelembevételével, hogy tagállamonként igen eltérő lehet a kérelmező
esélye arra, hogy megszerzi a menedékjogot. Ezzel a szöveggel arra szólítjuk fel az Európai
Bizottságot, hogy a javasolt felülvizsgálatba foglalja bele az eljárás kezdetétől a jogsegélyhez
való jogot, a kiszolgáltatott kérelmezőkre, például a kísérő nélküli kiskorúakra való
fokozottabb odafigyelést és a jogorvoslati határidőkre vonatkozó keretrendszert. Sajnálom
azonban, hogy az európai jobboldal a gyorsított eljárások megszorítását fogadta el abból
az elvből kiindulva, hogy a menedékkérők elsődlegesen lehetséges csalók, így korlátozták
jogaikat. Guillaume asszony jelentésének elfogadása azonban egyértelmű jelzést küld a
Tanács és a Bizottság felé, hogy azon kell munkálkodniuk, hogy a menedékkérők számára
Európában biztosítottak legyenek az elfogadható, tisztességes feltételek és eljárások.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) E jelentés mellett szavaztam, mert úgy vélem, hogy
ezek az intézkedések hozzájárulnak a méltányos és hatékony közös európai menekültügyi
rendszer felépítéséhez. Ezek az intézkedések közvetlen hatással vannak a védelmet kereső
személyekre, valamint az Európai Uniónak a szabadság, a biztonság és a jog
érvényesülésének igazi térsége építésére és létrehozására irányuló képességére.
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Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió és a tagállamok régóta dolgoznak a
közös európai menekültügyi rendszer megvalósításán. Könnyű belátni az e célból kifejtett
erőfeszítések érzékenységét és összetettségét, mivel ez a kérdés a külföldiek vonatkozásában
az államok hatáskörét érinti. A Bizottság azonban a felmerült problémák kívánatos
megoldására irányuló javaslatokat nyújtott be a Parlamentnek és a Tanácsnak. Az eljárási
irányelv Bizottság által 2009. október 21-én javasolt átdolgozása e javítási folyamat része.
A már megtett út ellenére még távol vagyunk a sokunk által óhajtott harmonizációtól. Az
eljárások fokozott harmonizációja és a biztosítékok pozitívan fognak hozzájárulni a
folyamat világossá tételéhez, így az irányelv javasolt felülvizsgálata megfelelőnek tűnik.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A Közös Európai Menekültügyi Rendszer
létrehozására irányuló munka közvetlenül az Amszterdami Szerződés 1999. májusi
hatálybalépését követően kezdődött el. 2005 decemberében a tagállami jogi eljárások
harmonizációjának célkitűzésével elfogadták a menekültstátusz megadására és
visszavonására vonatkozó szabályokat megállapító, a menekültügyi eljárásokról szóló
2005/85/EK tanácsi irányelvet. A közelmúltban számos országban, nevezetesen
Észak-Afrikában és a Közel-Keleten zajló társadalmi és politikai zavargások aktuálissá
tették az Európai Unióban a menedékjog iránti kérelmekkel kapcsolatos kérdéseket. Az
igazság az, hogy ha a menekültek átlépik a határt, nem szabad üldözni vagy gyanakvással
fogadni őket. Ezért üdvözlöm e javaslat elfogadását, amely e probléma manicheus
értelmezésével végződött, amely elismeri, hogy a menedékjog alapvető jog és azt a
tagállamoknak tisztességesen és egyenlően kell kezelniük. Üdvözlöm az előadó javaslatát,
amelynek célja egy jogi segítségnyújtási rendszer kidolgozása – tekintettel arra, hogy ezek
kiszolgáltatott emberek, akik nem rendelkeznek hatékony biztosítékokkal –, az eljárások
javítása, valamint a kérelmezők, különösen a kiskorúak számára megfelelőbb jogok
biztosítása.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A nemzetközi védelem megadására és
visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályaira vonatkozó javaslat
ugyanazokat az elveket követi, mint a közös európai menekültügyi rendszer létrehozása.
Látni kell azonban, hogy e jogharmonizációs folyamat kéz a kézben jár az Európai Unió
által követett külpolitikával, valamint a bevándorlásra és a menekülteknek nyújtott segítségre
vonatkozó képmutató álláspontjával. A lampedusai helyzet, ahol menekültek ezreit találjuk
megfelelő védelem nélkül, ennek egyértelmű megnyilvánulása, nem beszélve azon emberek
százairól vagy ezreiről, akik életüket vesztik a Földközi-tengert átszelő hajókon, ahogy az
szégyenszemre ismét megtörtént.

Rendkívül aggódunk a jelenlegi probléma mértéke miatt, különös tekintettel arra, ami a
súlyos fegyveres konfliktusokban, különösen Líbiában történik. Szeretnénk hangsúlyozni
továbbá, hogy ez az irányelvre irányuló javaslat olyan aspektusokat tartalmaz, amely végül
a menedékjog és az arra vonatkozó feltételek szigorítását fogja eredményezni, és
mindenekelőtt korlátozni fogja az egyes tagállamok szuverén jogát arra, hogy maguk
válasszanak és döntsenek saját menekültügyi eljárásaikról.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A nemzetközi védelem megadására és
visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló irányelvre
irányuló, az Európai Parlamentben ma szavazásra kerülő javaslat ugyanazokat az elveket
követi, mint a közös európai menekültügyi rendszer létrehozása. Látni kell azonban, hogy
e jogharmonizációs folyamat kéz a kézben jár az Európai Unió által követett külpolitikával,
valamint a bevándorlásra és a menekülteknek nyújtott segítségre vonatkozó képmutató
álláspontjával, mint például a lampedusai helyzet esteében, ahol menekültek ezreit találjuk
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megfelelő védelem nélkül, nem beszélve azon emberek százairól vagy ezreiről, akik életüket
vesztik a Földközi-tengert átszelő hajókon.

Rendkívül aggódunk a jelenlegi probléma mértéke miatt, különös tekintettel arra, ami a
súlyos fegyveres konfliktusokban, különösen Líbiában történik.

Szeretnénk hangsúlyozni továbbá, hogy ez az irányelvre irányuló javaslat olyan
aspektusokat tartalmaz, amely végül a menedékjog és az arra vonatkozó feltételek
szigorítását fogja eredményezni, mindenekelőtt az egyes tagállamok szuverén joga
tekintetében arra, hogy maguk válasszanak és döntsenek saját menekültügyi eljárásaikról.
Innen ered e jelentés tekintetében elfoglalt kritikus álláspontunk.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) A nemzetközi védelemnek lehetővé kellene tennie,
hogy a saját országukban üldözöttek jobb körülmények között találjanak menedéket.
Guillaume asszony jelentése azonban jelenlegi állapotában – még ha egyes módosítások
segítettek is javításában – valójában arra ösztönzi az embereket, hogy visszaéljenek ezzel
az eljárással, és akadályozzák az illetékes szolgálatokat, megfosztva ezáltal a lehetőséget
azoktól, akiknek valóban szükségük van arra, hogy ügyüket gyorsan elbírálják.

A kiskorúak iránt, életkoruktól és valódi körülményeiktől függetlenül teljes jóakaratot
tanúsítanak, ami teljes mértékben indokolatlan; a nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmek
visszautasítására a gyorsított eljárás alkalmazására korlátozottak a lehetőségek; a
jogorvoslatok rendszerint halasztó hatályúak; az elutasító határozat felülvizsgálatára
irányuló kérelem joggá vált és a védelmet kérő szükséges együttműködését szinte soha
nem követelik meg, még akkor sem, ha személyazonosságának vagy származásának
igazolásáról van szó, aminek valójában az ügy elbírálására vonatkozó
minimumkövetelménynek kellene lennie.

A nemzetközi védelemre irányuló kérelmek nem lehetnek nemkívánatos gazdasági migráció
elleni korlátozó intézkedések kijátszásának eszközei, és nem szabad, hogy azok legyenek.
Szégyenletes, hogy a Parlament azáltal, hogy az álmenedékkérők számára mértéktelen
jogokat biztosít, segíti az efféle kijátszásokat.

Louis Grech (S&D),    írásban. – A Guillaume-jelentésre vonatkozóan, bár elvben ez a
jelentés jelentős lépést jelent a közös európai menekültügyi rendszer létrehozása irányába,
a képviselőcsoporttal ellentétesen szavaztam számos klauzula tekintetében, mivel úgy
éreztem, hogy nem tükrözik reálisan azokat az összetett kérdéseket és problémákat,
amelyekkel országom, Málta szembesül, ahová rendszeresen érkeznek bevándorlók. Ennek
ellenére a zárószavazásnál a teljes jelentés mellett szavaztam, amely végül számos nagyon
jó klauzulát tartalmazott a tagállamok igényeivel és az őket foglalkoztató kérdésekkel
kapcsolatosan. Példa erre az aránytalanul nagy számú menedékkérelmet fogadó tagállamok
számára történő pénzügyi, igazgatási és technikai támogatás azonnali mobilizálására való
felhívás. Az efféle kezdeményezés minden tagállam, de különösen a Máltához hasonló
országok számára alapvető fontosságú, amelyeket a bevándorlók nagymértékű beáramlása
miatt gyakran óriási kötelezettségek és bonyolult kérdések terhelnek, amit saját erőből
nem képesek megoldani.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) 2011. április 6-án, szerdán az Európai
Parlament elfogadta az úgynevezett menekültügyi eljárásokról szóló irányelvre vonatkozó
jelentést. Ez a szavazás jelentős lépést jelent egy valódi európai menekültügyi politika
létrehozása irányába, amelyet már régóta követelünk. Ez az elfogadás továbbá világos
jelzés arra vonatkozóan, hogy az EU-nak 2012-ig Közös Európai Menekültügyi Rendszerre

105Az Euròpai Parlament vitàiHU06-04-2011



(KEMR) van szüksége, különösen amióta a Földközi-tenger déli részén bekövetkezett
események és az Észak-Afrikából érkező legutóbbi migrációs áramlások egyértelműen
igazolták a jelenlegi európai rendszer korlátait. Egy hiteles és hatékony rendszer érdekében
sürgősen szükség van az uniós irányelvek felülvizsgálatára. Nevezetesen határozott
meggyőződésem, hogy a gyorsított eljárásra vonatkozó rendelkezésekre és a nyilvánvalóan
alaptalan kérelmek visszautasítására vonatkozó rendelkezéseknek nem szabad a kísérő
nélküli kiskorúakra vagy a különös igényű menedékkérőkre vonatkoznia, így a másként
rendelkező módosítások mellett szavaztam. Másodszor, a Liberálisok és Demokraták
Szövetsége Európáért Képviselőcsoport teljes mértékben ellenezte, hogy a menedékkérelem
gyorsított elbírálásának lehetővé tételére vonatkozó indokokat további indokokkal bővítsék
ki, tekintettel azokra a kockázatokra, amelyeket ezek a rendelkezések jelentenek a
menedékkérők számára, és mélységesen sajnálom, hogy a vonatkozó módosításokat ilyen
kis többséggel fogadták el. Végül a „biztonságos harmadik ország” fogalmára tekintettel a
tartózkodás mellett döntöttem.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) Minden korábbinál keményebben kell
dolgoznunk azon, hogy valódi közös európai menekültügyi rendszert (KEMR) hozzunk
létre 2012-ig, amely fokozottabban védi a kérelmezők jogait és javítja az eljárások
minőségét. Jelentésem ebbe az irányba halad különösen azáltal, hogy magában foglalja az
eljárás kezdetétől a jogsegélyhez való jogot, a kiszolgáltatott kérelmezőkre, például a kísérő
nélküli kiskorúakra való fokozottabb odafigyelést és a jogorvoslati határidőkre vonatkozó
keretrendszert. Sajnálom, hogy az európai jobboldal csak a gyorsított eljárások megerősítését
célozta meg abból az elvből kiindulva, hogy a menedékkérők valamennyien lehetséges
csalók, mert ez a nézet a menekültügy kifigurázása. Véleményem szerint a határozottabb
eljárások és döntések, valamint az ügyek gyorsabb kivizsgálása azt fogja jelenteni, hogy
kevesebb lesz a fellebbezések száma és a megalapozatlan kérelmeket könnyebben lehet
azonosítani.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – A Guillaume-jelentés fontos jogterületeket érint
és hangsúlyozza, hogy a menedéket kérők tekintetében az emberi jogokat teljes mértékben
tiszteletben kell tartani. Országomnak, Skóciának eddig még sikerült ellenőrzése alatt
tartania a bevándorlást. Az Egyesült Királyság egymást követő kormányai által bevezetett
politikák azonban meglehetősen embertelenek voltak. Büszke vagyok arra, hogy olyan
párt tagja vagyok, amely aktívan kampányolt a menedéket kérő kisgyermekek brutális
fogva tartása ellen.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) E jelentés mellett szavaztam, mert úgy vélem,
hogy meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy méltányos és hatékony közös európai
menekültügyi rendszert hozzunk létre. A menekültügyi politikák közvetlen hatással vannak
a védelmet kereső személyekre, valamint az Európai Uniónak a szabadság, a biztonság és
a jog érvényesülésének igazi térsége építésére és létrehozására irányuló képességére. A
közös európai menekültügyi rendszer keretében harmonizált, tisztességes és hatékony
eljárásokat kell biztosítani.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A 27 uniós tagállam menedékjog megadására
vonatkozó egységes eljárásának lehetséges előírásáról szóló irányelvre irányuló, a Parlament
elé terjesztett javaslat fontos lépés, de a kérdés kényes volta gondos és alapos mérlegelést
kíván. A végső cél annak biztosítása, hogy az államok a Stockholmi Szerződésben vállalt
kötelezettségekkel összhangban, az eljárások egyszerűsítésével és felgyorsításával közelítsék
egymáshoz jogszabályaikat. További cél a menedékkérők számára magasabb szintű védelem
nyújtása, biztosítva az elsőfokú eljárás során a gyors ítéletet, a jogsegélynyújtást és a végleges
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döntésig az országban való tartózkodás engedélyezését. A jó szándék ellenére ezen
irányelvtervezet ellen szavaztam, mivel bizonyos technikai és eljárási szempontokból
pontatlan, és egyes fogalommeghatározások félreérthetők. Tulajdonképpen oly módon
fogalmaz, hogy az irányelv maga azt eredményezné, hogy a kérelmezők könnyen vissza
tudnak élni vele. Ezért úgy döntöttem, hogy a szövegnek ezt a változatát nem támogatom,
mivel nem értek vele egyet teljes mértékben.

Agnès Le Brun (PPE),    írásban. – (FR) Menekültügyre vonatkozó politikájával kapcsolatos
tervei részeként az Európai Unió célja, hogy közös európai menekültügyi rendszert hozzon
létre. Valójában a Schengeni Megállapodás részes felét képező tagállamokon belüli szabad
mozgás most azt követeli tőlünk, hogy összehangolt erőfeszítést tegyünk a bevándorlási
kérdések megértése felé. A nemzetközi védelem megadásáról és visszavonásáról szóló
jelentés a 2005/85/EK irányelv alapján kialakult jelenlegi rendszert reformálja meg. Az
Európára nehezedő demográfiai nyomás ma azt követeli, hogy ezeket a kérdéseket fokozott
éberséggel fontoljuk meg. Sajnos Guillaume asszony jelentése nem tükrözi ezeket a
megfontolásokat, amely az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportjával
együtt arra indított, hogy ellenezzem a jelentést. Valójában túl sok bizonytalanságot és
lazaságot hagy az eljárásokban, amely azzal a kockázattal jár, hogy ezzel a történelmi
joggal vissza fognak élni. A „családtagok” fogalom például túl tág, és fennáll az azzal való
visszaélés kockázata. Hat hónapig tartó eljárást követően az érintett tagállamnak kell
bizonyítania, hogy a kérelmezőt nem üldözik, ami az illetéke hatóságok számára a feladatot
még bonyolultabbá teszi. A gyorsított eljárások alkalmazására vonatkozó korlátozások
tovább súlyosbítják ezeket a nehézségeket.

David Martin (S&D),    írásban. – E jelentés mellett szavaztam. A menekültek számára
státuszuk meghatározásában Európába való megérkezésük első napjai meghatározóak, és
a jelentés szerint az európai országoknak 2012-ig első lépésként javítaniuk kell
menekültügyi eljárásaikat. Nevezetesen az elfogadott jelentés felhívja az uniós országokat,
hogy növeljék a minimális eljárási biztosítékokat, különösen az ingyenes jogsegélyhez
való jog, a tájékoztatáshoz való jog és a személyes meghallgatáshoz való jog tekintetében;
hogy fordítsanak megkülönböztetett figyelmet a kiszolgáltatott kérelmezőkre, például a
gyermekekre és az Európai Parlamenttel együttdöntési eljárás keretében fogadjanak el egy
közös, a biztonságos harmadik országokat felsoroló listát.

Véronique Mathieu (PPE),    írásban. – (FR) Guillaume asszony jelentése ellen szavaztam,
mert tagállamainkban jelenleg hatályos eljárásokkal összehasonlítva a menekültügyi
eljárások harmonizációjára vonatkozóan a jelentésben meghatározott kritériumok nem
reálisak. Minden bizonnyal akarunk közös menekültügyi rendszert, de nem egy utópikus
harmonizáció árán. A mai parlamenti szavazás világosan mutatja az e Házban érezhető
aggodalmat, amely Ház fele elutasította ezt a demagóg megközelítést, és felelősebb
megközelítést tart kívánatosnak, amely hatékony és a gyakorlatban működő menekültügyi
rendszerek elfogadását támogatja.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Az ENSZ minden tagállamának
kötelessége a menekültek és a menedékkérők védelme. Az EU-nak sikerül e jogszabály
azáltali semmibe vétele, hogy arra kéri az uniós határokkal rendelkező tagállamokat, hogy
a menekülteket és a menedékkérőket táborokban tartsák, mialatt ezek az emberek döntésre
várnak, amely annál is inkább bizonytalan, mert a gyanú a norma, a gyorsított eljárások
fennmaradtak és az ezekkel az ügyekkel foglalkozó tisztviselők számát csökkentették.
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Másrészt szeretném megjegyezni, hogy e szöveg néhány jelentős javítást hozott, ilyen
például az abszurd „biztonságos származási ország” fogalommal való leszámolás, a
kiskorúak fogva tartásának tilalma és a szexuális orientáción alapuló üldöztetés
belefoglalása.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Több mint 10 év telt el azóta, hogy a Közös Európai
Menekültügyi Rendszer (KEMR) létrehozására irányuló munka közvetlenül az Amszterdami
Szerződés 1999. májusi hatálybalépését követően elkezdődött, az Európai Tanács tamperei
ülésén jóváhagyott elvek alapján. A KEMR első szakaszának (1999–2005) célja az volt,
hogy a tagállamok jogi kereteit minimumszabályok alapján összehangolják. Bár még
hosszú az út a valódi harmonizáció megteremtéséig, de tudatában kell lennünk, hogy csak
az eljárások és az azokhoz kapcsolódó garanciák javításával és harmonizációjával lehet
közös rendszert elérni. Ebben az összefüggésben mindenképpen szükséges az eljárási
irányelv alapvető felülvizsgálata egy elérhető, méltányos és hatékony eljárás biztosításához,
mind a menedékkérők, mind pedig a tagállamok érdekében.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Ha az állásfoglalás célja az, hogy az Európai Unió
területén történő menedékjog biztosítására vonatkozóan hozzáférhető, tisztességes és
hatékony eljárást hozzon létre, akkor a védelmet kereső emberek számára standard uniós
biztosítékokat fognak nyújtani, és az uniós tagállamok képesek lesznek arra, hogy
különbséget tegyenek a menedékkérők és az egyéb bevándorlók között. A jelentés mellett
szavaztam.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A közös európai menekültügyi rendszer
létrehozására irányuló erőfeszítések tekintetében a menedékkérők jogai állnak a
középpontban. Ez figyelmen kívül hagyja azonban, hogy ezen emberek többsége nem
valódi menedékkérő, hanem gazdasági migráns, akinek a genfi egyezmény szerint nincs
joga menedékkérelemre, és ezek az emberek helytelen információk nyújtásával és egy sor
késleltetési technikával fenntartják a hatóságokat, ami eurómilliárdokba kerül. Az ellenkező
irányba, a hazatelepülés tekintetében igen kevés előrehaladás történt.

Tekintettel a világ túlnépesedett régióiból érkező menekültáradatra, akiknek többségét
gazdasági megfontolások vezérlik, akik a világ minden részéből csak problémákat és
konfliktusokat hoznak magukkal, akiktől még csak meg sem követelik, hogy
együttműködjenek a folyamat során, egyértelműen el kell utasítanunk a szigorúbb egyoldalú
védelmi szabályokat, amelyek mágnesként fogják vonzani a menedékkérőket és a gazdasági
migránsokat, és csak súlyosbítják a problémát.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) E javaslat mellett szavaztam, mert minden
erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy hatékonyabb és az emberekre pozitív
hatást gyakorló európai menekültügyi rendszert hozzunk létre. A menekültügyi politikák
igen fontosak, mert óriási hatással vannak az Európai Uniónak a szabadság, a biztonság
és a jog érvényesülésének közös térsége építésére és létrehozására irányuló képességére.
Mindenekelőtt javítanunk kell a menekültügyi eszközök közötti koherenciát. Az eljárásokat
tisztességes és hatékony módon történő lefolytatásuk érdekében harmonizálni kell.
Növelnünk kell továbbá a minimális eljárási biztosítékokat. Biztosítanunk kell, hogy a
menedékkérők élvezzék a tájékoztatáshoz való jogot, a személyes meghallgatáshoz való
jogot és az ingyenes jogsegélyhez való jogot, valamint, e jogok tekintetében ne legyenek
korlátozások. Minden eljárási eszközt megkülönböztetés nélkül és egységesen kell
alkalmazni, kellő tekintettel a jogokra vonatkozó minimális biztosítékokra és elvekre.
Különös figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott menedékkérőkre. A gyermekek érdekeit
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megfelelően kell biztosítani és a szükséges eljárások alkalmazásával azokat képviselni kell.
Egyetértek a javaslattal, amely lehetőséget teremt a tagállam nemzetbiztonságára esetlegesen
veszélyt jelentő személynek vagy annak a személynek az azonnali kiutasítására, akit a
nemzeti jogszabályok szerint közbiztonsági okokból kényszerrel kiutasítottak egy
országból. Egy ilyen lehetőség nagyon fontos és szükséges, mert a tagállamok számára
fokozott lehetőséget nyújt arra, hogy leállítsák a terrorista hálózatok működését és
meghozzák a megfelelő megelőző intézkedéseket.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A Közös Európai Menekültügyi
Rendszer (KEMR) létrehozására irányuló munka az Amszterdami Szerződés 1999. májusi
hatálybalépését követően kezdődött, az Európai Tanács tamperei ülésén jóváhagyott elvek
alapján. Ennek irányába komoly haladás történt. Az eljárási irányelv alapvető
felülvizsgálatára és átdolgozására irányuló, most előterjesztett javaslat újabb előrelépés.
Valójában a nemzeti rendelkezések között, valamint ezek alkalmazási szintjén továbbra
is fennálló jelentős különbségek teljes mértékben összeegyeztethetetlenek a KEMR-rel, és
ez indokolja ezeket a módosításokat. A KEMR célja, hogy függetlenül attól, hogy mely
tagállamban nyújtja be menekültügyi kérelmét a kérelmező, magas szintű és az egész
Unióban egyenértékű bánásmódot kell élvezne. Ezért egyetértek azzal, hogy erős európai
jogi keretrendszert kell létrehozni, amely megfelelő és hatékony KEMR megteremtését
teszi lehetővé. E jelentés mellett szavaztam, mert úgy gondolom, hogy csak az eljárások
és az azokhoz kapcsolódó garanciák javításával és harmonizációjával lehet közös rendszert
kialakítani.

Vincent Peillon (S&D),    írásban. – (FR) Kollégám és barátom, Guillaume asszony kiváló
jelentése mellett szavaztam, amely a menedékjog Európában való megadására és
visszavonására vonatkozó eljárásokkal foglalkozik. Ez a szöveg jelentős előrelépést jelent
a közös európai menekültügyi rendszer 2012-ig történő létrehozása terén, véget vetve
ezáltal annak a tűrhetetlen helyzetnek, amelyben attól függően, hogy a menedékkérő mely
európai országban kér védelmet, menekültként való elismerésére esélye 1% és 65% között
mozog. A Parlament ezért a menekültügyi eljárások lefolytatásában a fokozottabb
igazságosság és a nagyobb hatékonyság mellett emelt szót. Azt javasolja, hogy a jogok
védelmére és az eljárások korszerűsítésére minden ország ugyanazokat a megerősített
szabályokat alkalmazza: az első naptól ingyenes jogsegély, a jogorvoslati határidőkre
vonatkozó keretrendszer, speciális segítségnyújtás a kísérő nélküli kiskorúak számára és
az ügyek gyorsabb elbírálása. Bár sajnálom, hogy a Parlamentben többséget élvező európai
jobboldalnak sikerült módosításokat elfogadtatnia a szövegre vonatkozóan, amely elutasítja
a menedékkérők őszinteségével kapcsolatosan széles körben elterjedt, túlzott gyanút,
melegen üdvözlöm e jelentés elfogadását. A labda most a tagállamok térfelén van,
amelyeknek még határozniuk kell javaslatainkról.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. Különös örömmel
tölt el, hogy a jobbközép soraiban ülő kollégák a menedékjogra vonatkozó általános
álláspontjuktól függetlenül egyetértettek a különös védelem szükségességével. Bizonyos
országokból, például Irakból, Ugandából, Hondurasból vagy Indonéziából menekülő
leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek számára a kulturális érzékenység
figyelembevételével különös védelmet kell biztosítani. Ez jelentős lépés annak irányába,
hogy teljes mértékben megfeleljünk a nemzetközi menekültügyi jogszabályok szerinti
kötelezettségeinknek. Az Európai Parlament igazolja, hogy a menekültügyi szabályokat
naprakésszé kell tenni, hogy tükrözzék a valóságot: 76 országban büntetendő a
homoszexuális aktus és 7 ország halálbüntetést helyez kilátásba (lehet, hogy Ugandával
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együtt hamarosan 8). Sajnálom, hogy a haladó rendelkezések nem mentek át, de a mai
szöveg végül nagyobb mértékű korrektséget teremt a leszbikus, meleg, biszexuális és
transznemű menedékkérők számára. A ma elfogadott szöveg az Európai Parlament hivatalos
álláspontja első olvasatban. A menekültügyi szabályok tényleges módosítása akkor történik
meg, amikor az uniós kormányok megvizsgálják a szöveget és megállapodnak az Európai
Parlamenttel.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Évekig tartó vitát és a Lisszaboni Szerződés aláírását
követően a Bizottság benyújtotta a Parlamentnek a tagállamok közötti közös menekültügyi
eljárásra vonatkozó első tervezetet.

A nemzeti szabályozások fennálló eltérései ellenére 2012-re a tagállamok közötti
harmonizált menekültügyi politikákon alapuló közös biztonsági és szolidaritási térség
létrehozása a cél. Valójában ezek a nemzeti eltérések nem egyeztethetők össze a közös
európai menekültügyi rendszerrel, és akadályt jelentenek e rendszer megvalósításával
szemben.

Az új jogszabály kijelenti, hogy függetlenül attól, hogy a menedékkérők mely tagállamban
nyújtják be a menekültügyi kérelmeiket, az egész Unióban egyenértékű bánásmódot kell
élvezniük. Fontos, hogy a közös európai rendszer bevezetése érdekében tovább dolgozzunk
az eljárások és a hatékony menekültügyi biztosítékok fokozatos javításán és
harmonizációján. Remélem, hogy e felülvizsgálattal összefüggésben elérhető, méltányos
és hatékony eljárást biztosítunk, mind a menedékkérők, mind pedig a tagállami védelmi
rendszerek érdekében.

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) Az egységes menekültügyi eljárásról szóló parlamenti
irányelvvel szembeni meggyőződéses tiltakozásunkat fejeztük ki, mert végrehajtása esetén
valójában felülírja a tagállami szuverenitást. Úgy véljük, elfogadhatatlan, ha
megakadályozzuk a tagállamokat abban, hogy megtagadják a menedékjogot és a kedvező
elbánást a nemkívánatos személyektől szerte az Európai Unióban, amikor vannak olyan
európai családok, akiknek még lakhatási joguk sincs. A menedékkérők számára teljesen
ingyenesen jogi tanácsadáshoz, segítséghez és képviselethez való jogot is biztosítanak. Az
irányelv előírja továbbá, hogy a nem kormányzati szervezetek aktív szerepet játszhatnak
a menedékkérőknek biztosított szolgáltatások nyújtásában, a védelem biztosítására
vonatkozó eljárásokról történő tájékoztatásukban, valamint segítség és tanácsadás
nyújtásában, amit a határátlépéskor vagy a fogadóközpontokban kell kérni. Figyelembe
véve, hogy ezeket az ellátásokat az európai adófizetők fogják megfizetni, és nemcsak a
menekülteknek, hanem minden menedékkérőnek, következésképpen minden azt igénylő
illegális bevándorlónak is biztosítani fogják.

Thomas Ulmer (PPE),    írásban. – (DE) E jelentés ellen szavaztam. A jelentés egységes jogi
szabályokon alapuló, jól szervezett, közös és gyors menekültügyi eljárás létrehozására
vonatkozik. A zöldek és a szocialisták által benyújtott módosítások azonban biztosítani
fogják, hogy a külföldiek úgy élhetnek az EU-ban, hogy ellenőrzésükre szinte semmilyen
eszköz nem áll rendelkezésre. Következésképpen rossz szolgálatot teszünk azoknak a
valódi menedékkérőknek, akik azért kérnek menedékjogot, mert életük politikai, vallási
vagy etikai okból veszélyben van, mivel minden más migránssal együtt egy kalap alá vesszük
őket. Nem ez az elképzelésem a menekültpolitikáról. A menekültpolitikának humanitáson
és szolidaritáson alapuló fellépésnek kell lennie. Ha szolgáltatást nyújtunk ezeknek az
embereknek, akkor valamit adniuk kell cserébe, például az őket fogadó ország struktúráinak
elismerését és tiszteletben tartását.
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Jelentés: Brian Simpson (A7-0329/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Az idegenforgalmi ágazat az utóbbi időben
egyre fontosabbá válik az európai vállalkozások és lakosok számára. Ily módon fontos,
hogy a statisztikai adatok az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű idegenforgalmi
politika fejlesztése érdekében a lehető legmegbízhatóbbak legyenek, mivel ezek a
vállalkozásoknál és a magánszektorban a döntéshozatali folyamat támogatására szolgáló
eszközök. Hangsúlyoznom kell továbbá, hogy fontos, hogy a Bizottság e javaslatokat
abban az értelemben fogadja, amelyben azokat javasolták.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Az idegenforgalmi statisztika jelentős
szerepet játszik az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű idegenforgalmi politika
fejlesztésében. Az ezzel kapcsolatos statisztikák azonban nemcsak a kifejezetten az
idegenforgalomra vonatkozó politikák nyomon követését szolgálják, hanem a tágabb
értelemben vett regionális politikát és a fenntartható fejlődést is. Véleményem szerint az
Európai Unió idegenforgalmi ágazatát a tagállami kezdeményezéseket kiegészítő uniós
szintű koordinált fellépéssel meg kell erősíteni. Üdvözlöm az idegenforgalomra vonatkozó
európai statisztikák jogi keretének korszerűsítésére és optimalizálására irányuló célkitűzést,
ami az ágazatra váró legnagyobb kihívásokat, többek között az éghajlatváltozást, a
környezetvédelmi korlátokat, a globális versenyt, a demográfiai tendenciákat és az
idegenforgalmi mozgások szezonális eloszlását jobban fogja kezelni. Az idegenforgalomra
vonatkozó európai statisztikák rendszeres előállításához ezt az új közös keretrendszert a
tagállamoknak az idegenforgalmi keresletre és kínálatra vonatkozó, harmonizált európai
statisztikák összegyűjtése, összeállítása, feldolgozása és továbbítása révén kell létrehozniuk.
E jelentés mellett szavaztam, mert az idegenforgalom fontos gazdasági tevékenység az
EU-ban, és jelentősen hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, valamint a gazdasági
növekedéshez.

Liam Aylward (ALDE),    írásban. – (GA) Európába érkezik a világon a legtöbb turista:
évente mintegy 370 millió nemzetközi turista látogat el ide. Írországot minden évben
körülbelül 7 millió tengerentúlról érkező turista látogatja meg. Az idegenforgalmi ágazat
az európai vállalkozások és a tagállamok gazdasága számára óriási jelentőségű. Jelenleg
1,8 millió vállalkozás és 9,7 millió munkahely függ az európai turizmustól. Ugyanebben
az ágazatban jelentős növekedési lehetőségek rejlenek, az ökoturizmus, a kulturális örökség,
a sport és a gasztronómia értelmében. E lehetőségek legjobb kihasználása érdekében az
idegenforgalmi ágazatot megfelelően kell kezelni. E célból támogatom ezt a statisztikai
adatszolgáltatásról és idegenforgalomról szóló jelentést. A helyi, nemzeti és európai
idegenforgalomra vonatkozó pontos adatok segítik az EU-t hatékony szakpolitikák
fejlesztésében és az európai idegenforgalom ösztönzésében.

Mivel az idegenforgalmi ágazat Írország számára alapvető fontosságú és az ország földrajzi
fekvésével összefüggésben különösen üdvözlöm, amit a jelentés a szigetek és a külső régiók
speciális helyzetéről, valamint ezeknek a speciális eseteknek az európai turizmus számára
szóló új uniós cselekvési keretben való megvitatásáról ír.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) E jelentés mellett szavaztam. Az
idegenforgalom fontos gazdasági tevékenység az EU-ban, és jelentősen hozzájárulhat a
foglalkoztatás növeléséhez, valamint a gazdasági növekedéshez, továbbá fontos szerepet
játszhat a vidéki és a kevésbé fejlett területeken a társadalmi-gazdasági integráció
elősegítésében. A becslések szerint az európai idegenforgalmi ágazat 1,8 millió elsősorban
kisvállalkozása a teljes munkaerő 5,2%-át (megközelítőleg 9,7 millió munkahely)
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foglalkoztatja. Támogatom a Bizottság célkitűzését, amely új politikai keretet kíván
meghatározni az európai idegenforgalom számára a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett
új hatáskörök alapján. Az idegenforgalmi ágazat előtt jelentős kihívások állnak, többek
között az egyre erősödő globális verseny, a demográfiai tendenciák, az éghajlatváltozás és
a környezetvédelmi korlátok, az idegenforgalmi mozgások szezonális eloszlása, valamint
az, hogy a fogyasztók egyre inkább alkalmazzák az új információs és kommunikációs
technológiákat. Véleményem szerint uniós szintű, a nemzeti kezdeményezéseket kiegészítő,
összehangolt fellépéssel meg kell erősíteni az EU idegenforgalmi ágazatát. E rendelet –
amelynek célja, hogy közös keretrendszert teremtsen az idegenforgalomra vonatkozó
európai statisztikák rendszeres előállításához az idegenforgalmi keresletre és kínálatra
vonatkozó, harmonizált európai statisztikáknak a tagállamok általi összegyűjtése,
összeállítása, feldolgozása és továbbítása révén – nagyon fontos, mert megfelelő végrehajtása
esetén megállapítható a tagállamokban az idegenforgalom valódi helyzete és könnyebbé
válik a turisták változó igényeihez való alkalmazkodás.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) Az idegenforgalmi ágazat az európai gazdaság
számára fontos ágazat, mivel mintegy 1,8 millió, elsősorban kis- és középvállalkozása
megközelítőleg 9,7 millió munkavállalót foglalkoztat. Becslések szerint az idegenforgalmi
ágazat állítja elő az EU bruttó hazai termékének több mint 5%-át.

A COM(2010)352 közlemény előterjesztésével a Bizottság célja, hogy új politikai keretet
határozzon meg az európai idegenforgalom számára, és arra törekszik, hogy az ágazatot
uniós szintű, a tagállami kezdeményezéseket kiegészítő, összehangolt fellépéssel
megerősítse. Ezért az új politikai keret sikeres végrehajtásához a döntéseket megbízható
és összevethető statisztikai adatok alapján kell meghozni.

A jelentés, amely megérdemelte támogatásomat, elismeri a statisztikai adatok szerepének
fontosságát az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű idegenforgalmi politika
fejlesztésében, mivel ezek a döntéshozatali folyamat támogatására szolgáló hasznos
eszközök. Támogatom továbbá, hogy közös keretrendszert hozzanak létre az
idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák rendszeres előállításához az
idegenforgalmi keresletre és kínálatra vonatkozó, harmonizált európai statisztikáknak a
tagállamok általi összegyűjtése, összeállítása, feldolgozása és továbbítása révén.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) A statisztikai adatok fontos szerepet játszanak az
idegenforgalmi politikák fejlesztésében és az üzleti döntéshozatalban. Támogatom a
szöveget, mivel egyrészt az elmúlt években az idegenforgalmi ágazatban bekövetkezett
változások szükségessé tették az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikai adatok
jogi keretének naprakésszé tételét. A javaslat, miután elfogadták, javítani fogja a továbbított
statisztikai adatok időszerűségét, összehasonlíthatóságát és teljességét, továbbá az
adatfeldolgozás hatékonyságát.

Mara Bizzotto (EFD),    írásban. – (IT) A Simpson-jelentés és az általa hivatkozott rendelet
az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák gyűjtéséhez és elosztásához közös
keretrendszer létrehozását javasolja az idegenforgalmi keresletre és kínálatra vonatkozó,
harmonizált európai statisztikáknak a tagállamok általi összegyűjtése és feldolgozása révén,
összesített táblázatok használatával, amelyeket aztán elektronikusan továbbítanak az
Európai Bizottsághoz (Eurostat). Az előadó dicséretre méltó munkája ellenére nem tudok
a jelentés mellett szavazni, mert nem változtat a rendeletben meghatározott munka és
adatgyűjtés mennyiségén. A rendelet által javasolt táblázatok összeállítása meglehetősen
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bonyolult, és ilyen sok adat összegyűjtése véleményem szerint túlzott terhet jelent. Ezért
nem helyeselhetem az e rendelettel járó bürokratikus terhet és zavaró hatást.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) E jelentés mellett szavaztam, mert javítani
kell az európai idegenforgalmi politikákat, különös tekintettel arra, hogy az európai
idegenforgalmi ágazatnak nehéz gazdasági helyzetet kellett elviselnie. A Lisszaboni
Szerződés hatálybalépését követően a jogi keretben történt változással az Európai Unió
nagyobb hatáskört kapott, és az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be az idegenforgalomra
vonatkozó új politikai kontextusról. E rendeletre irányuló javaslat célja, hogy korszerűsítse
és optimalizálja az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák jogi keretét, de
aggályok vannak azzal kapcsolatosan, hogy a javaslat nem rendelkezik a turisztikai
szatellitszámlák (TSA) bevezetéséről. Ezek a turisztikai szatellitszámlák pedig döntő szerepet
játszanak az idegenforgalmi statisztikák integrált rendszerének fokozatos kialakításában
és az idegenforgalom valódi értékének, továbbá a munkahelyteremtésre és a gazdaságra
kifejtett hatásainak jobb megértésében. Az idegenforgalom fejlesztésével és növekedésével
kapcsolatos tudásalap bővítése érdekében a Bizottságnak az idegenforgalomról szóló
kísérleti tanulmányi programot kell kidolgoznia. Ezeket a tanulmányokat a tagállamok
önkéntes alapon készítenék el annak érdekében, hogy kidolgozzanak egy rendszert a
turizmus környezetre gyakorolt hatásait mutató adatok gyűjtésére.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Számos tagállamban, ahogy az én országomban,
Portugáliában is, az idegenforgalom jelentős helyet foglal el a gazdaságban, amely lényegéből
adódóan új jövedelemforrásokat és gazdasági növekedést generáló potenciállal rendelkezik.
Az idegenforgalom a harmadik legnagyobb európai társadalmi-gazdasági tevékenység,
amely az EU bruttó hazai termékének 5%-át adja. Az Európai Unió továbbra is a világ első
számú idegenforgalmi célpontja, tekintettel a 2008-as adatok szerinti, a világszerte tett
beutazások 40%-ára.

Az EU célja, hogy új politikai keretet határozzon meg az idegenforgalom számára, és arra
törekszik, hogy az ágazatot uniós szintű, a tagállami kezdeményezéseket kiegészítő,
összehangolt fellépéssel megerősítse annak érdekében, hogy kezelje a főbb kihívásokat,
többek között az éghajlatváltozást, a demográfiai tendenciákat és a globalizációt. Az
idegenforgalommal kapcsolatos adatok összegyűjtése lehetővé teszi az ezen ágazat által
képviselt volumennek, az ágazat jellemzőinek, a turisták profiljának és a különböző utazási
szokásoknak a jobb megismerését, ami hozzájárul nemcsak az ágazatra vonatkozó politikák
megfelelőbb kialakításához, hanem társadalmi-gazdasági kihatásainak jobb megértéséhez.

Ezért támogatom a jelenlegi statisztikai rendszer korszerűsítését annak érdekében, hogy
megbízható és összehasonlítható statisztikai adatok álljanak rendelkezésünkre.

Lara Comi (PPE),    írásban. – (IT) Tagadhatatlan, hogy az elmúlt évtizedben az
idegenforgalom radikális változásokon ment keresztül, többek között a technológiai
fejlődésnek köszönhetően. Ezért az adatgyűjtésre és a statisztikákra vonatkozó
jogszabályokat korszerűsíteni kell.

E tekintetben egyetértek a Bizottság javaslatával, hogy új rendeletet kell kidolgozni, amely
hatályon kívül helyez néhány elavult kérdést. Ugyanakkor azonban támogatom a parlamenti
rendelet módosításait, különösen egyrészt a harmonizált statisztikák bevezetésének
szükségességével kapcsolatosan, amelyek tükrözik a turizmus tisztán társadalmi aspektusait,
másrészt a kulcsfontosságú kérdésekre vonatkozóan, meghatározatlan időre a Bizottság
által átruházott fellépések elfogadását ellenző állásponttal kapcsolatosan.
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Úgy vélem továbbá, hogy komoly hiányosság, hogy a Bizottság nem vette figyelembe a
turisztikai szatellitszámlák (TSA) bevezetését, mivel az ilyen típusú adat teljesebb képet
adna arról, hogy az idegenforgalom milyen hatást gyakorol a munkaerőpiacra és a
gazdaságra.

Végül rendkívüli érdeklődésre számot tartónak tekintem a fogyatékkal élő, illetve a
mozgáskorlátozott személyek szokásai tekintetében az önkéntes idegenforgalmi statisztikai
adatgyűjtés bevezetésére irányuló javaslatot és a kísérleti projektek azt követő létrehozását
annak érdekében, hogy javuljon e személyek idegenforgalomban való részvétele.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) A világ 50 legnépszerűbb országára
kiterjedő statisztikai felmérés szerint a 10 legkeresettebb célpont közül Európa a hetedik
helyet foglalja el. Ez nagyon világosan mutatja, hogy Európa hatalmas turisztikai és kulturális
potenciállal rendelkezik, amely még mindig kihasználandó lehetőségeket kínál többek
között az európai polgárok számára is. Véleményem szerint az egyik ilyen lehetőség
nemcsak az időskorúak, hanem a fiatalok, a nehéz körülmények között élő családok és a
csökkent mozgásképességű személyek Unió által kidolgozott szociális turisztikai
programokban való részvételének ösztönzése. Ehhez azonban megfelelő statisztikákra
van szükség, amelyeket közös adatgyűjtési módszerekkel gyűjtöttek annak érdekében,
hogy e turistacsoportok számára célzott programokat dolgozzanak ki minden uniós
tagállamban.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – Ma az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákról
szóló jelentés mellett szavaztam. Ez pozitív lépés egy olyan rendelet kidolgozása irányába,
amely figyelembe veszi az összes tagállamból érkező idegenforgalmi statisztikákat. Az
idegenforgalom európai jogban betöltött szerepe nagyban nőtt a Lisszaboni Szerződéssel
bevezetett hatáskör alapján. A továbbiakban a tagállamoknak a minőségi eredmények
elérése érdekében biztosítaniuk kell a továbbított statisztikai adatok pontosságát.

Miközben az európai szintű koordináció igen előnyös lenne az európai idegenforgalmi
ágazat számára, a páneurópai kezdeményezéseknek törekedniük kell a tagállami
kezdeményezések és turisztikai stratégiák kiegészítésére. Statisztikai adatok biztosításával
az EU jobban tudná támogatni az idegenforgalmi ágazatot, többek között a kkv-kat és
javítani tudná Európa mint igen keresett turisztikai célpont általános marketingjét.

A jelentés kidolgozza a belső és a nemzeti idegenforgalom közötti megkülönböztetést. A
belső turizmus a turisztikai szálláshelyek kapacitását, a nemzeti turizmus pedig a
turizmusban, többek között a kirándulásokon való részvételt takarja.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) E jelentés mellett szavaztam, mert úgy vélem, hogy
az idegenforgalmi statisztikák hozzájárulnak a hatékonyabb politika fejlesztéséhez és
hasznos eszközként szolgálnak a vállalkozások és a magánszektor döntéshozatali
folyamatainak támogatásához. Kétségtelen, hogy az új rendelet javítani fogja a továbbított
statisztikai adatok időszerűségét, összehasonlíthatóságát és teljességét, továbbá az
adatfeldolgozás hatékonyságát.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A jelentésben szereplő adatok szerint Európa továbbra
is a világ elsőszámú turisztikai célpontja és a turizmus a harmadik legnagyobb társadalmi
gazdasági tevékenység az EU-ban, mivel mintegy 1,8 millió, elsősorban kis- és
középvállalkozása 9,7 millió munkavállalót foglalkoztat és termelése az EU bruttó hazai
termékének 5%-át teszi ki. Ezért ez olyan tevékenység, amelyet megfelelően kell ellenőrizni,
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szabályozni és támogatni, különösen a gazdasági fellendülésnek és annak a szükségességnek
a figyelembevételével, hogy növelni kell az eladható termékek termelését.

Miközben ez az egész EU-ra vonatkozó realitás, különösen fontos Portugália számára,
amely olyan ország, amely régóta sokat fektet a jelentős növekedési potenciállal rendelkező,
különösen dinamikus gazdasági tevékenységet képviselő turizmusba. Ezzel összefüggésben
és tekintettel arra a jelentőségre, amit az idegenforgalmi valóság mély és reális ismerete
jelent a megfelelő politikák kidolgozásához, a Bizottság javaslatának célja, hogy
korszerűsítse és optimalizálja az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák jogi
keretét.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) E jelentés az EU jövője szempontjából
alapvető fontosságú területtel, az idegenforgalommal foglalkozik. A globális méretű válság
ellenére a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szerint 2010-ben ez az ágazat 2%-os
növekedést ért el annak ellenére, hogy a világ számos területén politikai zavargások voltak.
Európai szinten, miközben stabilizálódik, az idegenforgalom területén 1,8 millió, nagy
többségében kis- és középvállalkozás (kkv) tevékenykedik, amelyek 9,7 millió munkavállalót
foglalkoztatnak, ezáltal ez a harmadik legnagyobb társadalmi-gazdasági tevékenység az
EU-ban, amely a bruttó hazai termék több mint 5%-át állítja elő. Európa továbbá a világ
első számú turisztikai célpontja, a turisztikai beutazások 40%-a ide összpontosul. Az
Európa 2020 stratégiában meghatározott célkitűzések megvalósításához ez a tevékenység
létfontosságú. Ez a rendelet a jelenleg hatályos rendeletet teszi naprakésszé, különösen a
csökkent mozgásképességű személyek tekintetében a rendelkezésre állásra és a
hozzáférhetőségre vonatkozó adatok gyűjtése és feldolgozása tekintetében, amelyek
elengedhetetlenek az új uniós idegenforgalmi stratégia kidolgozásához. Üdvözlöm e javaslat
elfogadását, amely a tagállamok által elkészítendő kísérleti tanulmányokra vonatkozó
program létrehozása mellett a több mint 50 000 szálláshelyet jelentő, elsöprő többségében
kkv-k kezében lévő vidéki turizmusra és az öko-turizmusra vonatkozó adatokat is magában
foglalja.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A statisztikai adatok hasznossága időbeli és
térbeli összehasonlíthatóságuktól függ, ami egységes fogalommeghatározások és
osztályozások elfogadását követeli meg. Az idegenforgalom esetében ez az ágazat régóta
tisztázatlan fogalmakat és fogalommeghatározásokat alkalmaz, ami megnehezítette a
megbízható és hiteles adatok kinyerését. Ezért tisztázni és harmonizálni kell a kritériumokat
és a fogalommeghatározásokat, ami lehetővé teszi az összehasonlítható adatok kinyerését.
E statisztikák megléte nagyon fontos a turizmus által a gazdaságra gyakorolt közvetlen és
közvetett hatások meghatározásához, ami támogatja az új turisztikai lehetőségek tervezését
és fejlesztését, illetve a meglévő lehetőségek kiigazítását.

A jelentésben megfogalmazott javaslat célja a továbbított statisztikai adatok
időszerűségének, összehasonlíthatóságának és teljességének, továbbá az adatfeldolgozás
hatékonyságának javítása, beleértve az adatok jobb értékelését is. Célja továbbá a jogi keret
módosítása, hogy tükrözze az ágazat legutóbbi változásait új változók, például az egynapos
turizmusra vonatkozó adatok bevezetésével. Ezért mellette szavaztunk.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Tudjuk, hogy a statisztikai adatok nagyon
fontosak, bár hasznosságuk időbeli és térbeli összehasonlíthatóságuktól függ, ami egységes
fogalommeghatározások és osztályozások elfogadását követeli meg.

Az idegenforgalom esetében ez az ágazat régóta tisztázatlan fogalmakat és
fogalommeghatározásokat alkalmaz, ami nehézzé tette a megbízható és hiteles adatok
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összegyűjtését. Ezért tisztázni és harmonizálni kell a kritériumokat és a
fogalommeghatározásokat, ami lehetővé teszi az összehasonlítható adatok kinyerését.

E statisztikák megléte nagyon fontos a turizmus által a gazdaságra gyakorolt közvetlen és
közvetett hatások meghatározásához, ami támogatja az új turisztikai lehetőségek tervezését
és fejlesztését, illetve a meglévő lehetőségek kiigazítását.

A jelentésben megfogalmazott javaslat célja a továbbított statisztikai adatok
összehasonlíthatóságának és teljességének, továbbá az adatfeldolgozás hatékonyságának
javítása, beleértve az adatok jobb értékelését is. Célja továbbá a jogi keret módosítása, hogy
tükrözze az ágazat legutóbbi változásait új változók, például az egynapos turizmusra
vonatkozó adatok bevezetésével.

Ezért e jelentés mellett szavaztunk.

Jacqueline Foster (ECR),    írásban. – Képviselőcsoportom támogatta az idegenforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló jelentést, amely egyszerűsíti és korszerűsíti az
idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikai adatok gyűjtésének módszerét, különös
figyelemmel a legutóbbi tendenciákra, többek között a fapados légi járatokra és a rövid
tartózkodási idejű üdülésekre.

A politikusoknak el kell ismerniük az idegenforgalmi ágazat Európa szempontjából játszott
nagy jelentőségét. Egyes tagállamok rájöttek, hogy többet kell tenni a gazdasági
növekedéshez nagyban hozzájáruló ezen ágazat megsegítése érdekében.

A turizmus például az Egyesült Királyság gazdaságának egyik legnagyobb ágazata.
Közvetlenül 1,36 millió munkahelyet támogat – és várhatóan 1,5 milliót 2020-ra – és
közel 3 milliót, ha a közvetett foglalkoztatást is figyelembe vesszük. Ezek a számok
magukért beszélnek.

Az Egyesült Királyság arra törekszik, hogy aktívan és pozitívan vegyen részt az
idegenforgalomról folyó uniós szintű vitákban, és teljes mértékben támogatja, hogy szükség
van az európai idegenforgalmi ágazat versenyképességének és a fenntartható növekedéssel
kapcsolatos kapacitásának javítására. Biztosítanunk kell azonban, hogy az uniós szintű
fellépés nem sérti a szubszidiaritás elvét.

A tagállamok versenyeznek egymással, ennek ellenére megoszthatják egymással a bevált
gyakorlatot és együttműködhetnek bizonyos kérdésekben, például az európai közlekedési
kapcsolatok javítása és a könnyebb fogyasztói utazásokat lehetővé tévő egyéb intézkedések
terén.

Engedjék meg, hogy egy egyszerű üzenettel fejezzem be – Látogasson el Britanniába!

Mathieu Grosch (PPE),    írásban. – (DE) A Lisszaboni Szerződés az idegenforgalom
vonatkozásában növelte az EU hatáskörét. Magától értetődő, hogy a statisztikák alapvető
információval szolgálnak és lehetővé teszik, hogy érdeklődésre számot tartó
következtetéseket vonjunk le nemcsak uniós szinten, hanem nemzeti és regionális szinten
is.

Régiómban, amely a németül beszélő közösség hazája Belgiumban, az idegenforgalom
nemcsak fontos kompetenciaterület, hanem alapvető fontosságú gazdasági tényező. Ezért
a statisztikai adatok a politikai kialakításának jelentős elemeit képezik. Az is világos azonban,
hogy különböző szinteken – regionális, nemzeti és határokon átnyúló szinten – együtt
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kell működni annak pontosabb meghatározása érdekében, hogy Európa mely régiói
számítanak turisztikai területnek, különösen a határ menti területeken.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) E dokumentum mellett szavaztam, mert az európai
idegenforgalom számára új, javított politikai keretet kell meghatározni. Az idegenforgalom
fontos gazdasági tevékenység az EU-ban, és jelentősen hozzájárulhat a foglalkoztatás
növeléséhez, valamint a gazdasági növekedéshez, továbbá fontos szerepet játszhat a vidéki,
kevésbé fejlett és peremterületeken – például a gazdag ipari örökséggel rendelkező
területeken – a társadalmi-gazdasági integráció elősegítésében. Az ezzel kapcsolatos
statisztikák nemcsak a kifejezetten az idegenforgalomra vonatkozó politikák nyomon
követését szolgálják, hanem a tágabb értelemben vett regionális politikát és a fenntartható
fejlődést is. Foglalkoznunk kell az ágazatra váró legnagyobb kihívásokkal, többek között
az egyre erősödő globális versennyel, a demográfiai tendenciákkal, az éghajlatváltozással
és a környezetvédelmi korlátokkal, az idegenforgalmi mozgások szezonális eloszlásával,
valamint azzal, hogy a fogyasztók egyre inkább alkalmazzák az új információs és
kommunikációs technológiákat. Uniós szintű, a nemzeti kezdeményezéseket kiegészítő,
összehangolt fellépéssel meg kell erősíteni az EU idegenforgalmi ágazatát. Az új politikai
keret sikeres végrehajtásához a politikai döntéshozóknak az irányítás minden szintjén
olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek megfelelő információkon, megbízható és
összevethető statisztikai adatokon alapulnak. Az idegenforgalom fontos gazdasági
tevékenység, amely pozitív hatást gyakorol az európai gazdasági növekedés és foglalkoztatás
növelésére, ezért korszerűsíteni és optimalizálni kell az idegenforgalomra vonatkozó
európai statisztikák jogi keretét, uniós szinten megerősítve ezáltal az idegenforgalmi
ágazatot. Következésképpen az említett intézkedések végrehajtása növeli az európai
idegenforgalom versenyképességét és ösztönzi harmonikus növekedését.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Véleményem szerint az idegenforgalomra
vonatkozó európai statisztikákról szóló rendeletre irányuló javaslatot, amelyről e Házban
szavazunk, jelentős érdeklődésre számot tartó és nagyon hasznos témaként kell kezelni.
Az idegenforgalmi ágazat Európa számára a Közösségen belül nagy jelentőségű, vezető
ágazat, mivel jelentős szerepet játszik az egyes tagállamok gazdaságában. Az idegenforgalmi
ágazatban a foglalkoztatást tekintve még nagy lehetőségek rejlenek, ezért hasznos lenne
olyan intézkedések elfogadása, amelyek megkönnyítik a megfelelőbb szervezést és ez
lehetővé tenné lehetőségeinek teljes mértékű kihasználását. Az európai idegenforgalomra
vonatkozó, összehasonlítható és átfogó statisztikai adatok gyűjtésére és összeállítására
vonatkozó közös keret létrehozása segíthet csak a helyzet javításában. A fogyasztói igények
megértése lehetővé fogja tenni, hogy a magán- és állami vállalkozások a teljesítmény és a
versenyképesség javításával fellépjenek az ágazat igényeinek kezelése érdekében.
Támogatom a javasolt rendeletet, mert úgy vélem, hogy az átlátható, megbízható és objektív,
egységes európai statisztikák eredményes módot kínálnak e nagyméretű, országom számára
számottevő jelentőséggel bíró ágazat hatékony támogatására.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) E jelentés mellett szavaztam, mert úgy
gondolom, hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy továbbra
is a világ elsőszámú turisztikai célpontja maradjunk. Ennek elérése érdekében minden
lehetséges finanszírozási lehetőséget maximálisan ki kell használnunk. A fenntartható,
felelős, magas minőségű idegenforgalmi ágazat fejlesztése megkívánja az ezen ágazatra
vonatkozó európai statisztikák jogi keretének korszerűsítését és javítását. Ha a megbízható,
összehasonlítható adatok alapján javítjuk a statisztikai jelentések minőségét, szilárd alapot
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teremtünk az uniós pénzügyi politikák és eszközök tervezésére vonatkozó döntéshozatal
számára.

David Martin (S&D),    írásban. – E jelentés mellett szavaztam, amely elismeri, hogy a
statisztika jelentős szerepet játszik az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű
idegenforgalmi politika fejlesztésében. Az idegenforgalomról szóló statisztika a
döntéshozatalt elősegítő, hasznos eszköz mind az üzleti, mind pedig a magánszektorban.
Az előadó ezért támogatja a javasolt rendelet által kitűzött célt, hogy közös keretrendszert
teremtsen az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák rendszeres előállításához
az idegenforgalmi keresletre és kínálatra vonatkozó, harmonizált európai statisztikáknak
a tagállamok általi összegyűjtése, összeállítása, feldolgozása és továbbítása révén. A javaslat
– elfogadását követően – valószínűleg javítani fogja a továbbított statisztikai adatok
időszerűségét, összehasonlíthatóságát és teljességét, továbbá az adatfeldolgozás
hatékonyságát, beleértve az adatok jobb validálását is. Szükséges továbbá a jogi keret új,
például az egynapos utakra vonatkozó változók bevezetésével történő kiigazítása annak
érdekében, hogy tükrözze az idegenforgalmi ágazatban jelentkező legfrissebb tendenciákat.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az idegenforgalom kétségtelenül az egyik legnagyobb
fejlődési potenciállal rendelkező gazdasági ágazat. Az elmúlt néhány évtizedben az
idegenforgalom folyamatosan egyre fontosabbá vált az európai vállalkozások és lakosok
számára. A becslések szerint az európai idegenforgalmi ágazat 1,8 millió elsősorban
kisvállalkozása, amely a teljes munkaerő 5,2%-át (megközelítőleg 9,7 millió munkahely)
foglalkoztatja, az EU bruttó hazai termékének több mint 5%-át adja. Az idegenforgalom
ezzel a harmadik legjelentősebb társadalmi-gazdasági tevékenység az EU-ban. Az EU
továbbá a világ első számú turisztikai célpontja, amely 2008-ban 370 millió turista
beutazást könyvelhette el, ami a világszerte tett beutazások 40%-a. A további növekedés
van azonban lehetőség.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Magától értetődik, hogy az idegenforgalomban
komoly potenciál rejlik, amely lehetőséget teremt a foglalkoztatás növelésére és a gazdasági
növekedésre. Az idegenforgalom fontos szerepet játszik a gazdag kulturális örökséggel
rendelkező vidéki, kevésbé fejlett és peremterületeken a társadalmi-gazdasági integráció
elősegítésében. Az idegenforgalmi területtel kapcsolatos statisztikák nemcsak az
idegenforgalomra vonatkozó politikák nyomon követését szolgálják, hanem a tágabb
értelemben vett regionális politikát és a fenntartható fejlődést is. Teljes mértékben egyetértek
az előadóval.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Az értelmes statisztikák, amelyek az idegenforgalmi
ágazatban választ adnak a siker okaival és a tendenciákkal kapcsolatos kérdésekre,
segíthetnek számos téves befektetés megakadályozásában. Sok város éveken át csodálkozott
azon, hogy a turizmussal kapcsolatos várakozásaik miért nem teljesültek, miután Európa
kulturális fővárosává választották őket. Az idegenforgalomra vonatkozó adatok korlátozott
elérhetősége és összehasonlíthatósága szintén problémát jelent a várostervezés
szempontjából. Végül is, ha fennáll a lehetőség a látogatók számának növelésére, fontos,
hogy a dolgokat úgy szervezzék meg, hogy annak ne legyen hátrányos hatása a helyi
lakosságra.

A túl sok bizonytalan tényező, az eltérő várakozások és a nehezen értelmezhető vonzerő,
például bizonyos időjárási körülmények az idegenforgalmi előrejelzéseket szerencsejátékká
változtatták. A rugalmas munkaidő és a biztonság befolyásolja a turizmust éppúgy, ahogy
a társadalmi változások. A meghatározó tényező végül valószínűleg a globális gazdaság
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és az olajár lesz. Ezeket még az idegenforgalomra vonatkozó legjobb adatok sem tudják
megváltoztatni, ezért tartózkodtam a szavazásnál.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    írásban. – (LT) Ma az Európai Parlament fontos
dokumentumot fogadott el az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák jogi
keretéről. A tagállamoknak a szálláshelyek kapacitására és foglaltságára, valamint az
idegenforgalmi keresletre vonatkozóan rendszeres adatkészletet kell rendelkezésre
bocsátaniuk. Mivel az európai utazási szokások változnak (például a rövid távolságú repülő
járatok számának növekedése) és az idegenforgalmi ágazat átváltott bizonyos innovációkra
(például internetes helyfoglalás), az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai adatok
gyűjtésének szabályozásával korszerűsíteni kell a jogi keretet. Véleményem szerint azonban
egy, az Európai Parlament által támogatott fontos rendelkezés a mozgáskorlátozott
személyekre vonatkozó adatgyűjtéssel és azzal foglalkozik, hogy ez milyen hatással van
ezeknek az embereknek az arra való képességére, hogy teljes értékű turisztikai
szolgáltatásokat vehessenek igénybe. Folyamatosan beszélünk a fogyatékkal élők
életminőségének javításáról, és e területbe az idegenforgalmat is be kell vonni. Csak így
tudjuk hatékonyan végrehajtani az idegenforgalmi politikát és megvédeni a fogyasztók
jogait.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Simpson asszonynak az idegenforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló jelentése olyan szöveg, amely egy, a témával foglalkozó,
már 15 éves irányelv helyébe fog lépni. Az idővel való előrehaladás és szabályozásainak
átszövegezése az európai rendszer kiváltsága, különös tekintettel az elmúlt évtizedben az
európai idegenforgalmi ágazat által játszott jelentős szerepre és az ágazat folyamatos
fejlődésére. Ezért szavaztam e jelentés mellett. Az egyre részletesebb, korszerűbb és
összehasonlíthatóbb adatokat igénylő ágazat új követelményei elengedhetetlenné teszik
az idegenforgalmi statisztikák naprakésszé tételét. A létesítményekhez, szolgáltatásokhoz
való hozzáférés a fogyatékkal élők számára és az alapvető termékek ára olyan
kulcsfontosságú adatok, amelyekhez naprakész, a felhasználók által tanulmányozható
adatbázisra van szükség.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Az idegenforgalom óriási gazdasági
jelentőséggel bír az EU-ban, és azok a mechanizmusok, amelyek annak előmozdításához
hozzájárulnak, kívánatosak és ösztönzésre érdemesek. A statisztikai adatok jelentős szerepet
játszanak az európai, nemzeti, regionális és helyi szintű idegenforgalmi politika
fejlesztésében. Tulajdonképpen a döntéshozatali folyamatot elősegítő, hasznos eszköznek
tekinthetők mind az üzleti, mind pedig a magánszektorban. E rendelet célja, hogy közös
keretrendszert hozzon létre az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák rendszeres
előállításához az idegenforgalmi keresletre és kínálatra vonatkozó, harmonizált európai
statisztikáknak a tagállamok általi összegyűjtése, összeállítása, feldolgozása és továbbítása
révén. E javaslat célja a továbbított statisztikai adatok időszerűségének,
összehasonlíthatóságának és teljességének, továbbá az adatfeldolgozás hatékonyságának
javítása, beleértve az adatok jobb értékelését is. E rendelet módosítja továbbá a jogi keretet,
hogy tükrözze az ágazat legutóbbi változásait új változók, például az egynapos turizmusra
vonatkozó adatok bevezetésével. Ezen okok miatt a jelentés mellett szavaztam.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Az idegenforgalom fontos gazdasági tevékenység
az EU-ban. A statisztikák segítenek az idegenforgalomra vonatkozó meghatározott politikák
nyomon követésében és hasznosak a regionális politikákkal és a fenntartható fejlődéssel
összefüggésben is. Az EU-n belül az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai rendszerre
a 95/57/EK irányelv vonatkozik. Mióta azonban az irányelv hatályba lépett, mind az
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idegenforgalmi ágazat, mind az idegenforgalmi kereslet jelentős változásokon ment
keresztül. A Bizottság ezért új rendeletet dolgozott ki, amely új politikai keretet kíván
meghatározni az idegenforgalom számára a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett új
hatáskörök alkalmazásával. A cél az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákra
alkalmazandó szabályozási keret korszerűsítése és ésszerűsítése a terület legutóbbi
tendenciáinak figyelembevétele érdekében. E tekintetben nemcsak uniós szintű,
összehangolt fellépéssel kell megerősíteni az idegenforgalmi ágazatot, hanem közös
keretrendszert kell teremteni a statisztikák rendszeres előállításához az idegenforgalmi
keresletre és kínálatra vonatkozó, harmonizált európai statisztikáknak a tagállamok általi
összegyűjtése, összeállítása, feldolgozása és továbbítása révén.

A fent említettek alapján ezennel a javasolt rendelet mellett szavazok.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. Az idegenforgalom
fontos gazdasági tevékenység az EU-ban, és jelentősen hozzájárulhat a foglalkoztatás
növeléséhez, valamint a gazdasági növekedéshez, továbbá fontos szerepet játszhat a vidéki,
kevésbé fejlett és peremterületeken – például a gazdag ipari örökséggel rendelkező
területeken – a társadalmi-gazdasági integráció elősegítésében. Az ezzel kapcsolatos
statisztikák nemcsak a kifejezetten az idegenforgalomra vonatkozó politikák nyomon
követését szolgálják, hanem a tágabb értelemben vett regionális politikát és a fenntartható
fejlődést is.

Az EU-ban az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről szóló 95/57/EK
irányelv szabja meg az idegenforgalmi statisztikák rendszerét. Az Eurostat teszi közzé e
statisztikákat, amelyeket a nemzeti statisztikai hatóságok gyűjtenek és állítanak össze. Az
új politikai keret sikeres végrehajtásához a politikai döntéshozóknak az irányítás minden
szintjén olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek megfelelő információkon, megbízható
és összevethető statisztikai adatokon alapulnak.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) E jelentés mellett szavaztam, mert az idegenforgalom
fontos gazdasági tevékenység az EU-ban, és jelentősen hozzájárulhat a
munkahelyteremtéshez és a növekedéshez. Az idegenforgalom alapvető szerepet játszik
a gyakran marginalizálódott és alulfejlett vidéki térségek társadalmi-gazdasági fejlődésében.

Ebben az összefüggésben a statisztikák nemcsak az idegenforgalomra vonatkozó politikák
nyomon követését szolgálják, hanem a tágabb értelemben vett regionális politikát és a
fenntartható fejlődést is. A dokumentum foglalkozik továbbá az ágazatra váró legnagyobb
kihívásokkal, többek között az egyre erősödő globális versennyel, a demográfiai
tendenciákkal, az éghajlatváltozással és a környezetvédelmi korlátokkal, az idegenforgalmi
mozgások szezonális eloszlásával, valamint azzal, hogy a fogyasztók egyre inkább
alkalmazzák az új információs és kommunikációs technológiákat.

Oreste Rossi (EFD),    írásban. – (IT) E jelentés ellen szavaztam, mivel a javasolt szabályok
a szezonális hatások és a főként kis- és középvállalkozások által működtetett ágazat
gazdasági és társadalmi aspektusainak méréséhez előírnák az adatok havonta történő
gyűjtését. E stratégiai célkitűzés célja az idegenforgalom dinamikájának, jellemzőinek és
méretének alapos megismerése, de számomra túlzottan nehézkesnek, bürokratikusnak és
költségesnek tűnik. Ezenfelül a Bizottság átruházott hatáskört kér, és így a javaslat elemeinek
módosítására való képességet is. A javasolt rendelet szerinti, havonta összeállítandó
táblázatok bonyolultak és túlzott mennyiségű adat összegyűjtését igénylik.
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Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    írásban. – (ET) Ma a vita tárgyát képező, az
idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákról szóló jelentés mellett szavaztam.
Véleményem szerint ez fontos jelentés, tekintettel az idegenforgalmi ágazat által az Európai
Unió gazdaságára gyakorolt hatásra és az ágazat által biztosított munkahelyek arányára.
1,8 millió vállalkozás mintegy 10 millió főt foglalkoztat, amely az összes munkahely
körülbelül 5,2%-a.

Az Európai Unió a különböző típusú turisztikai lehetőségek rendelkezésre állásának
növelése érdekében különböző régiókban jelentős mértékben támogatja a turizmus
fejlődését. Ezért pontos és megfelelő statisztikákra van szükség mind a magán-, mind pedig
az állami szektorban. Az Európai Unióban évente több mint 370 millió külföldi turista
látogat el, amely az egész világon a turisták 40%-a. Ez ugyanakkor még fontosabbá teszi,
hogy időszerű és pártatlan statisztikai adatok álljanak rendelkezésünkre. Köszönöm.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A turizmus az EU harmadik legfontosabb
társadalmi-gazdasági tevékenysége, ami azt jelenti, hogy gazdasági dimenziója,
munkahelyteremtőként, létfontosságú a tagállamok számára. Ezenfelül magánjellegű
aspektusa nemcsak emeli azt az imázst, amit Európa jelent a világnak, hanem népszerűsíti
is az európai polgárságot. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az EU az
idegenforgalommal kapcsolatosan új hatáskört kapott, amint azt az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 195. cikke megerősíti. Ez az új jogi keret lehetővé teszi, hogy
az EU támogassa, koordinálja és kiegészítse a tagállamok fellépését, és csökkentse az
adminisztratív terheket. E jelentés mellett szavazok, mert úgy vélem, hogy az idegenforgalmi
ágazat érdekelt feleit feltétlenül megbízható statisztikai adatokkal kell felszerelni annak
érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak az európai idegenforgalommal szembeni
kihívásokhoz.

A tagállamok eredményes részvételével megvalósuló európai koordináció alapvető
fontosságú e rendszer megvalósításához és az idegenforgalmi ágazat versenyképességének
konkrét értékeléséhez. Ezen ágazat méretének, jellemzőinek, a turisták profiljának, az
ágazatban elköltött pénz nagyságának és azoknak az előnyöknek, illetve problémáknak
az ismerete, amelyeket ez az ágazat a nemzetgazdaságoknak jelent, e kibővített tanulmány
részét képezi.

Jelentés: João Ferreira (A7-0017/011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Ezen állásfoglalás mellett szavazok, mivel a
nemzetközi kapcsolatok, az irányítás, az adatgyűjtés, a tudományos tanácsadás és a közös
halászati politika ellenőrzése és végrehajtása terén való fellépésre vonatkozó
társfinanszírozási ráták növelésével kapcsolatos fontos intézkedésekkel foglalkozik. Mivel
a tudományos ismeret a tevékenységek fenntartható fejlődésétől függ, az
adatbázis-egyeztetéssel, -kezeléssel és felhasználással kapcsolatos társfinanszírozási ráták
növelése eszközzé válik. Érdemes továbbá hangsúlyozni az akvakultúra fejlesztésére való
összpontosítást, a növekedésre irányuló intézkedésekkel, környezeti és egészségügyi
szempontból való nyomon követéssel és ellenőrzéssel együtt, ami lehetővé teszi
fenntarthatóságát. A vizeknek a tagállamok ellenőrző hatóságai által végzett ellenőrzésére
vonatkozó intézkedések csak akkor lesznek sikeresek, ha hatékonyabb és kevésbé költséges
beruházásokat valósítanak meg a technológia és az ellenőrző rendszerek terén. A vizekre
vonatkozó ellenőrző intézkedésekkel kapcsolatos fellépéseknél szintén magasabb
társfinanszírozást kell mérlegelni, amely lehetővé teszi a szabályoknak való jobb megfelelést.
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Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) A Tanács 861/2006/EK rendelete a közös halászati
politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedéseket
határoz meg, és ez a halászat területén fontos uniós pénzügyi eszköz. E rendelet elfogadása
óta a jogszabály számos eleme átalakult.

A Bizottság a rendelet módosítását javasolja, amelynek célja a jogi keret valamennyi eleme
közötti konzisztencia biztosítása, valamint egyes finanszírozott intézkedések hatókörének
tisztázása. E jelentés mellett szavaztam, mivel azt javasolja, hogy a bizottsági javaslaton
bizonyos módosításokat hajtsanak végre, ami egyértelműbb jogszabály létrehozását segíti
elő. Ezek a módosítások a halászati ágazatban a közelmúltban bekövetkezett fejleményeken
és a jövőbeni kilátásokon alapulnak, nevezetesen az uniós társfinanszírozás 50%-ról 60%-ra
való emelésének lehetőségén, amely eszközként szolgál a portugál halászati ágazat
fejlesztéséhez, valamint azon, hogy az akvakultúra nagyobb jelentőséget kap, ami indokolja
e területen a társadalmi-gazdasági adatokon felül a környezeti adatok gyűjtése, kezelése
és felhasználása lehetőségének a bevezetését.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) Támogattam ezt a jelentést, mivel a közös halászati
politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések
létrehozásáról szóló, 861/2006/EK tanácsi rendelet a halászat terén fontos uniós
finanszírozási eszköz. A közös halászati politika gyakorlati megvalósítására alkalmazott
két fő eszköz közül ez az egyik, a másik az Európai Halászati Alap. Az előadóhoz hasonlóan
úgy vélem, hogy általánosságban egyre nyilvánvalóbb, hogy a halászati gazdálkodásnak
az állomány naprakész tudományos ismeretén kell alapulnia. Ez a fenntartható halászati
fejlődés előfeltétele. Ami az ellenőrzést érinti, ma kétségkívül egyre jobban tudatosul a
jelentősége a halászati ágazat fenntarthatóságának és jövőjének biztosítása, valamint a
jogszabályokat tiszteletben tartó kultúra fejlesztése szempontjából. A tagállamok és
ellenőrző hatóságaik központi szerepet játszanak, és továbbra is központi szerepet kell
játszaniuk felségvizeik felügyeletében és az ellenőrző intézkedések végrehajtásában. Ez a
szabályoknak való megfelelés és az állományok tiszteletben tartásának biztosítására szolgáló
kulcsfontosságú módszer.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) A 861/2006/EK rendelet módosításáról szóló
jelentés mellett szavaztam. 2006 májusában a Tanács elfogadta ezt a fontos, a halászati
tevékenység finanszírozására vonatkozó eszközt. Most azonban felül kell vizsgálnunk a
rendeletet a jogi szabályozás valamennyi eleme közötti koherencia biztosítása érdekében.
A naprakésszé tétel az új technológiák alkalmazását jelenti, ami biztosíthatja a jobb
szolgáltatást, miközben a gazdasági erőforrások közül kevesebb megy veszendőbe.

A tényleges igényeknek való jobb megfeleléshez úgy gondoljuk, hogy tisztázni kell a
rendelet bizonyos cikkeit, és tisztázni kell a finanszírozott intézkedések hatókörét. Végül
egyetértek az előadóval, hogy a halászat fenntarthatóbbá tétele érdekében az erőforrások
naprakész és szigorúan tudományos ismeretén alapuló halászati gazdálkodásra és nagyobb
ellenőrzésre van szükség.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Véleményem szerint az
akvakultúra-ágazat jelentősége folyamatosan nő. E jelentés ennek bizonyítéka, amely
hangsúlyozza „az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégia új
lendületét” és reális kilátásokat nyújt ezen ágazat fejlődéséhez. A megfelelő módon végzett
környezeti és egészségügyi nyomon követés és felügyelet ezért segít ennek a fontos
ágazatnak a fenntarthatóbbá tételében.
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Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A közös halászati politika végrehajtására és a
tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedésekről szóló jelentés mellett szavaztam.
Sajnálom azonban, hogy a kiegészítő adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának
területén a társfinanszírozás mértékének a támogatható kiadások 60%-ára történő emelésére
vonatkozó javaslatot nem fogadták el.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A Bizottság a közös halászati politika végrehajtására
és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006.
május 22-i 861/2006/EK rendelet módosítását javasolja, és a következő területeken ír elő
finanszírozást: nemzetközi kapcsolatok, irányítás, adatgyűjtés, tudományos tanácsadás,
valamint a közös halászati politika ellenőrzése és végrehajtása. Ez a felülvizsgálat nem jár
a célkitűzések, a finanszírozott tevékenység vagy a finanszírozási szerkezet és a költségvetés
alapvető változásával. Az előadó fontosnak tartja azonban azoknak a változásoknak az
előterjesztését, amelyek a jogszabályt jobban összhangba hozzák az ágazatban tapasztalható
legutóbbi tendenciákkal és annak jövőbeni kilátásaival, különös tekintettel az állomány
állapotára vonatkozó tudományos ismeretekkel alátámasztott halászati gazdálkodásra és
az akvakultúra területén megvalósuló beruházásokra.

Innen ered az alapadatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának területén a
társfinanszírozás mértékének emelésére vonatkozó javaslat. Országunk halászati ágazatának
támogatása érdekében tisztán nemzeti szempontból a jelentés mellett szavazok.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés a közös halászati politika
végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról
szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozik. 2006 óta a fent említett rendelet
számos aspektusa megváltozott és elavulttá vált, így módosításuk indokolt. Ez a javaslat
a hatályos rendeleten alapul és célja a tengerparti tevékenységek védelme az ágazat
modernizálásának, felszerelésének és számítógépesítésének finanszírozásával. E rendeletre
irányuló javaslat mellett szavazok, mert a Bizottság által előterjesztett javasolt módosításokat
figyelembe vették, más hozzájárulások mellett, amelyek jelentősen javítják az előző
rendeletet, különösen a beruházások finanszírozása tekintetében – amely alapvető
fontosságú ahhoz, hogy pontos és naprakész tudományos adatok álljanak rendelkezésünkre,
lényegében ahhoz, hogy a különböző helyzetekben a megkívánt intézkedéseket meg tudjuk
hozni –, valamint a megemelt társfinanszírozási ráta tekintetében.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Értékeljük, hogy a Parlament elfogadta a
jelentésben foglalt rendeletre irányuló bizottsági javaslatra vonatkozó módosításokat. Ezek
módosítások lehetővé fogják tenni, hogy a tagállamok a halászati ágazatban alkalmazandó
különböző technológiák fejlesztését, valamint felszereléseket és szoftvereket vagy
informatikai hálózatokat finanszírozzák, amelyek lehetővé teszik az adatok gyűjtését,
nyilvántartását, validálását, elemzését és a mintavételi módszerek fejlesztését, valamint a
halászattal kapcsolatos adatok cseréje terén való előrelépést. Az egyik új finanszírozási
lehetőség a halászati termékek behozatalától való függőséggel kapcsolatos tanulmányokra
vonatkozik. Az akvakultúra területén az ágazat fenntarthatóságához való hozzájárulás
érdekében lehetőség nyílik továbbá a környezeti adatok gyűjtésére, kezelésére és
felhasználására is, lehetővé téve az ágazat környezeti és egészségügyi nyomon követését
és ellenőrzését.

Sajnáljuk azonban az állomány állapotára vonatkozó tudományos adatok gyűjtésére,
kezelésére és felhasználása terén és a nyomon követés terén a tagállamokra vonatkozóan
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a maximális közösségi társfinanszírozási ráta növelésére, jóllehet szerény növelésére
irányuló módosítások elvetését. Ez bizonyítja az EU következetlenségét, amely egyrészt e
területen beleavatkozik a tagállamok hatáskörébe, másrészt viszont visszautasítja az ezekre
a tevékenységekre szánt finanszírozási források megerősítését.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés módosítja a közös halászati
politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések
létrehozásáról szóló 861/2006/EK rendeletet, amely a halászat területén fontos uniós
pénzügyi eszközként szolgál. Az Európai Halászati Alappal együtt ezek képezik a közös
halászati politika két fő eszközét.

A Bizottság meggyőződése továbbá, hogy egyes esetekben a tapasztalatok bizonyították,
hogy biztosítani kell, hogy a rendelet rendelkezéseit kis mértékben módosítani kell, hogy
jobban megfeleljen az igényeknek.

Ezért e felülvizsgálat korlátozott lehetőségeket nyújt számunkra, és alapvetően meg kívánja
őrizni az eredeti rendelet célkitűzéseit és struktúráját. Az előadó, Ferreira úr, a Portugál
Kommunista Párt tagja megfelelőnek tartotta, hogy bizonyos kiegészítő módosításokat
javasoljon, amelyek bár meglehetősen specifikusak, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy e
jogszabályt jobban össze lehessen hangolni az ágazatban bekövetkezett legutóbbi
változásokkal és annak jövőbeni kilátásaival.

Sajnálom azonban, hogy az általa előterjesztett javaslatok nem mindegyikét fogadták el,
különösen a halállományok állapotára vonatkozó alap- és kiegészítő tudományos adatok
gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának területén és a tevékenység ellenőrzése területén
a közösségi társfinanszírozás mértéke tekintetében a növelés lehetőségének megerősítését,
beleértve a felső határérték 50%-ról 60%-ra történő emelésére vonatkozó javaslatot.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – Tudtam támogatni a Ferreira-jelentést. Alapvető
fontosságú, hogy a tengerjog végrehajtására megfelelő pénzeszközök álljanak rendelkezésre,
és ez annak a halászattal kapcsolatos pár területnek az egyike, ahol az EU valamilyen
hozzáadott értéket biztosít.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) E dokumentum mellett szavaztam, mert
napjainkban egyre szélesebb körben és növekvő mértékben ismerik el annak jelentőségét,
hogy a halászat kezelését a források állapotának tudományos, naprakész és mélyreható
ismeretével kell támogatni. Ez a halászati tevékenység fenntartható fejlődésének
elengedhetetlen feltétele. Ezért úgy vélem, hogy lehetőséget kell adni az alapadatok gyűjtése,
kezelése és felhasználása terén a társfinanszírozás mértékének – a javaslat szerint legfeljebb
75%-os – növelésére, kiterjesztve azt a kiegészítő adatok gyűjtésére, kezelésére és
felhasználására is. Az akvakultúrának tulajdonított fokozott jelentőség – emlékeztetünk
a közelmúltban kidolgozott, megvitatott és elfogadott, „Új lendület az európai akvakultúra
fenntartható fejlődését szolgáló stratégiának” című jelentésre – megalapozott lehetőségeket
teremtett e tevékenység megerősítéséhez, indokolttá téve, hogy e területen is lehetőség
nyíljon a társadalmi-gazdasági adatokon kívül a környezeti alapadatok gyűjtésére, kezelésére
és felhasználására is. Következésképpen ez lehetővé teszi az ágazat környezeti és
egészségügyi nyomon követését és ellenőrzését. Ez segíthet az ágazat fenntarthatóbbá
tételében. Napjainkban a halászati ágazat fenntarthatósága különösen fontos. A tagállamok
és ellenőrző hatóságaik központi szerepet játszanak és továbbra is központi szerepet kell
játszaniuk felségvizeik felügyeletében és az ellenőrző intézkedések végrehajtásában: ez a
szabályoknak való megfelelés és az állományok tiszteletben tartásának biztosítására szolgáló
kulcsfontosságú módszer. E munka eredményes elvégzése érdekében szükséges, hogy a
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tagállamok új technológiákat szerezzenek be, vagy fejleszthessék és korszerűsíthessék már
rendelkezésre álló technológiáikat. A vonatkozó beruházás az ellenőrzési rendszerek
működtetését hatékonyabbá és olcsóbbá teheti.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) A rendelet a közös halászati politika
végrehajtásának fontos eszköze. Az ellenőrző tevékenységek fokozott szerepet játszanak
a halászati ágazat fenntarthatóságának és további fennmaradásának támogatásában. Fontos,
hogy a tagállamok és felügyeleti hatóságaik vizeiken végrehajtsák az ellenőrző
intézkedéseket annak érdekében, hogy a szabályoknak megfelelő és az állományokat
tiszteletben tartó halászati ágazattal rendelkezzünk. Ezenfelül az akvakultúra növekvő
jelentőségű, ami indokolja a környezeti, valamint a társadalmi-gazdasági adatok gyűjtése,
kezelése és felhasználása lehetőségének bevezetését. Üdvözlöm a rendelet felülvizsgálatát,
mert biztosítani fogja a hivatkozott intézkedések végrehajtását.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A közös halászati politika végrehajtására és a
tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 861/2006/EK
tanácsi rendelet módosítására irányuló javaslat a halászati ágazat védelmét célzó fontos
pénzügyi eszköz. A javaslat mellett szavaztam, mert úgy vélem, hogy a rendelet jelenlegi
változatát módosítanunk kell annak érdekében, hogy rendelkezéseit összhangba hozzuk
a Lisszaboni Szerződéssel. A felülvizsgálat lehetővé tette, hogy javítsunk a szövegen,
amelynek köszönhetően megfelelően és ténylegesen meg tudunk felelni az ágazat
igényeinek. Az akvakultúra növekvő jelentősége indokolja a környezeti,
társadalmi-gazdasági és egészségügyi adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására
vonatkozó rendelkezések bevezetését, az ágazat fenntarthatóságához való hozzájárulás
érdekében. Az egyes államok alapvető szerepet kaptak: biztosítaniuk kell a szabályoknak
való megfelelést és ellenőrizniük kell a vizek használatát, kihasználva az új technológiákat,
figyelemmel a tudományos fejlődésre.

David Martin (S&D),    írásban. – E jelentés mellett szavaztam. A jogszabály módosításainak
meg kell könnyíteniük a közös halászati politikára vonatkozó regionalizációs politika
irányába való elmozdulást.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A hatályos 861/2006/EK rendelet közös halászati
politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedéseket
határoz meg, és ez a halászat területén fontos uniós pénzügyi eszköz. Az Európai Halászati
Alappal együtt ezek képezik a közös halászati politika két fő eszközét. E rendelet a
következő területeken ír elő finanszírozást: nemzetközi kapcsolatok, irányítás, adatgyűjtés,
tudományos tanácsadás, valamint a közös halászati politika ellenőrzése és végrehajtása.
Sajnálom azonban, hogy a társfinanszírozás lehetséges szintjének a támogatható kiadások
– különösen a halászati tevékenységek ellenőrzésével és az adatok gyűjtésével, kezelésével
és felhasználásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó kiadások – 60%-ára történő
emelésére irányuló javaslatot nem fogadták el, mivel ezen emelés elfogadása előnyös lett
volna országom halászati ágazata számára.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – A 861/2006/EK rendelet módosítása az Európai
Halászati Alap után a közös halászati politika második legfőbb pénzügyi eszköze. Az
úgynevezett „második eszköz” finanszírozást biztosít az adatgyűjtés, valamint az ellenőrző
intézkedések, a tudományos tanácsadás, a közös halászati politika ellenőrzési rendszerei
és végrehajtása számára. Tisztázni kell a finanszírozott intézkedések hatókörét és javítani
kell egyes cikkek szövegezését. A fentieken kívül a Bizottság szerint egyes esetekben a
tapasztalat azt mutatta, hogy a szükségleteknek való jobb megfelelés biztosítása érdekében
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a rendelet egyes rendelkezéseit is – kismértékben – ki kell igazítani. A 861/2006/EK
rendeletre vonatkozóan előterjesztett módosításoknak segíteniük kell abban, hogy a
tengerjog területén lehetővé váljon az egyértelműen meghatározott közös finanszírozás
mértékének növelése.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az EU közös halászati politikájának és a tengerjog
végrehajtása tekintetében az Unió részéről történő pénzügyi fellépés gazdasági eszközöket
ad a kezünkbe a közös halászati politika végrehajtásához azon területek finanszírozására,
ahol fejlesztésre és a tengerjog tekintetében koordinációra van szükség. Ezért Ferreira úr
jelentése mellett szavaztam. E rendelet módosítása segíteni fogja a közös politika
végrehajtását és a halászati ágazattal kapcsolatos adatgyűjtés, nemzetközi kapcsolatok,
valamint a tudományos és technikai területek számára pénzeszközök használatát.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. A közös halászati
politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések
létrehozásáról szóló, 861/2006/EK tanácsi rendelet a halászat terén fontos uniós
finanszírozási eszköz. A közös halászati politika gyakorlati megvalósítására alkalmazott
két fő eszköz közül ez az egyik, a másik az Európai Halászati Alap. A rendelet a következő
területeken ír elő finanszírozást: nemzetközi kapcsolatok, a közös halászati politika
irányítása, adatgyűjtés, tudományos tanácsadás, valamint a közös halászati politika
ellenőrzése és végrehajtása. E rendeletet a fellépés minden területén más rendeletekkel vagy
határozatokkal egészítették ki. A vonatkozó jogszabályok egyes elemei a 861/2006/EK
rendelet elfogadása óta megváltoztak, ezért magát a rendeletet is ki kell igazítani, biztosítva
az összhangot a jogszabályozási keret valamennyi eleme között. A Bizottság törekszik
továbbá a finanszírozott intézkedések hatókörének tisztázására, valamint egyes cikkek
szövegezésének javítására. A fentieken kívül a Bizottság szerint egyes esetekben a tapasztalat
azt mutatta, hogy a szükségleteknek való jobb megfelelés biztosítása érdekében a rendelet
egyes rendelkezéseit is – kismértékben – ki kell igazítani.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A közös halászati politika végrehajtására és a
tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 861/2006/EK
tanácsi rendelet a halászati ágazat számára fontos uniós finanszírozási eszköz.

Ez a dokumentum a közös halászati politika végrehajtására szolgáló két fő eszköz egyike.
A rendelet a következő területeken ír elő finanszírozást: nemzetközi kapcsolatok, irányítás,
adatgyűjtés, tudományos tanácsadás, valamint a közös halászati politika ellenőrzése és
végrehajtása.

A ma elfogadott állásfoglalás elismeri a források naprakész és pontos tudományos ismeretén
alapuló halászati gazdálkodás jelentőségét. A dokumentum elismeri az akvakultúra növekvő
jelentőségét, amely tevékenység és az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek további
fejlődési lehetőségeket rejtenek, ez pedig indokolja e területen a társadalmi-gazdasági
adatok és a környezeti adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása lehetőségének a bevezetését,
lehetővé téve ezáltal az ágazat környezeti és egészségügyi ellenőrzését, amely hozzájárul
az ágazat fenntarthatóságához.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A ma szavazásra kerülő dokumentum célja a halászati
politika végrehajtására vonatkozó pénzügyi intézkedések hozzáigazítása a jogi keret
fejlődéséhez, a jelenlegi igények változásaihoz és a tervezett fellépések jogi tisztázásához,
különösen azok esetében, amelyek a 2000/439/EK határozatban találhatók, és amelyeket
a 861/2006/EK rendelet még nem vett át. Az adatgyűjtést illetően a Parlament javaslata
elengedhetetlennek tartja a végrehajtás hatókörének kibővítését annak érdekében, hogy
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az magába foglalja annak kezelését és használatának feltételeit is. Alapvető fontosságú
továbbá a nemzetközi szervezetekkel a közbeszerzési szerződések megkötésének
megkönnyítése és annak a kötelezettségnek az előírása, hogy a közös projektek
megvalósításához részletes információkkal kell rendelkezni.

Kívánatos lenne a társfinanszírozás lehetséges szintjének a támogatható kiadások 60%-ára
történő emelése, különösen a halászati tevékenységek ellenőrzésével és az adatok
gyűjtésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan. Az
akvakultúra nem kevésbé fontos, és az erre vonatkozó adatoknak mind a
társadalmi-gazdasági, mind pedig a környezeti területet hangsúlyozniuk kell. Egyre inkább
szükség van továbbá az új technológiák e téren történő alkalmazására, ami a meglévő
technológiák folyamatos kiigazítását és modernizálását igényli.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Szeretnék gratulálni az Egységes
Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportjában ülő képviselőtársaimnak,
Ferreira úrnak (Portugál Kommunista Párt) jelentéséhez, amelyet ma az Európai
Parlamentben igen nagy többséggel fogadtak el.

E jelentés megerősíti az állományok helyzetének naprakész és pontos tudományos ismeretén
alapuló halászati gazdálkodás jelentőségét. Ez a halászati tevékenység fenntartható
fejlesztésének elengedhetetlen feltétele. Ferreira úr egyes módosításait, például a
halállományokra vonatkozó tudományos adatok gyűjtésének, kezelésének és
felhasználásának terén a társfinanszírozási ráta növelését (50%-ról 60%-ra) lehetővé
módosítást sajnos nem fogadták el.

Ez a jelentés azt jelzi, hogy a GUE/NGL Képviselőcsoport hozzájárulhat az Európai
Parlamentben zajló vitákhoz, és tudom, hogy számíthatunk Ferreira úrra, hogy folytatja
ezt a küzdelmet a fenntartható halászati ágazatért, prioritást adva a kisipari halászoknak
az ágazat ipari csoportjait megelőzve.

Iva Zanicchi (PPE),    írásban. – (IT) Ferreira úr jelentése mellett szavaztam, amelynek célja
a halászati ágazatra vonatkozóan egy sor tevékenység, többek között a halászati ágazati
ellenőrzések finanszírozását szabályozó pénzügyi eszközök kezelésének a javítása. Ezért
úgy vélem, hogy a Tanács és az Európai Parlament között a szöveggel kapcsolatos általános
megállapodás a közös halászati politika és a tengerjog vonatkozásában megfelelő
kompromisszum.

Jelentés: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) E jelentés mellett szavazok. Véleményem szerint
e jelentés szándéka fontos, mivel célja az átmeneti rendszer 2013. január 1-jéig, azaz
további 18 hónappal történő meghosszabbítása annak érdekében, hogy a közös halászati
politika folytatásának részeként új technikai intézkedéseket lehessen kidolgozni.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) Mivel a halászati erőforrások megóvásával kapcsolatos
közösségi szabályozás egyszerűsítésére és egyértelművé tételére irányuló rendelettervezetre
vonatkozó megállapodás 2008-ban elmaradt, elfogadtak egy rendeletet a 2010. január
1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra vonatkozó átmeneti intézkedések bevezetéséről.

E jelentés célja – amely megérdemelte támogatásomat – az átmeneti időszak 2013-ig
történő meghosszabbítása annak érdekében, hogy a közös halászati politika folyamatban
lévő reformja keretében új technikai intézkedéseket lehessen meghatározni. Felhívja továbbá
a Bizottságot, hogy a hatályos rendelet új, meghosszabbított időszaka alatt kezdeményezzen,
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majd az érintett felekkel együtt végezzen hatásvizsgálatot, hogy a jelenleg hatályos
intézkedések milyen hatással vannak az azokat végrehajtó hajókra és az érintett
ökoszisztémákra. E vizsgálat eredményeit az új rendelettervezet kidolgozásánál figyelembe
kell venni. Hasonlóan fontos továbbá, hogy a technikai intézkedésekre vonatkozó jövőbeni
bizottsági javaslat a rendes jogalkotási eljárással összhangban egyértelműen meghatározza
a Tanács és a Parlament hatáskörét.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) A javaslat mellett szavaztam, mivel a halászati erőforrások
megóvásáról szóló megállapodás hiánya nemkívánatos következményekkel járhat. Az
átmeneti technikai intézkedések meghatározásáról szóló, 2009. évi tanácsi rendelet
hatályának 2012. december 31-ig, azaz 18 hónappal történő meghosszabbítására irányuló
javaslat lehetővé teszi, hogy a Bizottság a közös halászati politika reformja keretében új
technikai intézkedéseket dolgozzon ki. Véleményem szerint a módosítások elfogadhatók,
mivel a közös halászati politikának egyrészt meg kell óvnia a halászati erőforrásokat,
másrészt az átlagpolgárok, ebben az esetben Írország kisipari halászainak érdekeit kell
szolgálnia. Pontosan ezért gondolom, hogy egyensúlyt kell teremteni a fogási korlátozások,
a technikai intézkedések és a halászok igényei között.

Françoise Castex (S&D),    írásban. – (FR) E jelentés mellett szavaztam, mivel a technikai
intézkedések nagyon fontosak, amennyiben meghatározzák a halászok tevékenységét és
befolyásolják a halászati erőforrások jövőjét. Mindannyian érdekeltek vagyunk az ágazat
gazdasági egyensúlyának létrehozásában, és így a halászok számára elfogadható jövedelem
biztosításában, megújítható és fenntartható halállomány biztosítása mellett.

Nessa Childers (S&D),    írásban. – E jelentés mellett szavaztam az írországi és az európai
halászati ágazat hosszú távú támogatása érdekében. A fenntartható halászatot irányadó
elvként kell magunkévá tennünk. A Gallagher-módosítások mellett számos érvet
elfogadhatónak tartottam, de végül a képviselőcsoporton belüli politikai kohézió fenntartása
érdekében képviselőcsoportommal együtt szavaztam.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A halászati ágazatról és az átmeneti technikai
intézkedések meghatározásáról szóló jelentés mellett szavaztam. Sajnálom azonban, hogy
a portugál partok mentén a szürke tőkehal, illetve az ördöghalfélék tükörhálóval történő
halászatának tilalmáról szóló bizottsági határozat javasolt hatályon kívül helyezését, az
azt igazoló tudományos tanulmányok nélkül, elutasították.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) 2008-ban a Bizottság a halállományok technikai
intézkedések révén történő megóvásáról tanácsi rendelettervezetet terjesztett elő, amelynek
célja az volt, hogy az előző rendelet helyébe lépjen. Mivel egy hasonló javaslatot
jogbiztonsági okokból nem fogadtak el, valamint a tengeri erőforrások megfelelő
megóvásának és kezelésének fenntartása érdekében elfogadták az átmeneti intézkedéseknek
a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló
1288/2009/EK rendeletet.

Figyelemmel a Lisszaboni Szerződésből eredő kötelezettségekre, a Bizottság 2010-ben
visszavonta a halállomány technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló tanácsi
rendeletre irányuló javaslatot. Az e technikai intézkedésekre vonatkozó alapelveket most
bele kell foglalni a közös halászati politika reformjáról szóló új alaprendeletbe, és várhatóan
e célból 2011-ben születik egy új javaslat. Mivel jelenleg nincs más hatályos jogszabály, e
rendelet hatályának 2013. január 1-jéig, azaz 18 hónappal történő meghosszabbítását
javasolják. Tekintettel a jogbiztonsággal és a védelemmel kapcsolatos érvekre, úgy ítélem
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meg, hogy ezt a meghosszabbítást érdemes támogatni. Remélem, hogy ez a pótlólagos
időszak lehetőséget nyújt a hatályos intézkedések hatásának vizsgálatára.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A halászati ágazat az Európai Unió számára
alapvető fontosságú, nemcsak az élelmiszerkérdés, hanem a környezetvédelem miatt is,
mivel a vízi ökoszisztéma veszélyben van. Mivel a Parlament tudatában van ezen ágazat
jelentőségének, gyakran tárgyalt e kérdésről. 2009-ben állásfoglalást fogadott el
(A6-0206/2009) az Atlanti-óceán és az Északi-tenger halállománya megóvásának
szükségességéről. A 2008-ban elfogadott hatályos rendelet átmeneti intézkedéseket
határozott meg, amelyek a tervek szerint 2011 júniusáig, a közös halászati politika szerinti
új jogi keret hatálybalépésének ideiglenes időpontjáig maradtak volna hatályban. A Bizottság
azonban nem tudta előterjeszteni a rendelettervezetet, ezért a hatályos rendelet 2013.
január 1-jéig történő meghosszabbítására törekszik, amely időpontig az EU-nak a Lisszaboni
Szerződésben meghatározott rendes jogalkotási eljárással összhangban várhatóan a Tanács
és a Palament által elfogadandó jogszabály áll rendelkezésére. E jogszabály naprakész
tudományos tanulmányokon fog alapulni, hogy ne veszélyeztesse a Föld tengeri erőforrásait.
Ennek figyelembevételével egyetértek azzal, hogy a jelenlegi rendelet 2013. január 1-jéig
hatályban maradjon.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A technikai intézkedések tekintetében megfelelő
rendelet a halászati erőforrások fenntartható felhasználásához és megfelelő megóvásához
szükséges eszköz. Az átmeneti technikai intézkedésekről szóló rendelet azért jött létre,
mert a halászati erőforrások megóvásával kapcsolatos közösségi szabályozás
egyszerűsítésére és egyértelművé tételére irányuló rendelettervezetre vonatkozó
megállapodás 2008-ban elmaradt. E rendelet alkalmazását a 2010. január 1-jétől 2011.
június 30-ig tartó időszakra tervezték. Most 2013. január 1-jéig, azaz 18 hónappal történő
meghosszabbítását javasolják, aminek célja a közös halászati politika folyamatban lévő
reformja keretében új technikai intézkedések meghatározása, a Bizottság 2011 során
benyújtandó javaslatától függően.

Véleményem szerint ez a meghosszabbítás nem történhet meg a jelenlegi jogszabályban
felmerülő hiányosságok és problémák kijavítása nélkül. Sajnos az előadó és a parlamenti
többség, a bizottsági álláspontot követve ezt megakadályozta. Ez tudományos indokolás
nélküli diszkriminációt jelent a kisüzemi portugál halászati flotta egy részével szemben,
amely tükörháló használatával közönséges nyelvhalat és szürke tőkehalat akar halászni,
amit a jelenlegi szabályok tiltanak. Ez negatív gazdasági és társadalmi következményekkel
fog járni, amelyet el lehetett volna és el kellett volna kerülni.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az átmeneti technikai intézkedésekről szóló
rendelet azért jött létre, mert a halászati erőforrások megóvásával kapcsolatos közösségi
szabályozás egyszerűsítésére és egyértelművé tételére irányuló rendelettervezetre vonatkozó
megállapodás 2008-ban elmaradt. E rendelet alkalmazását a 2010. január 1-jétől 2011.
június 30-ig tartó időszakra tervezték. Most 2013. január 1-jéig, azaz 18 hónappal történő
meghosszabbítását javasolják, aminek célja a közös halászati politika folyamatban lévő
reformja keretében új technikai intézkedések meghatározása, a Bizottság 2011 során
benyújtandó javaslatától függően.

Véleményem szerint ez a meghosszabbítás nem történhet meg a jelenlegi jogszabályban
felmerülő hiányosságok és problémák kijavítása nélkül. Sajnos az előadó és a parlamenti
többség, a bizottsági álláspontot követve ezt megakadályozta.
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Ez tudományos indokolás nélküli diszkriminációt jelent a kisüzemi portugál halászati
flotta egy részével szemben, amely tükörháló használatával közönséges nyelvhalat és
szürke tőkehalat akar halászni, amit a jelenlegi szabályok tiltanak. Ez negatív gazdasági és
társadalmi következményekkel fog járni, amelyet el lehetett volna és el kellett volna kerülni.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – „Nincs több visszadobás!” kiáltja a Bizottság.
„Hallgass az iparágra!” így szól állítólagos jelszava. Aztán megpróbálja az alapvetően téves
rendeleteket további 18 hónappal meghosszabbítani. A szabályok miatt a nyugat-skóciai
foltos tőkehalfogások nem kevesebb mint 42%-át visszadobják a tengerbe. A mai szavazás
azt jelenti, hogy ez a szemérmetlenség további 18 hónapig folytatódni fog. A londoni
munkáspárt támogatta a Bizottságot: tengermelléki közösségeink újabb szégyenletes
elárulása!

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) E jelentés mellett szavaztam, mivel a halászati
erőforrások megóvásával kapcsolatos közösségi szabályozás egyszerűsítésére és
egyértelművé tételére irányuló rendelettervezetre vonatkozó megállapodás hiányában
2008-ban elfogadtak egy rendeletet a kezdetben 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig
tartó időszakra tervezett átmeneti intézkedések bevezetéséről. A jelenlegi javaslat célja az
átmeneti rendszer 2013. január 1-jéig – tehát további 18 hónappal – történő
meghosszabbítása annak érdekében, hogy a közös halászati politika folyamatban lévő
reformja keretében – a Bizottságnak 2011 során kell benyújtania a reformra vonatkozó
javaslatot – új technikai intézkedéseket lehessen meghatározni. A jelenleg hatályos rendelet
hatályának meghosszabbítását a Bizottságnak arra kell felhasználnia, hogy az érdekelt felek
részvételével felmérje, hogy a jelenlegi intézkedések milyen hatással vannak az azokat
végrehajtó hajókra és az érintett ökoszisztémákra. A Bizottságnak tehát figyelembe kell
vennie ennek az értékelésnek az eredményeit a 2013. január 1-jét követő időszakra
vonatkozó új rendeletjavaslat kidolgozásakor, amelyet a Lisszaboni Szerződés alkalmazása
értelmében együttdöntési eljárás keretében kell elfogadni.

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) A halászati erőforrások technikai intézkedések
révén történő megóvásáról szóló rendelet hatályának további 18 hónappal történő
meghosszabbítása lehetőséget nyújt arra, hogy megvizsgálják és értékeljék a rendelettel
érintett hajókra és ökoszisztémákra kifejtett hatást. A javaslat ezért igen üdvözlendő, mivel
lehetővé teszi, hogy az azonosított javítások lehetőségét a lehető legjobban kihasználják.
Az értékelés eredményeit a Bizottság azután figyelembe veheti a halászati erőforrások
technikai intézkedések révén történő megóvására vonatkozó új rendeletre irányuló javaslat
kidolgozása során.

David Martin (S&D),    írásban. – E rendelet mellett szavaztam, a skót halászati ágazat
támogatása érdekében azonban azt szeretném, ha a foltos tőkehal mentességet élvezne a
rendelet alól.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A halászati erőforrások megóvásával kapcsolatos
közösségi szabályozás egyszerűsítésére és egyértelművé tételére irányuló rendelettervezetre
vonatkozó megállapodás hiányában 2008-ban elfogadtak egy rendeletet a kezdetben a
2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra tervezett átmeneti intézkedések
bevezetéséről. E jogalkotási javaslattal az a célunk, hogy az átmeneti rendszert 2013. január
1-jéig – tehát további 18 hónappal – meghosszabbítsuk annak érdekében, hogy a közös
halászati politika folyamatban lévő reformja keretében – a Bizottságnak 2011 során kell
benyújtania a reformra vonatkozó javaslatot – új technikai intézkedéseket lehessen
meghatározni. A Bizottságnak a hatályos rendelet ezen új meghosszabbított időszakát arra
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kell felhasználnia, hogy az érintett felekkel együtt végezzen hatásvizsgálatot a jelenleg
hatályos intézkedéseknek az azokat végrehajtó hajókra és az érintett ökoszisztémákra
gyakorolt hatásáról.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. A halászati erőforrások
megóvásával kapcsolatos közösségi szabályozás egyszerűsítésére és egyértelművé tételére
irányuló rendelettervezetre vonatkozó megállapodás hiányában 2008-ban elfogadtak egy
rendeletet a kezdetben 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra tervezett
átmeneti intézkedések bevezetéséről. A jelenlegi javaslat célja az átmeneti rendszer 2013.
január 1-jéig – tehát további 18 hónappal – történő meghosszabbítása annak érdekében,
hogy a közös halászati politika folyamatban lévő reformja keretében – a Bizottságnak
2011 során kell benyújtania a reformra vonatkozó javaslatot – új technikai intézkedéseket
lehessen meghatározni.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A halászati erőforrások megóvásával kapcsolatos
közösségi szabályozás egyszerűsítésére és egyértelművé tételére irányuló rendelettervezetre
vonatkozó megállapodás elmaradása 2008-ban azt eredményezte, hogy elfogadtunk egy
rendeletet a kezdetben a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra tervezett
átmeneti intézkedések bevezetéséről.

A ma megszavazott jogalkotási javaslat célja az átmeneti rendszer 2013. január 1-jéig –
tehát további 18 hónappal – történő meghosszabbítása annak érdekében, hogy a közös
halászati politika folyamatban lévő reformja keretében – a Bizottságnak 2011 során kell
benyújtania a reformra vonatkozó javaslatot – új technikai intézkedéseket lehessen
meghatározni.

A Parlament továbbá állásfoglalást fogadott el (A6-0206/2009) az Atlanti-óceán és az
Északi-tenger halászati erőforrásai technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról. A szöveg kiemeli a hatásköröknek a Tanács, a
Parlament és a Bizottság közötti megfelelő megosztásának jelentőségét.

A mai szavazással a Parlament azt kéri, hogy a szabályok alapvető elemeinek
meghatározására irányuló, a technikai intézkedésekről szóló készülő bizottsági javaslat
az együttdöntéssel összhangban a Tanács és a Parlament felelőssége legyen.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A Parlament mai plenáris ülése elé terjesztett javaslat
célja a 2008-ban a halállomány megóvására meghatározott átmeneti időszak
meghosszabbítása. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó jogszabály 2011. június 30-án
hatályát veszti, ezeket az intézkedéseket 2013 januárjáig, azaz további 18 hónappal meg
kell hosszabbítani. A Bizottságnak ezért ezt az új meghosszabbított időszakot a hatályos
intézkedések, valamint azon intézkedések által kifejtett hatások vizsgálatára kell
felhasználnia, amelyeket a 2013. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó új – a tervek
szerint 2011 során előterjesztendő – javaslat kidolgozásánál figyelembe kell venni.

Tekintettel a jogszabályban foglalt technikai intézkedések felülvizsgálatára,
elengedhetetlenül fontos, hogy a 200 m és 600 m közötti mélységű partok mentén a
tükörhálók használatát 2012. december 31-ig meghosszabbítsák, ami lehetővé teszi, hogy
a hajók a portugál nemzeti halászati ágazat számára óriási gazdasági jelentőséggel bíró
állományokat, például az ördöghalféléket fenntartható módon fogjanak.
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Jelentés: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) E jelentés mellett szavazok, figyelembe véve a
tárgyalások során elért eredményeket, különös tekintettel a Parlament költségvetésének
2011-hez képest 2,3%-kal történő emelésére, a luxemburgi Konrad Adenauer épület
finanszírozásának korlátozására és a hozzáadott érték megállapítására vonatkozó
mértékegység visszavonására, amely további 13,7 millió EUR összegű csökkentést
eredményezett. Az EU Horvátország csatlakozásával történő bővítéséből és a Lisszaboni
Szerződéshez való alkalmazkodásból eredő igények finanszírozását kiegészítő vagy
módosító költségvetésben fogják szerepeltetni. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy
tekintettel a tagállamok gazdasági és pénzügyi nehézségeire és a Parlament által a 2012-es
költségvetésre elfogadott iránymutatásokra, a Parlament kijelentette, hogy saját
költségvetésében fenn kell tartani a költségvetési fegyelmet, és azt a 27 tagállamra vonatkozó
inflációs ráta alatt kell tartani abban a meggyőződésben, hogy a reálmegtakarítások
biztosítani fogják megfelelő és eredményes működését. Úgy vélem azonban, hogy az EU
által jelenleg megtapasztalt megszorítások időszakában fontos, hogy a tagállamok
mérsékeljék kiadásaikat.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A 2012-es költségvetésről szóló szavazási folyamat
kezdetén járunk. A tervezet benyújtása a Parlament feladata. Véleményem szerint a ma
szavazásra kerülő tervezet kiegyensúlyozott, ezért támogattam. A Parlament első ízben
javasolt infláció (2,8%) alatti költségvetés-növekedést (2,3%). Ebben a pénzügyi
megszorítással jellemezhető időszakban úgy tűnik számomra, hogy erre tényleges szükség
van. Teljes mértékben támogatom továbbá, hogy a hosszú távú költségvetési stratégia
meghatározása érdekében új finanszírozási lehetőségek felkutatására van szükség. Várom
a Bizottság ezzel kapcsolatos javaslatait.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) E jelentés mellett szavaztam. Egyetértek azzal,
hogy az EU jelenlegi pénzügyi, gazdasági és társadalmi helyzete arra kötelezi az Európai
Parlamentet és más európai uniós intézményeket, hogy megfelelő színvonalon és
hatékonyan reagáljanak, és szigorú irányítási eljárásokat alkalmazzanak, hogy
megtakarításokat érjenek el. A 2012-es európai parlamenti költségvetési javaslattervezet
általános szintjének a 2011-es költségvetéshez képest 2,3%-kal kell növekednie, és ez nem
haladja meg a jelenlegi 2,8%-os inflációs rátát. A jövőben a Parlamentnek nagyobb
megtakarításokat kell elérnie, és szigorítania kell az irányítási és ellenőrzési eljárásokat.

Elena Băsescu (PPE),    írásban. – (RO) Fernandes úr jelentése mellett szavaztam. E jelentés
lehetővé teszi, hogy objektíven megvizsgáljuk az Európai Parlament 2012-es költségvetését.
Ennek egyértelműen szigorú megszorításokat tartalmazó költségvetésnek kell lennie.
Fontos, hogy az inflációt is figyelembe vegyük, ami azt jelenti, hogy a 2012-es költségvetés
valójában a rendelkezésre álló összegek csökkenésével jár. Minden kiadási jogcímet
indokolni és engedélyezni kell. A változó kiadási jogcímeket költség-haszon elemzésnek
kell alávetni, hogy ezáltal a jövőben minden pótlólagos költség elkerülhető legyen. 2012-ben
javítanunk kell a fiatalok helyzetét. A kitűzött céloknak elsősorban a fiatalokkal kapcsolatos
céloknak kell lenniük. Hangsúlyoznom kell, hogy a fiataloknak a szakképzésben való
részvételhez és a korai iskolaelhagyás arányának kezeléséhez kell segítséget nyújtani. E
tekintetben több pénzt kell a fiatalokra irányuló projektek számára rendelkezésre bocsátani.
Támogatásra van szükségük ahhoz, hogy be tudjanak lépni a munkaerőpiacra.

Nessa Childers (S&D),    írásban. – Támogatom ezt a jelentést, mert az európai uniós
intézmények fontos munkája számára megfelelő költségvetési keretet nyújt ebben az
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európai polgárok számára nehéz gazdasági válság időszakában. Nem támogattam azonban
a Képviselőcsoport véleményét az olyan kérdésekben, mint az európai parlamenti képviselők
juttatásának és az európai parlamenti képviselők számára a business osztályon történő
utazás biztosításának befagyasztása. Ez úgy érzem, helyénvaló ebben a válsággal terhelt
időszakban, amikor a normál munkavállalók nagy veszteségeket szenvednek el a
megszorítások miatt.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Fernandes úrnak a Parlament költségvetéséről szóló
jelentése mellett szavazok, és szeretnék gratulálni neki az általa végzett hatalmas munkához.
Szeretném hangsúlyozni a korlátozások és megszorítások irányába tett erőfeszítéseket,
amelyek megfelelnek az általa meghatározott prioritásoknak. Mivel a Parlament hatásköre
a Lisszaboni Szerződéssel kibővült, ésszerű lenne, ha a működési költségek magasabbak
lennének. A Parlament 2012-es költségvetése azonban reálértékben csökkenést jelent,
növekedése alacsonyabb, mint az európai uniós infláció, és az eredeti javaslathoz képest
49 millió EUR összegű költségcsökkenést tartalmaz. Az elfogadott költségvetés az 5. fejezet
20%-a alatt maradt, ami évek óta nem történt meg. Az előadónak félretájékoztatással és
demagógiával is meg kellett küzdenie. Egyesek rosszhiszeműen sejtetni próbálták, hogy
emelkedik a képviselők fizetése. A Parlament nem felelős ebben az ügyben: a képviselők
fizetését – amely jelenleg egy bíró fizetésének 38,5%-a – a Tanács állapítja meg, és az egyéb
támogatások összegét az elnökség, nem pedig a Parlament határozza meg, és ez nem
haladhatja meg az Eurostat által közzétett infláció szintjét. A támogatásokra és kifizetésekre
vonatkozó költségvetési tétel továbbá, beleértve a képviselők fizetésének kifizetésére
szolgáló pénzeszközöket 2011-hez képest csupán 0,55%-kal emelkedik.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) E jelentés mellett szavaztam, és szeretném
hangsúlyozni, hogy a Parlament költségvetésének meghatározott 2,3%-os növekedése
alacsonyabb, mint az EU-ra vonatkozóan előre jelzett 2,8%-os infláció, ami 2012-re 0,5%-os
reálértékben történő csökkenést jelent. Szeretnék azonban kifogást emelni a képviselők
lakóhelyük szerinti ország és a Parlament közötti oda- és visszautazására vonatkozó
szabályok módosítására irányuló három javasolt módosítás körüli demagógia ellen, így
ezek ellen szavaztam. Nem szeretek kitérni kötelezettségeim elől, így szavazatomat
használtam, bár a módosítások annyira félrevezetők voltak, hogy valószínűleg az azok
által ajánlott számos kivételbe tartoztam volna. Sajnálom továbbá egyes képviselőtársaim
hozzáállását, akik előre tudván, hogy egy külön javaslat nem kerülne elfogadásra, a
„politikailag inkorrekt” lépés terhét másokra hárították, és megnyugtatták azokat, akik
nem akartak részt venni a szóban forgó három módosításról való szavazásban, az előttük
és az utánuk történő valamennyi szavazásban való részvétel ellenére. Nem szabad
elfeledkezni továbbá arról, hogy a hatályos statútum szerint senki sem köteles business
osztályon utazni. Minden héten azt látom azonban, hogy képviselőtársaim, minden pártból,
business osztályon utaznak, többek között a szavazást követően Portugáliába repülő
járaton is; csak nagyon ritka kivételek vannak, nem az egyes képviselők, hanem sporadikus
utazások esetében.

Proinsias De Rossa (S&D),    írásban. – Támogattam ezt a jelentést, amely a 2012-es
pénzügyi évre vonatkozóan a politika végrehajtásához és igazgatásához szükséges
költségekkel kapcsolatos parlamenti nézetet ismerteti. A jelentés arra törekszik, hogy a
finanszírozás legalább a jelenleg növekvő munkanélküliséggel kapcsolatos kritikus
szociálpolitikai kiadásokra vonatkozó inflációval növekedjen. A javaslat maximum 2,3%-os
költségvetés-növekedést javasol, ami a növekedés európai uniós inflációs ráta alatt tartását
jelenti. Ez meghaladja az eredeti, 5,2%-os növekedésre vonatkozó igazgatási igény felét. E
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jelentésnek az európai parlamenti képviselők fizetésének és juttatásainak emelését ellenző
számos módosítását is megszavaztam.

Martin Ehrenhauser (NI),    írásban. – (DE) Az Európai Parlament kötelessége, hogy az
adófizetők pénzét megfelelő és felelős módon költse. Gazdasági válság időszakában
különösen fontos az adófizetők pénzével való takarékos bánásmód. Ezért nagyon sajnálatos,
hogy a Parlament nem kész arra, hogy kötelezettséget vállaljon a pénzzel való
takarékoskodásra, például a négy óránál rövidebb repülőjáratokon economy osztályon
való utazással.

Mivel a Parlament ismét elmulasztotta a lehetőséget arra, hogy Európa polgárainak a
megtakarítások, az adófizetők pénzével való felelős bánásmód és privilégiumainak feladása
iránti világos elkötelezettségről tegyen tanúbizonyságot, a jelentés ellen szavaztam.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt és Cecilia Wikström (ALDE),    írásban. – (SV)
Természetesen támogatjuk a Költségvetési Bizottság véleményét, hogy az Európai
Parlamentnek „példát kell mutatnia a költségvetési felelősségre és az önmérsékletre”, és
üdvözöljük a jelentés felhívását arra, hogy a korlátozott forrásokat „szigorúan és
hatékonyan” kell kezelni. Mivel azonban az európai parlamenti képviselők fizetésének és
juttatásainak következő évben történő befagyasztására vonatkozó módosításokat
elutasítottak – és a szavazás eredménye azt is jelentette, hogy az Európai Parlament
igazgatása épületének építését ismételten üdvözölték, ami egyes számítások szerint
549 millió EUR-ba fog kerülni –, jelenlegi állapotában nem tudtuk támogatni az
állásfoglalást. Ezért a zárószavazásnál a tartózkodás mellett döntöttünk.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A Parlament 2012-es pénzügyi évre tervezett
bevételeiről és kiadásairól – I. szakasz – Parlament című jelentés mellett szavaztam. Sajnálom
azonban, hogy a jelenlegi válság idején a Parlament képtelen volt példát mutatni, és
elutasította a képviselők jelenlegi fizetési rendszerének felülvizsgálatára vonatkozó, valamint
a 2012-es fizetések és juttatások aktualizálásának elvetésére vonatkozó javaslatokat.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog és Åsa Westlund (S&D),
írásban. – (SV) A Parlament 2012-es évre vonatkozó költségvetéséről folytatott tárgyalások
során az eredetileg javasolt 5,7%-os mérték jelentős csökkentéséért harcoltunk. A
végeredmény 2,3%, ami az inflációval összevetve a költségvetésben reálcsökkenést jelent.

Bár ez a helyes irányba tett lépés, nem vagyunk egészen elégedettek. Véleményünk szerint
további megtakarításokra lett volna lehetőség. Ezért a tárgyalások során azt a javaslatot is
szorgalmaztuk, amely most széles körű támogatást kapott az egész Parlamenttől. E
javaslatban a parlamenti kiadások hosszabb távú felülvizsgálatára szólítunk fel. Régóta az
a tendencia a Parlamenten belül, hogy a hosszú távú pénzügyi következményekkel járó új
döntéseket mindig a teljes kép figyelembevétele nélkül hozzák. A Parlament nem hozhat
egyszerűen évente költségnövelésekre vonatkozó döntéseket anélkül, hogy a prioritások
átalakításával és a hatékonyság javításával megpróbálna a finanszírozásukra módot találni.

Végül szeretnénk továbbá hangsúlyozni, hogy támogatjuk az európai parlamenti képviselők
utazási költségtérítésével és más juttatásokkal kapcsolatos költségek felülvizsgálatát. Ezek
megváltoztatásáról azonban nem lehet csupán a költségvetési előirányzatok csökkentésével
dönteni. Ehhez a képviselők statútumának módosítására van szükség. A jövőben ezért
fogunk dolgozni és ezt fogjuk támogatni.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A 2012-es költségvetés vitája olyan időszakban zajlik,
amikor számos tagállamban igen nagy szükség van költségvetési korlátozásokra és
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megszorításokra. Ezért a Parlament működésére vonatkozó költségvetésnek, ahogy az
előadó is kiemeli, a következőknek kell megfelelnie: „megfelelő színvonalon és hatékonyan
kell reagálnia, és szigorú irányítási eljárásokat kell alkalmaznia, hogy megtakarításokat
érjen el” Az európai lakosság nem értené meg, ha az EU saját forrásai kezelése terén nem
alkalmazna korlátozásokat és nem érne el hatékonyságot, amikor országukban áldozatokat
kérnek tőlük. A lakosság ezért azt kéri tőlünk, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal
megfelelően gazdálkodjunk, és érjünk el megtakarításokat, ahol csak tudunk. Kollégám,
Fernandes úr jelentése bizonyos előrehaladást tesz ebbe az irányba. Etikai okokból,
különösen amikor áldozatokat kérünk az európaiaktól, különösen a portugáloktól, úgy
döntöttem, hogy egyetlen olyan módosítást sem szavazok meg, amely fizetési státuszomat
vagy képviselőként végzett feladataim teljesítését érinti.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A kapitalizmus munkavállalókat és az egész
lakosságot keményen sújtó válsága, valamint a legkevesebbel rendelkezőkre irányuló
megszorítások ellenére az európai uniós költségvetések nem tükrözik, hogy szükség van
az EU e válságáért felelős politikák irányának megváltoztatására. A jelentés nem hivatkozik
az EU általános költségvetésére vonatkozó iránymutatásokra. Ez azonban nem választható
el a jelenlegi helyzettől.

A plenáris ülésen folytatott vita során általunk felvetett aggályokon felül aggaszt bennünket,
hogy a tervezett keretrendszer növelni fogja a munkahelyek bizonytalanságát, ami
súlyosbítja az évtizedekig tartó szolgálatot követően határozatlan idejű munkaszerződés
nélkülivé váló munkavállalók helyzetét, valamint számos munkavállaló
munkaerő-kölcsönző vállalkozásokhoz való „átcsoportosítását”. Ezért a módosítástervezetek
ellen szavazunk, amelyek a Parlamentben való megtakarítások támogatásával megnyitják
az utat a bizonytalanság felé.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A Parlament költségvetéséről szóló jelentés
tükrözi az itt képviselt politikai erők többségét érintő ellentmondásokat. Bár nem utal az
EU költségvetésére vonatkozó iránymutatásokra, ezeket nem lehet az alakulásukat
meghatározó alapvető politikáktól elkülönülten szemlélni.

A Parlament kiadásainak a külső szolgáltatások igénybevétele és más kisebb kiadások
csökkentésével, ugyanakkor a támogatásokra és az utazási költségekre vonatkozó fejezetek
növelésével történő kiigazításának belefoglalása ellenére a 2012-re vonatkozó tervezet
Parlamentet érintő I. szakasza a 2011-es költségvetés ugyanazon szakaszának 2,3%-os
növekedését jelenti.

Aggaszt bennünket, hogy a javasolt keretrendszer növelni fogja a munkahelyek
bizonytalanságát, ami súlyosbítja az évtizedekig tartó szolgálatot követően határozatlan
idejű munkaszerződés nélkülivé váló munkavállalók helyzetét, valamint számos
munkavállaló munkaerő-kölcsönző vállalkozásokhoz való „átcsoportosítását”. Ezért a
módosítástervezetek ellen szavazunk, amelyek a Parlamentben való megtakarítások
támogatásával megnyitják az utat a bizonytalanság felé, és amelyek arra törekszenek, hogy
támogassák az európai pártok és európai politikai alapítványok finanszírozását, bár úgy
gondoljuk, hogy a képviselőknek pénzügyi státuszuk megváltoztatásával példát kellene
mutatniuk, így a fizetések jelentős emelése ellen szavaztunk.

Mindezen okok miatt e jelentés ellen szavaztunk.

Louis Grech (S&D),    írásban. – A Fernandes-jelentésre vonatkozóan, még akkor is, ha
elvileg a 13. és a 15. módosítás mellett szavaztam volna, technikai okokból tartózkodtam.
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Ez pedig azért van, mert az európai parlamenti képviselők fizetését alapvetően az európai
parlamenti képviselők statútuma szabályozza, így az európai parlamenti képviselők
fizetésének felülvizsgálata vagy naprakésszé tétele a képviselők statútumának módosításával
történik, nem pedig az EU egy bizonyos évre vonatkozó éves költségvetésével kapcsolatos,
plenáris ülésen tartott szavazás révén.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    írásban. – (FR) A 15. módosítás mellett szavaztam, amely
a képviselők fizetése és juttatásai emelésének elvetéséről szól, mivel válságban vagyunk.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) E jelentés mellett szavaztam, mert az EU jelenlegi
pénzügyi, gazdasági és társadalmi helyzete arra kötelezi az intézményeket, hogy megfelelő
színvonalon és hatékonyan reagáljanak, és szigorú irányítási eljárásokat alkalmazzanak,
hogy megtakarításokat érjenek el. Érthetően az intézményeket elegendő forrással kell
ellátni, bár a jelenlegi gazdasági környezetben ezeket a forrásokat szigorúan és hatékonyan
kell kezelni. Meggyőződésem továbbá, hogy a Parlamentnek nagyobb megtakarításokat
kell elérnie, és szigorítania kell az irányítási és ellenőrzési eljárásokat. Folytatnunk kell az
igazgatás korszerűsítését és racionalizálását, csökkenteni kell a külső szolgálatoktól való
függést és hatékony humánerőforrás-politikai megközelítést kell alkalmazni, valamint a
2012-es költségvetési tervezet keretében a saját kiadásaira vonatkozó javaslata elkészítésekor
minden intézménynek minden lehetséges erőfeszítést meg kell tennie a kiadások
csökkentése érdekében, ami kétségtelenül segít az adófizetők pénzével való takarékosságban.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    írásban. – (FI) Az EU tagállamainak ezekben a napokban
saját nemzeti költségvetésükkel kapcsolatban kemény döntéseket kell hozniuk. A kiadásokat
alaposan megvizsgálják, és hasonlóképpen kell cselekednünk az EU-ban is.

Nem támogatom az Unió költségvetésének növelését: ellenkezőleg, azt csökkenteni kell.
Kemény gazdasági feltételek között nem helyes, hogy az Európai Parlament kiadásainak
2,3%-os növelését tervezi a következő évre. Több területet kell találnunk, ahol
megtakarításokat érhetünk el a Parlament nagyvonalú, 1,7 milliárd eurós éves
költségvetésében. Az Európai Történelem Háza projekt terveit most jegelni kell. Ami a
Strasbourg–Brüsszel rallyt illeti, ez évente mintegy 200 millió EUR-ba kerül az európai
adófizetőknek. Ez annyi, mint az Emberi Jogok Európai Bíróságának éves költségvetése.
A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport, amely az Európai
Parlamentben a közép- és liberális pártokat képviseli, eddig az egyetlen parlamenti
képviselőcsoport, amely azt mondja, hogy Strasbourg használatát le kell állítani. Arra
ösztönzöm a többi parlamenti képviselőcsoportot és mindenekelőtt a tagállamokat, amelyek
ténylegesen döntenek a kérdésben, hogy ugyanezt kérjék.

Anne E. Jensen (ALDE),    írásban. – (DA) A Dán Liberális Párt a Parlament 2012-es
pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló Fernandes-jelentés 3. módosítása
ellen szavazott. A Dán Liberális Párt támogatja az utazási költségek csökkentését, de fontos,
hogy a képviselők jegyeiket továbbra is nagyon rövid határidőre változtatni tudják. A
javaslat ezt nem veszi figyelembe.

Constance Le Grip (PPE),    írásban. – (FR) Az Európai Parlament 2012-es előzetes
költségvetése mellett szavaztam, és örülök, hogy az az infláció alatt marad, így felelősséget
tükröző üzenetet küld polgártársainknak. E nagy költségvetési józansággal jellemezhető
időkben fontos, hogy az Európai Parlament példát mutasson gazdálkodásában, és ahol
tud, megtakarításokat érjen el. Szeretném különösen kifejezni zavarodottságomat és
aggodalmamat annak módja miatt, ahogy eddig az Európai Történelem Háza projektet
kezelték. Amennyire osztom azt a célt, hogy létre kell hozni egy olyan helyet, ahol az
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emberek megismerhetik az európai integráció főbb szakaszait, a második világháború
kezdetétől, épp annyira meglep az a viszonylagos megközelítés, amellyel a szükséges
beruházásokat és előzetes működési költségeket számszerűsítik, és aggódom bizonyos
döntéshozatali folyamatok átláthatatlansága miatt. Ezért tartózkodtam a Szabadság és
Demokrácia Európája Képviselőcsoport által előterjesztett módosításról történő szavazásnál,
amely módosítás e projekt feltétel nélküli törlésére szólít fel. Az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport által előterjesztett módosítás mellett szavaztam
azonban, amely e kérdés kezelésébe nagyobb átláthatóságot és felelősséget vezet be, és
megfelelő parlamenti ellenőrzést kér.

David Martin (S&D),    írásban. – Ezen állásfoglalás ellen szavaztam, mert nem
támogathatom a Parlament költségvetésének 2,3%-kal történő emelését egy olyan
időszakban, amikor a Tanács 4,4%-os költségcsökkentést vezetett be, a Bizottság pedig
igazgatási kiadásainak emelkedését 1%-ban fogja korlátozni.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A válság elárasztotta a világot és a tagállamok nehéz
gazdasági és költségvetési helyzete arra indítja a Parlamentet, hogy a 2012-es pénzügyi
évben példát mutasson a költségvetési felelősségre és az önmérsékletre anélkül, hogy
veszélyeztetné az általa kitűzött ambiciózus célokat, beleértve a jogalkotási kiválóságot.
A Parlament következő évre vonatkozó költségvetésének növekedése az inflációs ráta alatt
marad. A költségvetés összege a tervek szerint 1 725 milliárd EUR, ami 2012-ben 2,3%-os
növekedést jelent. Ez alacsonyabb, mint a 27 európai uniós tagállamra vonatkozó 2,8%-os
inflációs ráta. Az efféle aggálynak mindig jelen kell lennie az európai uniós költségvetések
tárgyalásánál, hogy minden tagállamnak legyen szava az európai uniós politikában és
minden tagállam láthassa, hogy hozzájárulásaikat megfelelően használják fel.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Először is szeretnék gratulálni az
előadónak az általa végzett munkához. Ez egy mindig sürgető kérdéssel foglalkozik, amely
azonban viharos időkben, olyanokban, mint amilyeneket most élünk, különösen az. A
tagállamok jelenlegi gazdasági és költségvetési körülményei nem ismeretlenek a Parlament
előtt, amelynek a 2012-es pénzügyi évben példát kell mutatnia a költségvetési felelősségre
és az önmérsékletre, miközben meg kell őriznie munkája minőségének színvonalát. A
költségvetés a 2011-es költségvetéssel összehasonlítva reálértékben 2,3%-kal csökkent,
és az összes csökkentés a javasolt tervezethez képest 48,9 millió EUR. Ez különösen az
épületekre vonatkozó kiadások csökkentésének eredménye. Szeretném kiemelni az
előadónak a fiatalokkal szembeni elkötelezettséggel kapcsolatos aggodalmát, amely
képviselőcsoportja egészének aggodalmát tükrözi. E célból az előadó azt javasolja, hogy
a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének felső határát a 2012. évben 100 millió EUR-val
csökkentsék és ugyanezzel az összeggel növeljenek meg más, a fiatalok támogatására
szolgáló fejezeteket. Ez kiegyensúlyozott költségvetés, amely megfelelően figyelembe veszi
a válság idején szükséges költségvetési korlátozásokat, és fenntartja a sikeres és jó minőségű
munka feltételeit. Ezért szavaztam e jelentés mellett.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) E jelentés mellett szavaztam, mert úgy vélem, hogy
a jelenlegi válsághelyzetben a Parlamentnek és a többi európai uniós intézménynek
felelősséggel és önmérséklettel kell cselekednie, a források optimalizálásának és
megtakarítások elérésének előmozdítása érdekében szigorú költségvetési gazdálkodási
folyamatok alkalmazásával. Szeretném itt nyilvánosan kifejezni elismerésemet az előadó,
kollégám, Fernandes úr kiváló munkájáért.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Ellene szavaztam. Az ok az, hogy egyetlen
költségvetési tételben sem történtek valódi megtakarítások, hogy a kiadást gyakran csupán
elhalasztották 2013-ra, hogy az utazási költségek általunk kért csökkentése minden
valószínűséggel elmarad, és hogy az e jelentésre vonatkozó tárgyalási eljárás nem volt
átlátható és célja a javasolt költségvetés-növeléseket kritikusabban szemlélő kisebb
képviselőcsoportok kizárása volt.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A ma elfogadott jelentés célja a közkiadások
megszorítása érdekében a forrásokkal való szigorú gazdálkodás előmozdítása. Tekintettel
a tagállamok jól ismert pénzügyi nehézségeire, a költségeket csökkenteni kell, és
növekedésüket a jelenlegi inflációs ráta alatt kell tartani. A teljes összeg csökkentése ezért
üdvözlendő. A Lisszaboni Szerződéssel és a jövőbeni bővítéssel kapcsolatos igényeknek
való megfeleléshez szükséges pótlólagos forrásokat egy későbbi szakaszban a
költségvetés-egyeztetési eljárások során meg kell határozni.

Peter Skinner (S&D),    írásban. – E jelentés zárószavazásánál tartózkodtam, mert a szerte
az Európai Unióban tapasztalható megszorítások idején nevetségesnek tűnik az olyan
projektek támogatása mint az Európai Történelem Háza. Ez önmagában lehet, hogy egy
kiváló projekt, de az a helyzet, hogy az embereket képviselő Parlament részéről gondatlanság
lenne, ha ilyen időkben egyetértene ezzel a kiadással.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Az Európai Parlament 2011-es éves kiadásaira
és bevételeire vonatkozó tervezet ellen szavaztam, mert az állásfoglalás számos dolgot
tartalmaz, amelyet nem tudok támogatni. Ellenzem a Parlament költségvetésének újabb
emelését. A Parlament ezt a dolgot költségvetés-csökkentésként adja el, amikor a valóságban
a felhasznált források görbéjének csökkenése. E válsággal és megszorításokkal jellemezhető
időszakban a kiadások csökkentése megfelelőbb intézkedésnek tűnne számomra. Egyes
képviselők által előterjesztett, a takarékosság mértékére vonatkozó módosításokat (a
négyórás repülési időt el nem érő repülőjáratokon a business osztályon való repülés
mellőzése, a titkársági kiadásokra vonatkozó juttatások befagyasztása stb.) mind leszavazták,
ami sajnálatos.

Ezenkívül az Európai Történelem Múzeuma projekt elvetése mellett szavaztam, nem azért
mert az efféle projektet jelentéktelennek vagy elhanyagolhatónak tartom, hanem azért,
mert úgy gondolom, hogy egy ilyen projektet a Parlamentnek a saját költségvetéséből
származó pénzeszközökkel kell megvalósítania. Ezenkívül a projekt Brüsszelre tervezett
költségei teljesen kiesnek az ellenőrzés alól. Ezért a módosítás mellett szavaztam, ami
egyértelműen jelzi, hogy a költségközpontot szorosabb ellenőrzés alatt kell tartani.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Tekintettel a tagállamok mindegyikében napjainkban
hozott szigorú megszorító intézkedésekre úgy vélem, hogy ebben az időben helytelen
finanszírozást biztosítani az Európai Történelem Házának, ezért e jelentés ellen szavaztam.

Michèle Striffler (PPE),    írásban. – (FR) A Parlament 2012-es évre tervezett bevételeiről
és kiadásairól szóló Fernandes-jelentésről történő szavazás során feltétlenül figyelembe
kellett venni a jelenlegi gazdasági és költségvetési nehézségeket. Így az eredeti
jelentéstervezet, amely az Európai Történelem Házának megvalósításáról rendelkezett,
mértéktelen működési költségekkel, teljes mértékben ellentétes a közpénzekkel érintett
költségvetési korlátozásról való szilárd meggyőződésemmel. Ezért mindenféle munka
megkezdése előtt az e projekttel kapcsolatos valamennyi pénzügyi biztosítékot
egyértelműen meg kell határozni. Az európai intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk
a költségvetési fegyelmet, különösen a mostani gazdasági válság idején.
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Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A tagállamok jelenlegi nehéz gazdasági és
költségvetési helyzetére tekintettel a Parlamentnek a jogalkotási kiválósággal kapcsolatos
célkitűzése veszélyeztetése nélkül példát kell mutatnia a költségvetési felelősségre és az
önmérsékletre. A költségvetés a 2011-es költségvetéssel összehasonlítva reálértékben
2,3%-kal csökkent, és az összes csökkentés a javasolt tervezethez képest 48,9 millió EUR.
Ez különösen az épületekre vonatkozó kiadások, a 18 új képviselővel és Horvátország
csatlakozásával kapcsolatos költség csökkenésének köszönhető. E két utóbbi pont egy
későbbi költségvetés-módosítás tárgyát fogja képezni. Az Európai Néppárt
(Szociáldemokraták) Képviselőcsoport számára jelenleg a fiatalokba történő befektetés
kulcsfontosságú prioritás.

E célból az előadó azt javasolja, hogy a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének felső határát
a 2012. évben 100 millió EUR-val csökkentsék, és ugyanezzel az összeggel növeljenek
meg más, a fiatalok támogatására szolgáló fejezeteket. Végül szeretném hangsúlyozni,
hogy az Európai Történelem Házára vonatkozó költségvetési tétel törlése nem fogja
veszélyeztetni annak életképességét, hiszen az összeget egy másik fejezetbe fogják
átcsoportosítani, a költségvetési szerv által jóváhagyott átlátható folyamattal összhangban.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Fernandes úr jelentése az EU Parlamentjének
2012-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséről megtakarításokat, óvatos kiadási
terveket és a költségvetés finanszírozási eszközeinek felhasználásában a lehető legmagasabb
fokú átláthatóságot, valamint a folyamatban lévő környezetvédelmi politikák támogatását
és az európai polgárok folyamatos tájékoztatását tartalmazza. Nehéz azonban megérteni
egyrészt, hogy a többség miért nem szavazott a 2012-re vonatkozó „hivatali költségekkel”
kapcsolatos kiadások befagyasztása mellett, másrészt az Európai Történelem Házára
vonatkozó kiadások szintje túl magas, amit – a jelenlegi strukturális válság
figyelembevételével – sürgősen felül kell vizsgálni.

Iva Zanicchi (PPE),    írásban. – (IT) Fernandes úrnak a 2012-es évre tervezett bevételekről
és kiadásokról szóló saját kezdeményezésű jelentése mellett szavaztam. Teljes mértékben
egyetértek az elfogadott szövegben meghatározott célkitűzésekkel, amelyek a következők:
az új álláshelyek létrehozását megelőzően szigorúbb humánerőforrás-politika alkalmazása,
nagyobb biztonság az Európai Parlamenten belül, a közösségi hálózatokra vonatkozó
digitális stratégia, wi-fi szolgáltatás létrehozása és a vagyonra vonatkozó stratégia a
Parlament tulajdonát képező épületekkel kapcsolatos költségek megfelelőbb kezelése
érdekében.

Állásfoglalásra irányuló indítvány (B7-0227/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Ezen állásfoglalás mellett szavazok, amelynek
célja az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állításokról szóló 1924/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet módosítása, amelyeket
csak a Bizottság engedélyezett e rendelettel összhangban. Ezen állásfoglalás mellett szavazok,
mert a legalább hathónapos csecsemőknél a csecsemőtápszer használata tekintetében az
engedélyezett állítások listáján található, egészségre vonatkozó állítással kapcsolatos, mivel
dokozahexaénsavat (DHA), egy bizonyos típusú savat mutattak ki a tápszerben.

Roberta Angelilli (PPE),    írásban. – (IT) Támogatom a gyermekeknek szánt élelmiszerekkel
kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítással foglalkozó állásfoglalás-tervezetet. A gyermekek
egészségét jobban kell védeni az élelmiszereken található, gyakran félrevezető táplálkozási
tanácsoktól, amelyek arra indítják az embereket, hogy megvásárolják azokat pusztán azért,
mert azt állítják, hogy jótékony táplálkozási vagy élettani hatást fejtenek ki. Annak
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érdekében, hogy a fogyasztók megkapják a szükséges tájékoztatást, hogy a tények teljes
ismeretében dönthessenek, valamint az élelmiszerágazatban az egyenlő versenyfeltételek
megteremtése érdekében a fogyasztók számára garantálnunk kell, hogy a forgalomba
hozott termékek biztonságosak, valamint címkézésük hiteles és megfelelő.

Jelenleg egyes tagállamokban az élelmiszerek címkézésénél és reklámozásánál rengeteg
mutatót használnak, amelyek olyan anyagokra vonatkoznak, amelyeknek jótékony hatását
nem mutatták ki vagy amelyekre vonatkozóan nem alakult ki elégséges egységes
tudományos álláspont. Ezért biztosítanunk kell, hogy azokat az anyagokat, amelyekről
azt állítják, hogy jótékony hatásúak, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományosan
tesztelje és vizsgálja.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Ez az állásfoglalás az élelmiszerekkel kapcsolatos,
a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások
engedélyezésével, illetve engedélyezésének elutasításával foglalkozik. A javasolt állásfoglalás
ellen szavaztam a plenáris ülésen, mivel úgy vélem, hogy alapvető fontosságú, hogy a 6–12
hónapos gyermekekre vonatkozóan az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság állításokat
tehessen és azokat tudományosan igazolhassa.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    írásban. – (ES) E kezdeményezés ellen szavaztam,
mert az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott eljárással összhangban az az egészségre
vonatkozó állítás, hogy a dokozahexaénsav (DHA) fogyasztása hozzájárul a 6–12 hónapos
csecsemők látásának megfelelő fejlődéséhez a Bizottságnak továbbított szakértői vélemény
alapján nem volt megerősíthető.

Továbbá a British Medical Journal-ben közzétett jelentés úgy találta, hogy tíz évvel azután,
hogy DHA-val dúsított tápszerrel táplálták őket, a gyermekek nagyobb súlyúak voltak és
magasabb volt a vérnyomásuk. Nem alakult ki egyértelmű egységes tudományos álláspont
a DHA-val dúsított tápszer hatásairól, ami ellentétben áll a szóban forgó rendelet 5. és 6.
cikkével.

Mivel az állítás összeegyeztethetetlen a rendelettervezet céljával és tartalmával, ezért
elfogadása ellen szavaztam.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Egyetértek azzal, hogy azt az állítást, hogy „a
dokozahexaénsav (DHA) fogyasztása hozzájárul a legfeljebb 12 hónapos csecsemők
látásának megfelelő fejlődéséhez” a javasolt bizottsági rendelettel összhangban hozzá kell
adni az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások európai uniós listájához. Az
általánosan elfogadott tudományos ismeretek igazolják, hogy nemcsak az anyatejben
található DHA, hanem a csecsemők számára készült tejtermékekhez és a csecsemőknek
szánt egyéb élelmiszerekhez adott szintetikus DHA is segíti a csecsemők látásának fejlődését.
Ha elutasítjuk a DHA hozzáadását az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások európai
uniós listájához, az veszélyes precedenst teremthet, amellyel az Európai Élelmiszerbiztonsági
Hatóság munkája semmivé lesz, egyszerűen azért, mert bármely anyagra vonatkozó bármely
egészségre vonatkozó állítás, amely keresztülment a fent említett hatóság igényes és szigorú
értékelési folyamatán, megvétózható ideológiailag motivált okokból.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    írásban. – (RO) Támogattam ezt az állásfoglalást, mert
úgy gondolom, hogy az egészségre vonatkozó állítások befolyásolhatják a fogyasztók
döntéseit, amiért ezeket az állításokat a legmagasabb minőséget képviselő tudományos
értékelések alapján felelősen kell alkalmazni. Természetesen igaz, hogy a DHA jelenléte
az anyatejben pozitívan befolyásolja a legfeljebb 12 hónapos csecsemők látásának fejlődését.
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Ez azonban nem jelenti automatikusan, hogy a csecsemőknek szánt egyéb tápszerekhez
adott szintetikus DHA-nak ugyanilyen hatása van. Az anyatejben a DHA-hoz más
koenzimek és kofaktorok is társulnak, amelyek együttesen fejtik ki ezt a hatást a
látásfejlődésre. Napjainkban a tudományos közösség körében nincs egységes álláspont a
DHA-val dúsított tápszer csecsemőkre gyakorolt pozitív hatásairól. Ezért úgy gondolom,
hogy túlságosan korai, hogy egy ilyen állítás használatát engedélyezzük, mielőtt erre
nyilvánvaló tudományos bizonyíték nem áll rendelkezésünkre. Az ilyen, egészségre
vonatkozó állítás félrevezetheti a fogyasztókat és nemkívánatos hatásai lehetnek gyermekeik
egészségére.

Nessa Childers (S&D),    írásban. – Elítélem a mai szavazást, amely aprólékosan
meghiúsította egy nagy csecsemőtápszer-gyártó egészségre vonatkozó, félrevezető állításával
szembeni ellenvetést. Ez vereség a kisgyermekes családok számára. Csalódott vagyok, hogy
számos európai uniós konzervatív képviselő e kérdésben a nagyvállalatok érdekei mellé
állt. Ez a szavazás az élelmiszertermékekre vonatkozó további agresszív, szilárd tudományos
bizonyítékokkal nem alátámasztott marketing előtt nyitja meg a kapukat. A DHA az
anyatejben természetes formában fordul elő, és segíti a gyermekek látásának fejlődését. A
tápszerhez adott szintetikus DHA azonban ettől eltérő. Mivel a tudományos bizonyíték
még nem meggyőző, nem engedhetjük, hogy félrevezessék a szülőket. A csecsemők
egészsége túl fontos ahhoz, hogy egy multinacionális vállalat marketing osztályára bízzuk.
Az állítás elutasításának megtagadásával végződő mai szoros parlamenti szavazás nagyon
kiábrándító.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) Nem akartuk, hogy megjelenjen a
csecsemőknek készült termékeken az az állítás, hogy az anyatejben található zsírsav, a
dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul a csecsemők látásának megfelelő fejlődéséhez. Nem
támasztják alá tudományos adatok az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét,
amely alapján az Európai Bizottság javasolta annak engedélyezését, hogy ezen állítást
feltüntessék a csecsemőknek szánt élelmiszereken. Ezért alkalmazni kellett az
elővigyázatosság elvét és így nem engedélyezni ezt az állítást. Sajnos mindössze 8 szavazattal
a Parlament úgy határozott, hogy elfogadja a Bizottság javaslatát. Ez ismét felveti az Európa
Élelmiszerbiztonsági Hatóság függetlenségének és alaposságának kérdését.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) Az „élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek
fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről,
illetve engedélyezésének elutasításáról” szóló állásfoglalás mellett szavaztam, mivel nincs
elismert tudományos bizonyíték arra, hogy tápszerekhez és a csecsemőknek szánt egyéb
élelmiszerekhez adott szintetikus DHA, amely eltér az anyatejben előforduló DHA-tól,
hozzájárul a csecsemők látásának fejlődéséhez. Ezért úgy hiszem, hogy amíg nincsenek
perdöntő tanulmányok, a tápanyag-összetételre vonatkozó állítást nem szabad engedélyezni.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az egyes élelmiszerek címkéin vagy reklámjaiban
alkalmazott esetlegesen elfogadható állítások kérdése nagyon fontos, mert ezek hamis
elvárásokhoz és tudományos alapot nélkülöző magatartás tanúsításához vezethetnek.
Ennek figyelembevételével az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások listájához
hozzáadandó állítást a tudomány legújabb állásának tekintetbevételével kell megvizsgálni
annak érdekében, hogy kellően megalapozott legyen. A Bizottság azzal érvel, hogy ez
ebben az esetben igaz, amikor úgy ítéli meg, hogy bizonyított, hogy „a dokozahexaénsav
(DHA) fogyasztása hozzájárul a legfeljebb 12 hónapos csecsemők látásának megfelelő
fejlődéséhez”.
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José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ez az európai parlamenti állásfoglalás az
élelmiszerekkel kapcsolatos, a megbetegedések kockázatának csökkentéséről, illetve a
gyermekek egészségéről és fejlődéséről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások
engedélyezéséről, illetve elutasításáról szóló, a Bizottság által előterjesztett
rendelettervezettel foglalkozik. Általánosságban a lakosság, de különösen a gyermekek
táplálkozására minden európai szervezetnek kiemelt figyelmet kell fordítania, mivel az
emberek egészséges növekedése és életminősége forog kockán. Az állításokat alkalmazó
élelmiszerreklám félrevezetheti a fogyasztókat, és ellentétes lehet a tudományos ajánlással.
Ezért az előadó által e kérdésben előterjesztett érvek figyelembevételével – amelyek éppoly
precízek, mint amennyire fontosak – e rendelettervezet ellen szavazok, mivel úgy vélem,
hogy a közegészséget, különösen a gyermekek egészségét nem védi megfelelően.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a dokumentum ellenzi „az élelmiszerekkel
kapcsolatos, a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egyes egészségre vonatkozó
állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról” szóló, a Bizottság által
javasolt rendelettervezet elfogadását, mivel összeegyeztethetetlen az élelmiszerekkel
kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet
célkitűzéseivel és tartalmával.

Ez alapvetően azokkal a problémákkal hozható összefüggésbe, amelyek abból adódnak,
hogy a különféle eszközökkel az anyatejhez hozzáadott dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul
a legfeljebb 12 hónapos csecsemők látásának megfelelő fejlődéséhez.

Az általánosan elfogadott tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a tápszerhez és
a csecsemőknek szánt élelmiszerhez hozzáadott, ugyanezen szintetikus DHA hatásai nem
egyértelműek. Ez azt jelenti, hogy nincs egyértelmű egységes tudományos álláspont a
DHA-val dúsított tápszer csecsemőkre gyakorolt hatásairól az anyatejtől eltérő biológiai
környezetben, függetlenül attól, hogy azt tápszerben vagy csecsemőknek szánt más
élelmiszerekben alkalmazzák. Ez indokolja a bizottsági rendelettervezet elfogadásának
ellenzését.

Elisabetta Gardini (PPE),    írásban. – (IT) A mai napon sajnos elmulasztottunk egy fontos
lehetőséget annak megerősítésére, hogy semmi esetre sem riaszthatunk el a szoptatástól,
főként nem olyan tápanyag-profilok alkalmazásával, amelyekről azt állítják, hogy
megbízható tájékoztatást nyújtanak. Valójában nincs tudományos bizonyíték annak
igazolására, hogy a dokozahexaénsav (DHA) tejpótlókhoz való hozzáadása javítja a
látásfejlődést. Támogatom az állásfoglalást, mivel úgy vélem, hogy tökéletesen illeszkedik
az Egészségügyi Világszervezet tejpótlók forgalmazására vonatkozó nemzetközi kódexének
szelleméhez. Valójában ez a kódex többek között az anyatejpótlók reklámozása vagy
másféle promóciója minden formájának tiltására törekszik. Széles körben elismert, hogy
a szoptatás pozitív hatást gyakorol mind a gyermek, mind pedig az anya egészségére,
csökkentve a mellrák kockázatát. Ezenkívül az UNICEF, valamint az Olasz Terhes-gondozási
Társaság által közelmúltban közzétett kutatás hangsúlyozza, hogy az újszülöttek halálozási
aránya 22%-kal csökkenthető lenne, ha a csecsemőket szoptatnák. Szeretném látni, hogy
mindazt az energiát, amit a mesterséges tejpótló promóciójába fektetnek, azoknak az
anyáknak a támogatásába fektetik, akik örömmel szoptatnák gyermekeiket, ha megfelelő
támogatást kapnának.

Françoise Grossetête (PPE),    írásban. – (FR) A gyermekeknek szánt termékek, például a
tápszer esetében lehetővé kell tenni, hogy állítások vonatkozzanak rájuk, amennyiben
ezeket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományosan jóváhagyja, amint ez a
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dokozahexaénsav (DHA) esetében is így van, amely hozzájárul a 6–12 hónapos csecsemők
látásának megfelelő fejlődéséhez. Amennyiben valamennyi, még az elismert tudományos
hatásokon alapuló közléseket is megtiltanák, az jelentősen hátráltatná ezen ágazat kutatását
és innovációját.

Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy hathónapos kor után nem minden nő akar vagy
tud szoptatni, és olyan csecsemőknek szánt készítményeket kell rendelkezésükre bocsátani,
amelyek esetében az egészségre vonatkozó állításokat tudományosan megvizsgálták. Szó
sincs a DHA-val dúsított tápszer anyatejjel szembeni elsőbbségének állításáról. Nem erről
van szó!

Ma a Parlament a józan ész útját választotta az ezen állítás tiltása és az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság munkájának semmibevétele mellett szóló állásfoglalás
elutasításával.

Marian Harkin (ALDE),    írásban. – Számos okból ezen állásfoglalás mellett szavazok,
amelynek célja annak az egészségre vonatkozó állításnak az elutasítása, hogy a DHA
természetes zsírsav hozzáadása a csecsemőknek szánt élelmiszerhez hozzájárul a csecsemők
látásának megfelelő fejlődéséhez. Először is, különbség van a szintetikus DHA és az
anyatejben előforduló DHA között. Hiteles tanulmányok igazolják továbbá, hogy a DHA-val
dúsított tápszernek nincs bizonyított jótékony hatása a látás fejlődésére, sőt egyes
tanulmányok kimutatták, hogy ez egyes gyermekek egészségére negatív hatást gyakorol.
Röviden, további kutatásokra van szükség.

Lucas Hartong (NI),    írásban. – (NL) A Holland Szabadságpárt küldöttsége ezen
állásfoglalás mellett szavazott, mert egyértelmű kételyek vannak a DHA-val kapcsolatos,
egészségre vonatkozó állítások tekintetében. Szeretnénk azonban, ha az egészségre
vonatkozó állítások elismerésével kapcsolatos eljárásokat felülvizsgálnák. A Holland
Szabadságpárt határozottan támogatja a független tudományos kutatást, és ezért átlátható
eljárást akarunk, amelyből nem származnak vitatható eredmények.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek
fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről,
illetve engedélyezésének elutasításáról szóló dokumentum mellett szavaztam, mert a közös
piaci termékeknek a fogyasztás szempontjából biztonságosnak kell lenniük, meg kell
felelniük az előírásoknak és legálisnak kell lenniük. Az élelmiszerekkel kapcsolatos, az
egészségre vonatkozó állításoknak bizonyítottnak és tudományosan igazoltnak kell lenniük,
különösen ha gyermekekről és az ő egészségükről van szó. Biztosítani kell, hogy az állítások
tárgyát képező anyagok bizonyítottan jótékony táplálkozási vagy élettani hatással bírnak.
Egy állítást tudományosan igazolni kell valamennyi rendelkezésre álló tudományos adat
figyelembevételével, és a bizonyítékok mérlegelésével. Az egészségre vonatkozó állítások
Közösségben történő használatát csak a legmagasabb szintű elvárásoknak megfelelő
tudományos értékelést követően szabad engedélyezni, és a tápanyag-összetételre és az
egészségre vonatkozó állítások nem lehetnek félrevezetőek.

David Martin (S&D),    írásban. – Ezen állásfoglalás mellett szavaztam, amely a
csecsemőknek szánt élelmiszerre vonatkozó engedélyezett állítást vitat. Az engedélyezett
állítás a DHA-ra vonatkozik, amely az anyatejben természetes formában előforduló zsírsav,
és amelyről ismert, hogy fontos a csecsemők látásának fejlődéséhez. A tápszerhez adott
szintetikus DHA azonban ettől eltérő. A Mead Johnson tápszergyártó cég az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz és az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottsághoz engedélyezés iránti kérelmet nyújtott be annak az egészségre vonatkozó
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állításnak a használatára vonatkozóan, hogy „a dokozahexaénsav (DHA) hozzájárul a
legfeljebb 12 hónapos csecsemők látásának megfelelő fejlődéséhez”. Az állítást a
Mead Johson által benyújtott bizonyíték alapján engedélyezték. A tápszerben található
DHA-ra vonatkozó, valamennyi rendelkezésre álló bizonyíték független felülvizsgálata
azonban megállapította, hogy a DHA tápszerhez való hozzáadása „nem jár bizonyíthatóan
kedvező hatással a látás, az értelem vagy a fizikai növekedés szempontjából”. Ezenkívül
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz nem nyújtottak be egyetlen tanulmányt sem,
amely kimutatta volna a megszületéstől dúsítás nélküli anyatej-helyettesítő tápszerrel való
táplálást követően a csecsemő DHA-val dúsított anyatej-kiegészítő tápszerrel való
táplálásának hatását. Mivel ezt az állítást csak az anyatej-kiegészítő tápszerre vonatkozóan
engednék meg, ez alapvető fontosságú.

Cristiana Muscardini (PPE),    írásban. – (IT) A közegészségügy és az élelmiszerbiztonság
szerintem az emberi társadalom fejlődésének alapkövei. Amennyiben ezeket a
követelményeket betartják és garantálják, csökkennek az egészségügyi kockázatok, és a
népességnövekedés ellenőrzött feltételek között történik, ami biztonságot nyújt. Ezek
voltak az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állításokról szóló 2006. december 20-i európai uniós rendelet mögötti kritériumok. Az
ebben a rendeletben megfogalmazott elvek ma biztosítják a kísérleti és igazolt adatok,
valamint bizonyos élelmiszerek használatának engedélyezése közötti szoros kapcsolatot.

A ma tárgyalt bizottsági rendelettervezet nem ad meg minden szükséges biztosítékot, és
nem biztosítja a szükséges tudományos előírások hiányában az óvatosság normál elvét
annak biztosítására, hogy a tápanyag-összetételre és az egészségre vonatkozó állítások
nem félrevezetők. Ennek arra kell késztetnie bennünket, hogy megtagadjuk a jóváhagyást.

Az anyatejben lévő DHA betölti a tudományos bizonyíték által igazolt funkciót, de a
szintetikus változat még nem összeegyeztethető az 1924/2006/EK rendelet céljaival és
tartalmával. Nem játszhatunk az egészségügyi kérdésekkel, különösen akkor, ha azok
gyermekeket érintenek. Ezért osztom az előadó véleményét.

Mario Pirillo (S&D),    írásban. – (IT) A csecsemőknek szánt tejpótlókban a DHA
jelenlétének jelzését elutasító állásfoglalás ellen szavaztam, mert úgy gondolom, hogy a
DHA hozzáadásának okait közre kell adni. Szeretném megemlíteni, hogy a DHA az
anyatejben jelenlévő ómega 3-zsírsav, amely pozitív hatással van a gyermekek látására.
Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal kedvező véleményt
adott az ezen anyag jelenlétének kifejezett jelzéséről. Nem méltányoltam a számos e-mailt,
amelyek azt a vélekedést tartalmazták, hogy a mesterséges tejpótlót az anyatejjel szemben
előnyben kívánjuk részesíteni. Az élelmiszerekhez adott anyagokról mindig megfelelő
tájékoztatást kell adnunk, különösen ha ezeket gyermekeknek szánják.

Frédérique Ries (ALDE),    írásban. – (FR) Ma délben az Európai Parlament kimondhatatlan
gyengeségéről adott tanúbizonyságot azzal, hogy 328 igen és 323 nem szavazattal (azonban
369 szavazattal abszolút többség kellett volna) elutasította azt az állásfoglalást, amely
elveti a legfeljebb 12 hónapos csecsemőknek szánt élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre
vonatkozó állítás hozzáadását.

Pedig egy iskolapéldáról volt szó: az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményének
ellenzéséről. Ebben az esetben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság engedélyezte, hogy
az újszülötteknek szánt élelmiszerek gyártói azt állítsák, hogy az anyatejben természetes
formában előforduló zsírsav, a DHA szintetikus változata „hozzájárul a legfeljebb 12
hónapos csecsemők látásának megfelelő fejlődéséhez”. Ezt tudományosan nem
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bizonyították, ahogy azt a ma reggel az Egészségügyi Világszervezet által az európai
parlamenti képviselőknek küldött levél megerősíti.

Nagyon sajnálom ezt a jelentős számú európai érdekelt számára, többek között az Európai
Nagycsaládosok Szövetsége, az Európai Fogyasztók Egyesülete és az Európai Orvosok
Állandó Bizottsága számára arculcsapásként értékelhető lépést. Sajnálom, hogy a Parlament
egyszerűen elfelejtette a józan észt és az etikát az európai élelmiszerbiztonsági politika
prioritásává tenni.

Robert Rochefort (ALDE),    írásban. – (FR) A rendelettervezet ellen szavaztam, amelynek
célja annak az egészségre vonatkozó állításnak az engedélyezése, hogy a dokozahexaénsav
(DHA) fogyasztása hozzájárul a legfeljebb 12 hónapos csecsemők látásának megfelelő
fejlődéséhez.

Miközben a képviselők többsége ezen elutasítás mellett szavazott, az elutasítás
érvényességéhez szükséges minősített többség eléréséhez 40 szavazat hiányzott. Az
1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet azonban előírja, hogy a
tápanyag-összetételére és az egészségre vonatkozó állítások nem lehetnek félrevezetők és
tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk. Továbbá, még ha az általánosan elfogadott
tudományos bizonyíték azt is mutatja, hogy az anyatejben előforduló DHA hozzájárul a
csecsemők látásának fejlődéséhez, a szintetikus DHV-val dúsított tápszer fogyasztása és a
csecsemők látásának jobb fejlődése közötti lehetséges ok-okozati összefüggésre
vonatkozóan jelenleg nincs egységes tudományos álláspont.

Úgy tűnik számomra, hogy egységes tudományos álláspont hiányában jobban meg kell
vizsgálni a DHA-val történő dúsítás lehetséges kedvező és káros hatásait, mielőtt azt lehet
állítani, hogy a DHA anyatej-kiegészítő tápszerekben és csecsemőknek készülő
élelmiszerekben az EU-ban való használata kedvező hatással jár. A Parlament ma
elmulasztotta kihasználni annak a lehetőségét, hogy meggyőzőbb tudományos bizonyítékok
kézhezvételéig megtiltsa ennek az állításnak a jövőbeni használatát. Sajnálom, hogy így
történt.

Zuzana Roithová (PPE),    írásban. – (CS) Az egészségre vonatkozó állítások felülvizsgálatát
azért vezették be, hogy a fogyasztókat valótlan információkkal ne tévesszék meg. A
fogyasztók tájékozottságának javítását is szolgálnia kell azonban. Ezért a bizottsági javaslat
mellett szavaztam, amelynek célja a gyermekeknek szánt tejporon a DHA-val kapcsolatos,
egészségre vonatkozó állítás feltüntetése, mivel ez pozitív információval szolgál azon
anyák számára, akik komoly egészségügyi okokból nem tudják szoptatni gyermeküket.
Ezeknek a nőknek a tejporon pozitív információkat kell nyújtani akkor, amikor döntenek
arról, hogy melyik terméket vásárolják meg. Ily módon nem fogjuk aláásni a gyermek
fejlődése szempontjából a szoptatás jelentőségét, mivel erről a gyermekorvos minden
anyát teljes körűen tájékoztat.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavazok, mert a konszenzusos
állásfoglalás úgy ítéli meg, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődéséről
és egészségéről szóló, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséről, illetve
engedélyezésének elutasításáról szóló bizottsági rendelet tervezete összeegyeztethetetlen
az 1924/2006/EK rendelet céljával és tartalmával, és ellenzi a bizottsági rendelettervezet
elfogadását.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A dokozahexaénsav (DHA) egy, az anyatejben
található anyag, és számos tudományos tanulmány igazolja, hogy pozitív szerepet játszik
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az újszülöttek látásának fejlődésében. Véleményem szerint az ezzel az összetevővel dúsított
termékeken, például mesterséges tejpótlón feltüntetett, meghatározott információ lehetővé
teszi, hogy a fogyasztó a vásárláskor több információ birtokában dönthessen.

Nem tartom kellően megalapozottnak azoknak a félelmeit, akik azzal érvelnek, hogy a
dúsítás reklámozásával az anyák e terméktípus mellett döntenek, és abbahagyják a
szoptatást. Az anyatej olyan anyagokat és aktív összetevőket tartalmaz, amelyek alapvető
fontosságúak és pótolhatatlanok a csecsemők számára, de sajnos nem minden nő tud
szoptatni.

Így ezen állásfoglalás ellen szavaztam, mert a megfelelő információhoz való hozzáférés
megakadályozásával eggyel több segítséget veszünk el azoktól az anyáktól, akiknek, mivel
nem tudják szoptatni csecsemőiket, e termékek használatához kell folyamodniuk.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Támogattam ezt az állásfoglalást, mert úgy vélem,
hogy a DHA-val kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás tudományosan nem támogatott
és határozottan úgy gondolom, hogy a fogyasztókat nem szabad félretájékoztatni.

Hannu Takkula (ALDE),    írásban. –  (FI)  Nyilvánvaló, hogy az anyatej az újszülöttek
számára a legjobb táplálék. Nem minden anya tudja azonban szoptatni gyermekét, például
egészségügyi okokból. Ezért van szükség tápszerre. Ebben az esetben természetesen a
helyettesítő, összetételét tekintve remélhetőleg a lehető legjobban hasonlít az anyatejre.

Ezen állásfoglalásra irányuló indítvány megkérdőjelezte a DHA nevű összetevő gyermekek
és fejlődésük szempontjából vizsgált jelentőségét. A DHA az anyatejben jelenlévő zsírsavak
helyettesítésére szolgál, amiről megállapították, hogy segíti a gyermek látásának fejlődését,
és amelyet a helyettesítő néhány gyártója hozzáadott termékeihez. Ezen indítvány célja
különösen annak tagadása, hogy a fogyasztókat például a termékcímkén tájékoztatnák a
DHA-ról.

Bár általában óvatosságra intenék a különböző marketinganyagok alkalmazásánál, úgy
vélem, hogy az elvégzett nagyszámú tudományos teszt alapján most lehetőség nyílik a
fogyasztók megfelelő tájékoztatására. A politikusoknak továbbá bízniuk kell a biztonságért
felelős hatóságok határozataiban. Ebben az esetben az Európai Élelmiszerbiztonsági
Hatóság, tudományos bizonyítékra hivatkozva azt állította, hogy a termék biztonságos.
Ezért „Az élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló,
egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezése, illetve engedélyezésének elutasítása”
című állásfoglalásra irányuló indítvány ellen szavaztam.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – Tekintettel arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet
fenntartja, hogy „nincs olyan megalapozott bizonyíték, amely alapján azt lehetne mondani,
hogy a csecsemőtápszer DHA-val való dúsítása jelentős, kedvező klinikai hatással jár”. Úgy
döntöttem, hogy nem szavazom meg, hogy vállalkozásoknak megengedjék, hogy
megalapozatlan állításokat tegyenek a DHA jótékony egészségügyi hatásáról. Fennáll a
veszélye, hogy ezek a potenciálisan félrevezető állítások azt eredményezik, hogy a
gyermekeknek több tápszert adnak, akik lehet, hogy az anyatejben természetes formában
megtalálható létfontosságú tápanyagokhoz, például DHA-hoz nem jutnak hozzá.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Az Európai Parlament ma
elutasította a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által
előterjesztett állásfoglalásra irányuló indítványt, amely arra szólít fel, hogy további
kutatásokat kell végezni, mielőtt kijelenthető, hogy a dokozahexaénsav (DHA) a
csecsemőkre nézve kedvező tulajdonságokkal bíró anyag.
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Sajnálom, hogy az állásfoglalást minden szükséges tudományos ellenőrzés elvégzése nélkül
elutasították, még úgy is, hogy a DHA-val és a csecsemők neurológiai fejlődésével
kapcsolatos bizonyíték Cochrane Library által 2008-ban közzétett módszeres felülvizsgálata
azt mutatta, hogy az időben született csecsemők DHA-val vagy egyéb hasonló hosszú
láncú zsírsavakkal dúsított tápszerrel történő táplálása nem jár bizonyíthatóan kedvező
hatással a látás, az értelem vagy a fizikai növekedés szempontjából.

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által kifejtett
kételyek ellenére a Parlament de facto engedélyezte, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági
hatóság kijelentse, hogy „a dokozahexaénsav hozzájárul a legfeljebb 12 hónapos csecsemők
látásának megfelelő fejlődéséhez”. A vitatott Mediator nevű gyógyszer esetének különösen
arra kellene indítania az európai intézményeket, hogy egy csöpp óvatossággal járjanak el.

Jelentés: Kader Arif (A7-0070/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavazok, mivel az egyre
nagyobb mértékben globalizált világra figyelemmel az EU egészének a termelő beruházási
lehetőségeket kell választania, én pedig egyetértek a jelentésben megfogalmazott azzal az
állásponttal, hogy a Bizottságnak és a Tanácsnak tárgyalásokba kell fognia, hogy
megkezdődjön a harmadik országokban, például Kanadában, Indiában és Kínában való
beruházás. Erre figyelemmel én úgy vélem, hogy alapvető fontosságú az, hogy a Parlament
biztosítsa az európai befektetők felelős külföldi magatartását, ugyanakkor megőrizze az
EU arra való jogát, hogy saját közérdekünkkel összhangban szabályozzon.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) A jövőbeni európai politikának elő kell
mozdítania a fenntartható, a környezetet tiszteletben tartó beruházásokat – különösen a
bányászati ágazatban –, és ösztönöznie kell a megfelelő munkakörülmények megteremtését
a nemzetközi beruházások által megcélzott üzleti tevékenységek esetében. Úgy vélem,
hogy minden befektetési megállapodást ki kell egészítenie egy sor szociális és
környezetvédelmi előírásnak, mind az egyes fejezeteknek a szabadkereskedelmi
megállapodás részeként való megtárgyalásakor, mind pedig az önálló beruházási
megállapodások esetén.

Az európai politikának meg kell védenie a biológiai sokféleséget és támogatnia kell a
technológiaátadást és az infrastruktúrafejlesztést. A jelentés mellett szavaztam, és úgy
vélem, hogy az Európai Uniónak koherens beruházási politikára van szüksége, amely
előnyösen járul hozzá a gazdasági növekedéshez, a fenntartható fejlődéshez és a
foglalkoztatáshoz.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A Lisszaboni Szerződés az EU kizárólagos
hatáskörét írja elő a külföldi közvetlen beruházások területét illetően (FDI). Ez a jelentős
következményekkel járó változás kettős kihívást jelent, egyrészt a tagállamok által már
megkötött több mint 1200 kétoldalú beruházási megállapodás kezelése, másrészt pedig
a befektetők és a kedvezményezett államok elvárásainak egyaránt megfelelő, ugyanakkor
az Unió külpolitikai célkitűzéseit tiszteletben tartó, jövőbeli európai beruházási politika
meghatározása szempontjából. A kétoldalú beruházási megállapodások megkötésekor a
cél annak biztosítása, hogy a fejlett országok beruházói jogi és pénzügyi védelmet
élvezhessenek. Egyetértek azzal, hogy a jövőbeni uniós beruházási politika kidolgozásakor
a beruházóvédelemnek kell a befektetési megállapodások első prioritásának maradnia. Az
EU jövőbeli politikájának elő kell segítenie a fenntartható, környezetbarát (különösen a
kitermelő iparágakban) befektetéseket is, valamint támogatnia kell a jó
munkakörülményeket a külföldi befektetésekkel érintett vállalkozásoknál. Ennélfogva az
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EU-nak támogatnia kell a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
iránymutatásainak legújabb reformját, amelynek célja a nemzetközi vállalatok felelős
magatartásának előmozdítása.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam. Valamennyien tudjuk,
hogy a Lisszaboni Szerződés szerint a külföldi befektetések az EU kizárólagos illetékességébe
tartoznak. Az új hatáskörök alapján mind a Bizottságnak, mind pedig a tagállamoknak –
a Parlamenttel közösen – lehetősége van a kiváló minőségű befektetéseket előmozdító, a
gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra kedvező hatást gyakorló politika kialakítására.
A válság – természetes módon – a 2007-ben 1 500 milliárd eurót elérő külföldi közvetlen
befektetések volumenének csökkenéséhez vezetett. Üdvözlöm az „uniós befektető”
fogalmának bevezetésére irányuló javaslatot, és úgy vélem, hogy a valamennyi uniós
befektető védelmének kiemelt fontosságot kell kapnia a befektetési megállapodásokban.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) Osztom az előadó álláspontját, amely szerint nem
minden befektetésfajta igényel ugyanolyan magas szintű védelmet, és például a rövid távú
spekulatív befektetés nem érdemel a hosszú távú befektetéssel megegyező szintű védelmet.
Következésképpen a jövőbeni európai megállapodások hatályát kizárólagosan a külföldi
közvetlen befektetésekre kell korlátozni. Ez az oka annak, hogy támogattam a jelentést,
amely az Európai Parlament kizárólagos hatáskörébe kerülő területek között található.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) A Parlament egyértelművé kívánta tenni
azokat a szabályokat, amelyeket az uniónak be kell vezetnie a jövőbeni befektetési
megállapodások megtárgyalásakor. A befektetők védelme mellett a Bizottságnak valamennyi
jövőbeni megállapodásba bele kell foglalnia a harmadik félnek és az EU-nak a
nemzetbiztonság, a környezetvédelem, a közegészségügy, a munkavállalók és a fogyasztók
jogai és az iparpolitika védelmével kapcsolatos technológiai területeken történő
szabályozáshoz való jogát rögzítő külön záradékot. Ez határozott jelzés, amelyet a Tanács
és a Bizottság a Kanadához, Indiához hasonló országokkal, és így például a közeljövőben
Kínával való befektetési tárgyalások megnyitásának előestéjén kapott meg. Az európai
befektetőknek felelős magatartást kell tanúsítaniuk külföldön, ugyanakkor pedig meg kell
védeniük az Európai Uniónak a közérdekű befektetések szabályozásához való jogát.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy vélem, hogy
a javasolt befektetési politika megfelel mind a befektetők, mind pedig az érintett államok
elvárásainak, és ilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy az EU és az uniós társaságok
versenyképesebbek legyenek. Az összehangolt európai nemzetközi befektetési politika
jelentős hatással lehet a munkahelyteremtésre nem csak az EU-ban, de a fejlődő országokban
is.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)
206. és 207. cikke szerint a külföldi közvetlen befektetés az EU kizárólagos hatáskörébe
tartozik. A megkötött kétoldalú befektetési szerződések kezelése mellett az Uniónak a
befektetők és a fogadó államok elvárásainak megfelelő, és egyúttal az Unió külpolitikai
célkitűzéseit tiszteletben tartó jövőbeni európai befektetési politika kialakítása is feladata.
A befektetési megállapodásokban kiemelten kell kezelni a befektetők védelmét. A
Bizottságot ugyanakkor felkérjük a védendő befektetések egyértelmű meghatározásának
előterjesztésére. A jövőbeni megállapodásoknak a tagállamok tapasztalataiból merítkező
legjobb gyakorlatokon kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) igényeit is.
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José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés a jövőbeni európai nemzetközi
befektetési politika problémáival foglalkozik. Az EU megalakulása óta a tagállamok számos
kétoldalú befektetési szerződést kötöttek – 1959 óta körülbelül háromezret. Az Európai
Unió működéséről szóló szerződés hatálybalépésével ez a kérdés az EU kizárólagos
hatáskörébe került, jelenleg pedig a jövőbeni európai befektetési politikára való felkészülés
részét képezi, amelyet alaposan meg kell vitatni. A kérdés kiemelkedő jelentőséggel bír,
mivel fordulóponthoz érkeztünk, és két kihívás áll előttünk: az EU-nak az azokkal a
szükséges eszközökkel való ellátása, amelyek lehetővé teszik a külföldön tevékenykedő
társaságok számára befektetési programjaik végrehajtását, és – ugyanakkor – azt biztosítják,
hogy Európa megőrizze vezető szerepét a globális befektetés területén. Kemény időket
élünk, amikor az üzlet nagyon agresszív, ezért a kereskedelmi partnereink kiválasztásával
kapcsolatos kritériumainkat nagyon alaposan át kell gondolnunk. Ennélfogva egyetértek
a szöveg előadójával a Parlament jogosultságait illetően, valamint hogy a tárgyalási igényeket
időben be kell nyújtani, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen késések vagy az érintett
országokkal való uniós kapcsolatoknak a súlyos zavara.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A közvetlen külföldi befektetés a meghatározás
szerint „a hosszú távú és a kapcsolt vállalkozás saját tőkéjének/részvénytőkéjének legalább
10%-át képviselő, továbbá a befektető számára a kapcsolt vállalkozás működése felett
vezetői ellenőrzést biztosító befektetés.” A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a
közvetlen külföldi befektetés az EU kizárólagos hatáskörébe került. Az EU fő feladata ezzel
kapcsolatban a hatályos kétoldalú befektetési szerződések kezelése és „a befektetők és
kedvezményezett államok elvárásainak megfelelő” európai befektetési politika
meghatározása. A közös befektetési politikának az új feladatkörök alapján való végrehajtását
üdvözöljük. Legalább is vitatható, hogy a közvetlen külföldi befektetés elhozza a nagyon
magasztalt eredményeket a kedvezményezett országok számára. Ez különösen abban az
esetben van így, ha a befektetésre az EU joghatósága alatt kerül sor, az olyan érdekek
védelmében, amelyeket rendszerint védeni szokott.

Portugália példája különösen árulkodó. Noha igaz az, hogy portugál gazdaság egyik
legsúlyosabb problémája a befektetések folyamatos csökkenése, amint azt a gazdasági
növekedés alacsony aránya és a növekvő munkanélküliség is tükrözi, az évek során jelentős
volt a portugál gazdaságba való közvetlen külföldi befektetés. Mindazonáltal a valóság az,
hogy a Portugáliában megtermelt javak egyre növekvő része kerül külföldre.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A Bíróság által adott meghatározás szerint
a közvetlen külföldi befektetés „a hosszú távú és a kapcsolt vállalkozás saját
tőkéjének/részvénytőkéjének legalább 10%-át képviselő, továbbá a befektető számára a
kapcsolt vállalkozás működése felett vezetői ellenőrzést biztosító befektetés.”

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a közvetlen külföldi befektetés az EU kizárólagos
hatáskörébe került. Az EU fő feladata ezzel kapcsolatban a hatályos kétoldalú szerződések
kezelése és „a befektetők és kedvezményezett államok elvárásainak megfelelő” európai
befektetési politika meghatározása. Ezek miatt az új feladatkörök miatt az előadó támogatja
a közös befektetési politika végrehajtását.

A mi álláspontunk azonban eltér ettől. A közvetlen külföldi befektetés a legtöbb esetben
nem oldja meg a fejlesztés problémáját azokban az országokban, ahol a befektetésre sor
kerül. Valamennyien nagyon jól tudjuk, hogy mit csinálnak a multinacionális vállalatok.
Addig maradnak, amíg jelentős profitra és támogatásra tesznek szert. Majd a baj legkisebb
jelére továbbállnak, és nem méltatják figyelemre az általuk okozott munkanélküliséget és
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a fejlesztés útjába támasztott akadályokat. Portugália sajnos nagyon is jól ismeri ezt a
helyzetet.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a
Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a külföldi közvetlen befektetésekről szóló
megállapodások aláírására és megtárgyalására. Arif úr jelentése – a pokolhoz vezető úthoz
hasonlóan – jó szándékkal van kirakva. Arif urat különösen aggasztja a külföldi tőkének
a károkozásra való lehetősége, a befektetések spekulatív formái, amelyeket nem szabad
ösztönözni, az érzékeny ágazatok kizárása, a társadalmi és környezetvédelmi záradékok,
a viszonosság elvének való megfelelés, valamint a tagállamok szabályozási hatásköre,
amelyek mindegyikét olyan problémának tekinti, amelyeket szeretne a jövőbeni európai
politika középpontjában látni. Úgy vélem, igaza van, különösen az utóbbi ponttal
kapcsolatban. A külföldi befektetők pénzügyi érdekeit semmiképpen nem szabad a
tagállamok azzal kapcsolatos hatásköre elé engedni, hogy kötelező szociális,
környezetvédelmi és pénzügyi előírásokat fogadjanak el. Ez az, amit a Kereskedelmi
Világszervezetben (WTO) szerencsére soha el nem fogadott többoldalú befektetési
megállapodás javasolt.

A Bizottság mégis támogatta ezt a gazságot! Ezért fogalmazok enyhén, amikor azt mondom,
hogy egyáltalán semennyi bizodalmam nincs abban, hogy ez az intézmény megvédené,
eleget tenne, vagy éppen megfelelne azoknak az elveknek, amelyeket a jelentés megállapít.
Bűncselekmény az, hogy a mai napon kizárólagos jogot adunk a kétoldalú
megállapodásoknak a 27 tagállam nevében és részéről való megtárgyalására.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel szükség van
egy olyan integrált és koherens befektetési politika kiépítésére, amely előmozdítja a kiváló
minőségű befektetéseket, és kedvezően járul hozzá az egész világ gazdasági és fenntartható
fejlődéséhez. Úgy vélem, hogy egy közös befektetési politika megfelelhet mind a befektetők,
mind pedig az érintett államok elvárásainak, és hozzájárulhat az EU és az uniós
vállalkozások versenyképességének növeléséhez, valamint a foglalkoztatottság fokozásához.
A fejlődő és legkevésbé fejlett országokban általában magasabb a befektetések kockázata.
A befektetési szerződések formájában megvalósuló erős, hatékony befektetővédelem
kulcsfontosságú az európai befektetők védelmében, és növelheti a kormányzást, valamint
biztosíthatja a stabilitást. Ahhoz, hogy a befektetési megállapodások ezen országok további
hasznára váljanak, az emberi jogokra és a korrupcióellenességre vonatkozó befektetői
kötelezettségeken is kell alapulniuk, amely az EU és a fejlődő országok között a szegénység
csökkentése céljából létrejött átfogóbb partnerség része.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy
vélem, hogy valamennyi uniós befektető számára szavatolnunk kell a külső
versenyképességet és az egységes elbánást. A lehető legnagyobb befolyást kell kifejtenünk
a nemzetközi befektetési tárgyalások során. A tárgyalásoknak a befektetés minden típusára
ki kell terjedniük. Az EU-nak biztosítania kell, hogy egyetlen uniós befektetővel se bánjanak
rosszabbul, mint a tagállamok között létrejött kétoldalú befektetési megállapodások alapján.
A befektetések liberalizálása és a védelem a közös nemzetközi befektetési politika alapvető
eszközévé válik. A tagállamoknak azonban folytatniuk kell az olyan befektetéseket
előmozdító politikák alkalmazását, amelyek kiegészítik a közös nemzetközi befektetési
politikát, illetve amelyek összeegyeztethetők vele.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amely a következőkre
szólít fel: egyértelműbb fogalommeghatározás a befektetővédelmi normák tekintetében,
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a választottbírósági rendszer nagyobb átláthatósága, a nemzetközi választottbíróságok
határozatai elleni fellebbezéshez való jog, és a szakszervezetekkel és a civil társadalmi
szervezetekkel való konzultáció lehetősége. A befektetési megállapodások mostanáig
olyannyira a befektetővédelemre összpontosítottak, hogy a társaságok a környezetvédelmi
vagy a szociális megfontolások tiszteletben tartása nélkül tudtak működni a fejlődő
országokban. Az ilyen magatartást a továbbiakban már nem tűrjük. Ez az, amiért a jelentés
új előírásokra szólít fel, valamint arra, hogy valamennyi jövőbeni megállapodásnak a
szociális felelősség legyen az egyik központi eleme. A világ megváltozott. Az EU egyre
nagyobb mértékben részesül külföldi befektetésben, és nem helyezhetjük előtérbe a
befektetővédelmet a közérdek kárára. A jelentés felszólít a köz- és a magánérdekek valós
egyensúlyának megteremtésére. Célja, hogy hatékony védelmet biztosítson az európai
befektetők számára a jogtalan kisajátítással vagy a bizonyos piacoktól való kiszorításukra
irányuló, rejtett jogszabályokkal szemben. Garantálja azt is, hogy a közhatóságok mindig
képesek legyenek az általános érdeket támogató módon való szabályozásra. Felszólít a
vitarendezési mechanizmus gyökeres reformjára, amely mostanáig lehetővé tette a
magántársaságok számára, hogy jogi úton lépjenek fel az országokkal szemben, illetve
hogy néha szociális és környezetvédelmi jogszabályaikat is támadás alá vegyék.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Noha a tagállamokat és polgáraikat
arra kérik, hogy húzzák összébb a nadrágszíjat, ez a szöveg az utóbbiakat annak
biztosítására sürgeti, hogy a külföldi magánbefektetők érdekei védelmet kapjanak. Nem
írja elő a közszolgáltatásoknak a valamennyi magánbefektetéssel szemben való védelmének
kötelezettségét sem. Nem foglalkozik az egész emberiséghez tartozó javakkal, például a
vízzel sem. Nemmel szavazok a jelentésre.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A külföldi közvetlen befektetés az EU kizárólagos
hatáskörébe tartozik, ahogyan azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 206. és
207. cikke is megállapítja. A megkötött kétoldalú befektetési szerződéseket kezelni kell,
az Uniónak pedig a befektetők és a kedvezményezett országok elvárásainak megfelelő
európai politikát kell létrehoznia a jövőbeni befektetéseket illetően. A befektetők védelme
fontos, de a jelentés felhívja a Bizottságot a védelemben részesítendő befektetések
egyértelmű meghatározásának megadására. A jövőbeni megállapodásoknak a múlt legjobb
gyakorlatán kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük a kis- és középvállalkozások (kkv-k)
igényeit is.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Értelmezésem szerint a jelentés a nemzetközi
befektetési szerződésekkel foglalkozik. E szerződések fő célkitűzése a külföldi befektetők
piachoz való hozzáférésének előmozdítása, továbbá a befektetéseknek és a befektetőknek
a befektetést fogadó államok kormányainak önkényes intézkedéseivel szembeni védelme.
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt a feladatok megoszlottak: a Bizottság tárgyalt
a külföldi befektetések piacra jutásáról, a tagállamok pedig aláírták a harmadik államokkal
kötött befektetésvédelmi megállapodásokat. A Lisszaboni Szerződéssel a külföldi közvetlen
befektetés az EU kizárólagos hatáskörébe került, és az EU külkereskedelmi politikájának
szerves részévé vált. Helyénvaló, hogy a jelentés határozott jelzést küld a Bizottságnak és
a Tanácsnak, amelyek befektetési tárgyalások megkezdésére készülnek a harmadik
országokkal, például Kanadával és Indiával, illetve hamarosan Kínával is. Ennélfogva
kulcsfontosságú a Parlament számára, hogy biztosítsa az európai befektetők felelős
magatartását, ugyanakkor megvédje az EU-nak a közérdek érdekében való szabályozáshoz
fűződő jogát.
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Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) A nemzetközi befektetési politikáról szóló
állásfoglalás mellett szavaztam. Mivel a külföldi közvetlen befektetés az EU kizárólagos
hatáskörébe került, minden erőfeszítést meg kell tenni az emberi jogokat és a jogállamiság
elveit tiszteletben tartó koherens és integrált befektetéspolitika kialakítása érdekében. A
közös befektetéspolitika előmozdítja a kiváló minőségű befektetéseket, a fenntartható
gazdasági, szociális és környezetbarát fejlesztést, és világszerte kedvező hatást gyakorol a
gazdasági előrehaladásra. Úgy vélem, hogy egy ilyen befektetési politika segítséget nyújt
Európának ahhoz, hogy meghatározó szereplője maradjon a külföldi közvetlen befektetés
területének, ami elősegíti a gazdasági növekedés élénkítését, növeli az üzleti vállalkozások
versenyképességét, és előmozdítja a munkahelyteremtést. Úgy vélem, hogy a Bizottságnak
sürgős feladatként kell kezelnie az EU befektetési stratégiájának kialakítását, mivel mind
az Európai Unióban való külföldi befektetés, mind pedig a külföldön való uniós befektetés
kedvező hatással van az EU-beli és a más országokbeli, így például a fejlődő országokbeli
növekedésre és foglalkoztatásra. Minden erőfeszítést meg kell tenni a stabilitás és a jó
kormányzás alapját jelentő befektetővédelem magas szintjének biztosítása érdekében.
Emellett jogbiztonságot kell biztosítani a kis- és középvállalkozások számára, kedvező
feltételeket biztosítva ahhoz, hogy a külföldi piacokon fektessenek be. A befektetési
megállapodásokat a korrupcióellenes előírásokkal összhangban, továbbá az emberi jogok
tiszteletben tartására kötelezettséget vállalva kell megkötni.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 206. és 207. cikke szerint a külföldi közvetlen befektetés az EU kizárólagos
hatáskörébe tartozik. Ez a jelentős következményekkel járó változás kettős kihívást jelent,
egyrészt a több mint 1200 kétoldalú befektetési megállapodás kezelése, másrészt pedig a
befektetők és a kedvezményezett államok elvárásainak egyaránt megfelelő, ugyanakkor
az Unió külpolitikai célkitűzéseit tiszteletben tartó, jövőbeli európai befektetési politika
meghatározása szempontjából. A következetes, hatékony és eredményes befektetéspolitika
szükségessé teszi a külföldi közvetlen befektetés egyértelmű meghatározását, valamint a
külföldi közvetlen befektetés hatályának és alkalmazásának egyértelmű meghatározását.
A jelentés mellett szavaztam, és szeretném kiemelni a Parlament által a Bizottsághoz intézett
azt a felhívást, ha Bizottság biztosítsa a védelemben részesítendő befektetések egyértelmű,
a külföldi közvetlen befektetésekre és a portfólióbefektetésekre is kitérő meghatározását,
rögzítve azt, hogy a spekulatív jellegű, a Bizottság által meghatározott befektetések nem
élveznek védelmet.

Vincent Peillon (S&D),    írásban. – (FR) Képviselőtársam és barátom, Arif úr kitűnő, az
EU külföldi közvetlen befektetési politikájáról szóló jelentése mellett szavaztam. Ezzel a
dokumentummal a Parlament két, véleményem szerint nagyon fontos követelményt
fogalmaz meg, amikor meghatározza, hogy miként kell kialakítani az Európára nézve
kötelező erejű jövőbeni nemzetközi befektetésvédelmi megállapodásokat. Az első
követelmény az, hogy valamennyi ilyen megállapodásnak tartalmaznia kell az európai
befektetőket arra kényszerítő záradékot, hogy külföldön gazdasági, szociális és
környezetvédelmi ügyekben felelősen viselkedjenek. A második követelmény az, hogy
valamennyi ilyen megállapodásnak teret kell hagynia a befektetést fogadó országok
kormányai számára ahhoz, hogy a közérdekre figyelemmel hozzanak jogszabályokat. A
múltban egyes, a magánbefektetések védelmére szolgáló záradékok lehetővé tették, hogy
a harmadik ország által elfogadott szociális vagy környezetvédelmi jogszabályokat közvetett
kisajátításnak lehessen tekinteni, ami ellentételezést eredményez. Véget kell vetnünk az
ilyen visszaéléseknek. Noha a Parlamentnek – idáig először – beleszólása van az ilyen
kérdésekbe, az Arif-jelentés figyelmeztető lövésül szolgált a Tanács és a Bizottság számára,
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amelyek arra készülnek, hogy megkezdik a tárgyalásokat Indiával, Kanadával és hamarosan
Kínával is.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
szerint a külföldi közvetlen befektetés az Unió kizárólagos hatáskörébe kerül. Ez egy
mindenféleképpen leküzdendő kihívást jelent, különösen az európai befektetők és a
kedvezményezett országok elvárásainak is megfelelő, ugyanakkor pedig az EU külpolitikai
célkitűzéseinek is eleget tevő európai befektetési politika létrehozása tekintetében.

Az EU által aláírt számos – kétoldalú vagy többoldalú – befektetési megállapodásnak
valamennyi érintett ágazatban garantálnia kell a befektetők védelmét. A jövőbeni uniós
politikának támogatnia kell a fenntartható és környezetbarát befektetéseket, amelyek a
külföldi befektetés által érintett üzleti vállalkozásokban előmozdítják a jó
munkakörülmények kialakulását. Valamennyi befektetési megállapodást – további
garanciaként – egy sor kapcsolódó környezetvédelmi és szociális előírásnak kell
kiegészítenie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Tartózkodtam a szavazástól. Az EUMSZ
206. és 207. cikke a külföldi közvetlen befektetést az EU kizárólagos hatáskörei közé
sorolja. Ez a jelentős következményekkel járó változás kettős kihívást jelent, egyrészt a
tagállamok által már megkötött több mint 1200 kétoldalú befektetési megállapodás
kezelése, másrészt pedig a befektetők és a kedvezményezett államok elvárásainak egyaránt
megfelelő, ugyanakkor az Unió külpolitikai célkitűzéseit tiszteletben tartó, jövőbeli európai
befektetési politika meghatározása szempontjából. Ennek a közös kereskedelempolitikába
illeszkedő új politikának a meghatározásához mindenekelőtt elemezni kell a mostanáig
folytatott befektetési politikákat.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    írásban. – (EL) Kritikus időket élünk, amikor az EU-nak
gazdasági és szociális válsággal is meg kell küzdenie. E szakaszban az EU-nak a növekedésre
és a befektetések és munkahelyek megteremtésére kell összpontosítania energiáit. Az EU
hatásköreinek a közvetlen külföldi befektetési ágazatra a Lisszaboni Szerződésben való
kiterjesztése lehetővé teszi számunkra, hogy lefektessük az egységes európai politika alapjait
ebben az ágazatban. Az európai vállalkozások rendelkezésére kell bocsátanunk az ahhoz
szükséges eszközöket, hogy biztonságos és minőségi befektetéseket eszközöljenek
külföldön. Külföldi vállalkozásaink védelmét kiemelt fontosságú feladatunknak kell
tekintenünk. Mivel az EU a világ legnyitottabb piaca, az üzleti vállalkozásaink védelmére
szolgáló keretrendszert, továbbá olyan kapcsolódó feltételeket kell elfogadnunk, amelyek
egyensúlyt teremtenek alapvető kereskedelmi partnereinkkel, hogy az európai vállalkozások
hasonló versenyfeltételeket élvezhessenek. A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy vélem,
hogy a megfelelő irányban tett lépést jelent az említett végső cél elérése tekintetében.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    írásban. – (PL) A Lisszaboni Szerződés gyökeres
változásokat hozott a közös kereskedelmi politika területére. Először, a Szerződés
rendelkezései alapján a közös kereskedelmi politika kiterjedt – többek között – a külföldi
közvetlen befektetésekkel kapcsolatos kérdésekre. Másodszor, megváltozott a
döntéshozatali eljárás: a döntéseket a Tanács hozza minősített többséggel, a Parlament
pedig megkapta az együttdöntés jogát. Ez azt jelenti, hogy a Parlament hozzájárulása lesz
szükséges mind a kereskedelmi megállapodások, mind pedig a befektetésekkel kapcsolatos
(a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkozó) kérdések esetében.

Az Uniónak – közös kereskedelmi politikájának részeként – létre kell hoznia a befektetők
és a kedvezményezett államok elvárásainak is megfelelő európai befektetési politikát. A
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befektetési politikának figyelembe kell vennie az Európai Unió külpolitikájának prioritásait
is. Ezzel összefüggésben felmerül a nemzetközi szinten való szabályozás kérdése is, különös
tekintettel a WTO-ban folytatott tárgyalásokra. A Lisszaboni Szerződés által az Uniónak
juttatott új hatáskörök közvetetten hatást gyakorolnak az Európai Parlament hatásköreire
is, mivel a külföldi közvetlen befektetések területén zajló döntéshozatali folyamatban a
Parlament egyenértékű a Tanáccsal.

Az új következetes és integrált európai uniós befektetési politika minden bizonnyal kedvező
hatást gyakorol majd a globális gazdasági folyamatra és fejlődésre. A legfontosabb gazdasági
tömbök egyikeként az EU-nak erős tárgyalási pozíciója van, amely – köszönhetően a
közvetlen befektetések területén érvényesülő közös politikának – hozzájárulhat az EU és
az uniós üzleti vállalkozások versenyképességének, továbbá a foglalkoztatásnak a
növekedéséhez.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Úgy vélem, hogy az EU-nak a közérdekből való
szabályozáshoz fűződő jogát meg kell védeni, továbbá hogy biztosítanunk kell az európai
befektetőknek az EU-n kívüli felelős viselkedését. Ez az, ami miatt támogattam a jelentést.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A Lisszaboni Szerződés az EU kizárólagos
hatáskörébe vonta a külföldi közvetlen befektetést. Ez kettős kihívást jelent: egyrészt a
tagállamok hatályos kétoldalú befektetési megállapodásainak kezelése, másfelől pedig a
befektetők és a kedvezményezett államok elvárásainak, továbbá az EU érdekeinek megfelelő
európai befektetési politika meghatározása tekintetében. Alapvető fontosságú a kiváló
minőségű befektetéseket előmozdító, az egész világ gazdasági és a fenntartható fejlődéséhez
kedvezően hozzájáruló integrált és koherens befektetési politika. E célból a védelemben
részesítendő befektetések egyértelmű meghatározása felé kell elmozdulnunk – kivételt
képeznek ez alól a spekulatív jellegű befektetések, amelyeket nem szabad védelemben
részesíteni. Hasznos volna az uniós befektető fogalmának bevezetése, és tanácsos volna a
„külföldi befektető fogalmának részletes meghatározása. A tagállami tapasztalatok bevált
gyakorlatainak meghatározása, valamint az alapvető normáknak, például a
megkülönböztetésmentességnek, a méltányos és igazságos bánásmódnak, valamint a
közvetlen és közvetett kisajátítás elleni védelemnek – a tiszteletben tartása révén
megteremthetjük a kérdéssel kapcsolatos koherens európai politika alapjait. Ezek az
intézkedések, valamint a felelősségi köröknek az EU és a tagállamok közötti megosztásénak
meghatározása hozzájárul a kis- és középvállalkozások (kkv-k) külföldi befektetéseire
vonatkozó feltételek megteremtéséhez.

Niki Tzavela (EFD),    írásban. – (EL) A jelentés kiemelten kezeli az uniós befektetők
védelmét. Kiemeli azt is, hogy az EU által támogatott új befektetéseknek fenntarthatóknak
és környezetbarátnak kell lenniük, továbbá elő kell segíteniük a magas színvonalú
munkakörülmények kialakulását. Végül a jelentés felsorolja azokat az országokat, amelyek
kiemelt partnerek lesznek. Véleményem szerint mindezek elősegítik az Európai Unió stabil
nemzetközi befektetési politikájának létrejöttét. Ezért igennel szavaztam Arif úr jelentésére.

Dominique Vlasto (PPE),    írásban. – (FR) A Lisszaboni Szerződés az EU kizárólagos
hatáskörébe vonta a külföldi közvetlen befektetést. Örömmel támogattam a jelentést,
amely felvázolja az új nemzetközi befektetési politikát, és megerősíti az EU-nak mint a
külföldi közvetlen befektetés legnagyobb kedvezményezettjének helyzetét. A jelentés
üzenete határozott: Európának kulcsszereplőnek kell lennie a holnap befektetéseiben. Az
új gazdaságok felemelkedése felborította az országok és az országok befektetési kapacitása
közötti egyensúlyt. Az európai vállalatoknak meg kell találniuk helyüket az új piacokon,
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az EU-nak pedig segítséget kell nyújtania számukra a növekedéshez azzal, hogy
jogbiztonságot kínál számukra, továbbá megerősíti a globális gazdaságba való
integrációjukat. A külföldi közvetlen befektetés alapvető része az európai országok
tevékenységeinek, de valóban mindig a növekedés hajtóerejeként hat? Nem hiszem, hogy
így volna. A külföldi közvetlen befektetés csak akkor eredményes, ha megfelelő, egyértelmű
előírásokat érvénybe léptető politikák társulnak hozzá. A jelentés ilyen módon gazdasági
és jogi környezetet biztosít a vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k)
számára, amelyek a növekedés és a munkahelyteremtés hajtóerejeként alapvető
fontosságúak gazdaságunk szövete számára. Ügyelnünk kell arra, hogy ne szolgáltassuk
ki őket az agresszíven viselkedő külföldi befektetők kényének-kedvének.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavazok, a következők miatt:
az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportnak az
előcsatlakozási alapok hatékonyabb felügyeletére vonatkozó javaslatai, figyelemmel a
2009-es tapasztalatra; az Európai Uniónak a dohányfogyasztás elleni, a globális partnerség
részeként foganatosított intézkedései; és az egyéb áruknak az EU-ba vagy az EU-ból való
mozgása, amely az adófizetők pénzének elköltésével jár, és ami pénzforrásoktól és
erőforrásoktól fosztja meg az EU költségvetését a probléma kezelése miatt. Végezetül
fontos feladat lesz az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) munkájának az év során, és nem
csupán az éves jelentésről folytatott vita során való figyelemmel kísérése.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Egyetértettem a jelentéssel, amely intézkedések
megtételére és a források annak biztosítása érdekében való rendelkezésre bocsátására szólít
fel, hogy az uniós alapok ne legyenek kitéve a korrupciónak, továbbá hogy biztosítva
legyen az uniós pénzeszközök kezdeményezettjeinek egyablakos átláthatósága. Az uniós
adófizetők pénzét megfelelő módon és eredményesen kell felhasználni. A tagállamoknak
hatékony ellenőrző mechanizmusokkal és a csalás felderítésére szolgáló megfelelő
eszközökkel kell rendelkezniük. Minden olyan pénzt, amely szabálytalanság eredményeként
került kifizetésre, vissza kell fizetni az EU költségvetésébe.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) Teljes meggyőződéssel szavaztam a jelentés és a
képviselőtársunk által előterjesztett javaslatok mellett. Eltekintve a Bizottság értékelésében
fellelhető kritikus hangtól és kétértelműségtől, támogatom az előadónak azt a gondolatát,
hogy kizárólag abban az esetben vonhatunk le következtetéseket a helyzettel kapcsolatban
az Unió pénzügyi érdekeit és a csalás elleni küzdelem eredményeit illetően, ha belefoglaljuk
az Európai Unió Számvevőszékének a 2009. évre vonatkozó éves jelentéséből és az OLAF
jelentéséből származó adatokat.

Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) Az EUMSZ 325. cikke az EU pénzügyi érdekeinek
védelmére és a csalás elleni küzdelemre vonatkozó kötelezettséget ró az Európai Bizottságra
és a tagállamokra azon területeken, ahol a felelősség megoszlik az Európai Unió és a
tagállamok között.

Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság „A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás
elleni küzdelem – Éves jelentés 2009” című jelentése nem közöl információkat az egyes
tagállamokban előforduló csalások és szabálytalanságok becsült szintjére vonatkozóan,
hanem inkább a jelentéstétel szintjére összpontosít. Az eredmények – véleményem szerint
– nem tekinthetők a csalások és a szabálytalanságok szintjére vonatkozó tapasztalati
bizonyítékoknak, mivel a csalás és a szabálytalanságok tekintetében nem állítható össze
belőlük a tényleges helyzet átfogó képe.
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Ennélfogva egyetértek az előadóval, aki azon a véleményen van, hogy a legmegfelelőbb
megközelítést az, ha az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem helyzete
tekintetében a Számvevőszék éves jelentése alapján vonunk le következtetéseket, amely a
legmegbízhatóbb információforrásnak tekinthető, míg a Bizottság és az Európai Csaláselleni
Hivatal (OLAF) főként meghatározott esetekre vonatkozóan közöl információt.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    írásban. – (ES) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUMSZ) 325. cikke az Európai Bizottságra és a tagállamokra rója az EU pénzügyi
érdekei védelmének és a csalás elleni küzdelem kötelezettségét. A Bizottságnak folytatnia
kell az annak biztosításra kifejtett erőfeszítéseit, hogy a tagállamok tegyenek eleget
jelentéstételi kötelezettségeiknek, és így megbízható és összehasonlítható, a csalásokat a
szabálytalanságoktól megkülönbözető adatok álljanak rendelkezésre.

Ez lehetővé teszi az európai intézmények számára, hogy intézkedjenek. Ez azonban csak
akkor lesz lehetséges, ha az információ átlátható. Ebben az esetben megfelelőképpen tudjuk
felhasználni az uniós pénzforrásokat, hitelesek leszünk, és elnyerjük az európai polgárok
bizalmát.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Figyelemmel arra, hogy hogyan alakul
a csalások szintje a szabálytalanságok mennyiségéhez viszonyítva a saját forrásokban
Ausztria, Spanyolország, Olaszország, Románia és Szlovákia esetében, ahol a csalás teszi
ki mindegyik tagállamban a teljes összeg több mint felét – a nemzeti vámellenőrzések
során feltárt hiányosságokat nem is említve –, úgy vélem, hogy a vámvizsgálati rendszert
meg kell erősíteni.

Az Európai Bizottságnak ugyanakkor gyakorolnia kell az annak biztosítása tekintetében
meglévő feladatkörét, hogy a tagállamok eleget tegyenek jelentéstételi kötelezettségeiknek,
és így megbízható és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a szabálytalanságokról
és csalásokról.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A csalás – az előadó nagyon találó meghatározása
szerint „a szándékos károkozás egy példája és bűncselekmény”, a szabálytalanság pedig „a
szabály betartásának elmulasztása”. Ez az a meghatározó keretrendszer, amely alapján
zéró toleranciát kell alkalmaznunk a csalás esetében, és az kell legyen a célunk, ahogyan
az előadó a 2008-as jelentéssel kapcsolatban elmondta, hogy elérjük, a pénzügyi
szabálytalanságok száma nulla legyen az EU-ban. Ahogyan a múlt év végén a Financial
Times által folytatott vizsgálatot követően egy kérdésben rámutattam, súlyos kétségek
merültek fel a Kohéziós Alap célját és hatékonyságát illetően. Ezek a kétségek nem
szorítkozhatnak kizárólag a sajtóra.

Ugyanakkor a jelentés „sajnálja, hogy továbbra is hibásan költenek el nagy összegű uniós
pénzeszközöket, és felhívja a Bizottságot, hogy tegyen megfelelő lépéseket e pénzek
azonnali behajtásának biztosítása érdekében.” Az uniós források rendeltetésellenes
felhasználása hatékonyabb adminisztrációt tesz szükségessé, valamint a pénzforrások
elköltésének figyelemmel kísérését. Rendelkezni kell az olyan tagállamok hatékony
szankcionálásáról, amelyek nem megfelelően használják fel a kapott forrásokat. Ez az
egyetlen módja annak, hogy elindulhassunk az uniós nulla százalékos csalási arány célja
felé.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Ez az állásfoglalási indítvány a Parlamentnek
és a Tanácsnak adott, „A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem
– Éves jelentés 2009 (COM(2010)382)” című bizottsági jelentésre hivatkozik, és
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összhangban van az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 325. cikkével,
amely előírja a Bizottság és valamennyi tagállam számára az EU pénzügyi érdekeinek
védelmét, és amelynek (2) bekezdése előírja a Bizottság számára, hogy nyújtson be részletes
éves jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak. Az elmúlt években végbement fejlődések
ellenére alapvető fontosságú, hogy a folytatódjanak a csalás minden fajtájának megelőzésére
irányuló erőfeszítések, még abban az esetben is, ha ellenük a tagállamok szervei is fellépnek.
Egyetértek az előadó által előterjesztett javaslatokkal, amelyeket a vita során felvetett
ajánlásokkal kell kiegészíteni, különösen a „csalás” és a „szabálytalanságok” fogalmának
egyértelművé tételét illetően, mivel a csalás az EU érdekeire nézve káros, tudatos magatartási
formát jelent; a szabálytalanságok kezelésére pedig hatékonyabb rendszert kell kialakítani.
Remélem, hogy a javaslatok beépítése révén a 2010-es jelentés jobb lesz majd, mint a
2009-es.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés a tagállamok által a különböző
területekkel, így a mezőgazdasági politikával, a kohéziós politikával, az előcsatlakozási
alapokkal és az EU hagyományos saját erőforrásainak behajtásával kapcsolatban bejelentett
szabálytalanságokra vonatkozóan rendelkezésre álló statisztikák összefoglalását közli. A
különböző tagállamokkal kapcsolatban említett területeken 2009-ben számtalan
szabálytalanságot tártak fel. A szabálytalanságok közül sokat késve észleltek és/vagy
jelentettek be, ami a közös költségvetés védelmét és megfelelő felhasználását veszélyezteti.
Támogatjuk az előadó által a hatékony behajtási rendszer megvalósításának
szükségességével kapcsolatban tett bírálatokat és észrevételeket.

Őszintén szólva, jelenleg nagyon alacsony az általános behajtási arány. Hangsúlyozni
szeretnénk azonban, hogy a csalás és korrupció elleni küzdelmet különböző okok, de
különösen a hatékonyság miatt olyan szinten kell megvívni, amely a lehető legközelebb
helyezkedik el ahhoz a szinthez, ahol e jelenségek felbukkannak. Ezért minden tagállamban
fokozni kell a csalás és korrupció elleni küzdelmet, mivel az uniós szintű közös jogalkotás
önmagában nem jelent gyógymódot a jelenséggel szemben.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az EU pénzügyi érdekeiről szóló jelentés a
tagállamok által a különböző területekkel, így a mezőgazdasági politikával, a kohéziós
politikával, az előcsatlakozási alapokkal és az EU hagyományos saját erőforrásainak
behajtásával kapcsolatban bejelentett szabálytalanságokra vonatkozóan rendelkezésre álló
statisztikák összefoglalását közli.

A különböző tagállamokkal kapcsolatban említett területeken 2009-ben számtalan
szabálytalanságot tártak fel. A szabálytalanságok közül sokat késve észleltek és/vagy
jelentettek be, ami az adófizetők pénzének védelmét és megfelelő felhasználását
veszélyezteti.

Támogatjuk az előadó által a hatékony behajtási rendszer megvalósításának
szükségességével kapcsolatban tett bírálatokat. A behajtás általános szintje jelenleg távol
van a kívánt szinttől.

Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy mindegyik tagállamnak a gyakorlatban is
alkalmaznia kell a csalás és korrupció elleni küzdelmet, és ez fontosabb, mint az, hogy az
uniós szintű közös jogalkotás.

Szeretnénk figyelmeztetni az ellenőrzés és a túlzott mértékű bürokrácia közötti
különbségtételre: a túlzott mértékű bürokrácia ugyanis aláássa a támogatást kérők,
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különösen a kisebb társadalmi szervezetek, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k)
jogait.

Lorenzo Fontana (EFD),    írásban. – (IT) Elismerésemet fejezem ki az előadó által elvégzett
munkával kapcsolatban. A jelentésből kiemelkedik a csalárd szabálytalanságoknak az
OLAF tevékenységére is kiterjedő áttekintése. A Bizottság munkája azonban nem kimerítő,
mivel az egyes tagállamok vonatkozásában nem számol be a csalással kapcsolatos adatokról,
ahogyan arra az előadó is rámutat. A javaslatot ezért támogatom.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – Az EU-n belüli csalás a rendszer integritására mér
csapást. Alapvető fontosságú, hogy az EU és a tagállamok folytassák az e területen végzett
fontos munkájukat. Támogattam a jelentést.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel a
tagállamoknak elsősorban az adófizetők pénzének védelmezőiként kell fellépniük a csalás
elleni küzdelemmel kapcsolatos küzdelmük során. Meg kell erősítenünk a tagállamokban
alkalmazott jelentéstételi módszertant és a csalások felderítésével kapcsolatos képességeket.
A Bizottság „Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem –
Éves jelentés 2009” című jelentése nem tartalmaz információkat a szabálytalanságok és
csalások becsült szintjéről az egyes tagállamokban, és ezért nem lehetséges átfogó képet
kapni a szabálytalanságok és csalások tagállamokban tapasztalható jelenlegi szintjéről,
valamint azonosítani és megbüntetni azokat, ahol a legmagasabb a szabálytalanságok és
csalások szintje. A Bizottság jelentése nem vizsgálja részletesen a csalást és a
szabálytalanságokkal igen tág értelemben foglalkozik. Sajnálatos módon továbbra is hibásan
költenek el nagy összegű uniós pénzeszközöket, és ennélfogva a Bizottságnak megfelelő
lépéseket kell tennie e pénzek azonnali behajtásának biztosítása érdekében. A hibákat nem
szabad eltűrni, a Bizottságnak pedig a tagállamokkal együttműködésben és a Szerződés
szerint megfelelő jelentés elkészítésével kell ésszerű biztosítékot adnia a Parlamentnek
arra, hogy ez a célkitűzés teljesült és a csalásellenes küzdelmet szolgáló fellépés megfelelően
zajlik.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) A jelentés statisztikai összefoglalást ad
a tagállamok által az azokra a területekre vonatkozóan bejelentett szabálytalanságokról,
amelyeken a költségvetést végrehajtják (mezőgazdasági politika, kohéziós politika és
előcsatlakozási alapok, azaz a költségvetés körülbelül 80%-a), és az EU hagyományos
erőforrásainak behajtásáról. Úgy vélem, hogy az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a
csalás elleni küzdelem különösen fontos területet jelent, az ezekért való felelősség pedig
mind az Európai Unió, mind pedig a tagállamok hatásköreibe beletartozik. A jelentés a
közvetlenül a Bizottság által kezelt kiadásokkal kapcsolatban felmerült szabálytalanságokra
vonatkozó becslést is közöl, valamint áttekintést ad az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)
operatív tevékenységeiről.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amely határozottan bírálja
a Bizottságot, amiért túl kevés tájékoztatást ad a csalásról és a szabálytalanságokról. Ezt a
nem megfelelő tagállami jelentéstétel eredményének tulajdonítja. A csalási arányok
Franciaország és Spanyolország esetében például „gyanúsan alacsonynak” tekinthetők. A
jövőben a szabálytalanságok és a csalás közötti egyértelmű különbségtételt kívánunk látni,
mivel a csalás bűncselekmény, a szabálytalanság pedig a szabály betartásának elmulasztása.
A jelentés kéri a csalással és szabálytalansággal kapcsolatos becslések tagállamonként
bontásban való közlését is, hogy fegyelmi eljárást lehessen indítani az egyes országokkal
szemben. Az állásfoglalás szerint továbbra is nagy összegű uniós forrásokat fizetnek ki
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tévesen. A Parlament felhívja a Bizottságot, hogy intézkedjen az ilyen források haladéktalan
behajtásának biztosításáról, különösen Olaszország esetében. A fennálló tartozások
behajtásának aránya különösen a mezőgazdasági és kohéziós politika esetében
„katasztrofális”.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    írásban. – (CS) Osztom az előadónak azt a véleményét, hogy
a Bizottság a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről
szóló jelentésében elmulasztotta közölni azokat az információkat – például az egyes
tagállamokban előforduló csalások és szabálytalanságok becsült szintjére vonatkozóan –,
amelyekre olyan nagy szükség van az uniós pénzforrások kezelésével kapcsolatban.
Figyelemmel arra, hogy egyes tagállamok, így például Csehország esetében – túlzás nélkül
mondhatjuk – gigantikus léptékű korrupcióról lehet szó, ezt nagyon súlyos hiányosságnak
mondhatjuk. Ha a csalást és az úgynevezett szabálytalanságokat uniós szinten vizsgáljuk
meg, akkor az egyes tagállamok szintjén a korrupciónak és a csalásnak „csupán” egy
meghatározott szegmense van jelen, ám ez egy nagyon számottevő szegmens. Véleményem
szerint haladéktalanul szükség van annak átgondolására, hogy az Európai Csaláselleni
Hivatal által jelenleg végzett munka elég hatékony-e, és hogy vajon nem kellene-e ezt a
munkát szerkezeti és módszertani jellegű változtatások, például egy agresszívabb
megközelítés tárgyává tenni.

Véronique Mathieu (PPE),    írásban. – (FR) „A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme”
című jelentés összekapcsolja a csalás és a szabálytalanságok elleni küzdelmet. Fontos a
szabálytalanság – azaz a szabály betartásának elmulasztása – és a bűncselekménynek
minősülő csalás – azaz a szándékos károkozás – közötti különbségtétel. Másként
megfogalmazva, a Bizottság jelentése nem tesz teljes mértékben különbséget, és a
szabálytalanságokkal foglalkozik részletesen, ugyanakkor még nagy vonalakban sem tárja
fel a csalás eseteit. A jelentés három, az EU költségvetésének körülbelül 80%-át jelentő
területre tér ki: a mezőgazdasági politikára, a kohéziós politikára és az előcsatlakozási
alapokra. A politikák és a kiadások végrehajtása a tagállamoktól függ, amelyek a
szabálytalanságok és a csalás elleni küzdelem nemzeti eszközeiért felelősek.

Az államigazgatások elkötelezettsége túlságosan heterogén, a szabálytalanul kihelyezett
források egyes országos esetében tapasztalható magas szintje pedig elfogathatatlan.
Előrelépésre van szükség a közbeszerzési eljárások esetében is, különösen az átláthatóság
biztosítása és a csalás elleni küzdelem tekintetében.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés az uniós pénzeszközök elköltése során az
egyes tagállamokban felmerülő szabálytalanságok és elkövetett csalások számát emeli ki.
A bejelentett esetek számának növekedését az új kommunikációs technológiák bevezetése
okozta. Úgy vélem, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a csalás és a
szabálytalanságok tekintetében a felelősséget a tagállamokra helyezzük, illetve hogy a
tagállamok büntetést kapjanak ezzel kapcsolatban. Hozzáférhetővé kell tenni az egyes
tagállamokra vonatkozóan szükséges információkat annak érdekében, hogy növekedjen
az ellenőrző és nyomon követési rendszerek hatékonysága, és hogy valós képet
biztosíthassunk a helyzetről. A tagállamoknak be kell vezetniük a szabálytalanságokat
kezelő rendszert annak érdekében, hogy előrelépést érhessenek el az európai
intézményeknek való jelentéstételi kötelezettségeik teljesítése tekintetében. A mezőgazdasági
politika, a kohéziós politika és az előcsatlakozási alapok jelentik azokat a területeket,
amelyeken a szabálytalanságok és a csalások aránya különösen jelentős. Ennélfogva
intézkedéseket kell hozni a nyomon követés, a felderítés és a korrekció megerősítése
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érdekében. Figyelmet kell fordítanunk az uniós pénzeszközök kezelésére és elköltésére
szolgáló átlátható és hatékony rendszer megteremtésére.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Tudom, hogy az éves jelentés – az EUMSZ 325.
cikkének előírásaival összhangban – azt vizsgálja, hogy a Bizottság és a tagállamok milyen
eredménnyel védik meg az uniós pénzeszközöket a csalással szemben. Vannak területek,
amelyeken a tagállamok hajtják végre a költségvetést (mezőgazdaság, kohéziós és
előcsatlakozási alapok), és amelyek az EU saját erőforrásainak a vámokon és illetékeken
keresztül történő beszedésére szolgálnak. Fontos, hogy létrejöjjön az EU és a
dohánytermékgyártók között létrejöjjön a dohánytermék-csempészet elleni közdelemről
szóló megállapodás.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Akit bolti lopáson kapnak, azt előállítják és
megbüntetik. Ezzel szemben eurómilliókat lehet eltulajdonítani az EU finanszírozásából
anélkül, hogy ezzel kapcsolatban bármiféle kockázat is felmerülne. Nemcsak arról van szó,
hogy a lebukás valószínűsége kicsi. Még abba az esetben is, ha végül bizonyítható, hogy
csalást követtek el, a tagállamok nem érdekeltek a jogi eljárások megindításában és a pénz
behajtásában. A nagyvonalú támogatási rendszer továbbra is nyitva marad a csalás és a
szabálytalanságok előtt. Különösen a keleti és déli tagállamokban fordulnak elő nagy
számban a csalások. Különösen az előcsatlakozási támogatási finanszírozás bizonyult
fogékonynak. Törökország esetében az előcsatlakozási támogatás nemcsak hogy valamely
nem európai országot részesít kedvezményben, hanem bizonyos esetekben gyakran a
korrupt tisztviselők zsebeiben tűnik el.

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adófizetők további megkárosítását, fel kell
készülnünk a küzdelemre. A jelentés csupán egyetlen lépést jelent ebben az irányban. Végső
soron valószínűtlen, hogy szavatolni tudja, nem szipkázzák el az európai adófizetők pénzét
egy másik uniós államba vagy éppen az Unión kívüli régiókba. Ennek megfelelően
szavaztam.

Claudio Morganti (EFD),    írásban. – (IT) A közösségi csalás elleni küzdelemről szóló
jelentés a megfelelő irányba mutat, amikor a nagyobb egyértelműség szükségességére
összpontosít, és annak legteljesebb mértékű szükségességét hangsúlyozza, hogy soha nem
lankadhat éberségünk.

Olaszország sajnos a leginkább érintett országok között van. Az esetek túlnyomó többsége
Dél-Olaszországban következik be, és az e térségek fejlesztésére szánt pénzforrások
eltulajdonításához vagy rendeltetésellenes felhasználásához kapcsolódik. E pénzforrások
célja a hátrányos helyzetű térségek növekedésének és fejlesztésének ösztönzése.
Amennyiben azonban a csalásokra pont ott kerül sor, ahol nagyobb szükség van a
befektetésre, akkor teljes mértékben érthető, hogy miként lesz kétszeres mértékű az eredő
kár.

Ennélfogva a folyamatos nyomon követés és az időben történő tájékoztatás formájában
– ami azonnal felhívja figyelmünket az esetleges visszaélésre – egyre nagyobb és nagyobb
figyelmet kell fordítani e területre. A jelentés ezekre a problémákra hívja fel a figyelmet,
ezért döntöttem úgy, hogy amellett szavazok.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    írásban. – (PL) Április 5-én az Európai Parlament
állásfoglalást fogadott el a Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni
küzdelemről. Az Európai Bizottság és a tagállamok kötelessége, hogy a megtévesztés, a
csalás és a korrupció elleni küzdelem révén megvédjék az EU pénzügyi érdekeit. Az
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elfogadott dokumentum a problémával kapcsolatos statisztikai adatokat is tartalmaz,
amelyek közül sok aggodalomra ad okot. Hiányoznak a megfelelő adatok, a felügyeleti
rendszerek nem minden esetben működnek megfelelően, sok kormány pedig nem tűnik
hajlandónak az együttműködésre. A csalás és a korrupció elsősorban az adófizetők érdekeit
sérti, véleményem szerint pedig minden erőfeszítést meg kell tennünk teljes felszámolásuk
érdekében. Támogatom az Európai Parlament véleményeit és tagállamokkal szemben
támasztott azon követelését, hogy gyakoroljanak tényleges felügyeletet az uniós
költségvetésből származó összegek elköltése felett, továbbá hogy nyújtsanak teljes körű
és megbízható tájékoztatást e területen. Ugyanilyen fontos a nyitott és átlátható
közbeszerzési rendszerek bevezetése és az egyszerűsített vámeljárások hatékonyabb
felügyelete szerte az Unióban. Ezek az intézkedések nem csak a jelenben lesznek a
korrupciós esetek felderítésének és leküzdésének segítségére, hanem jelentős mértékben
csökkentik jövőbeni előfordulásaik valószínűségét is.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az EU pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás
elleni küzdelemről szóló jelentés mellett szavaztam, mivel a valamennyi tagállam érdekében
álló kérdésről van szó, amellyel valamennyiünknek szembe kell szállnia annak érdekében,
hogy jobban össze tudjuk hangolni a spekuláció vagy a nemzeti és/vagy európai erőforrások
helytelen kezelése elleni erőfeszítéseinket. A szöveg felsorol egy sor statisztikai adatot a
csalások, szabálytalanságok és ellentmondásos helyzetek olyan eseteire vonatkozóan,
amelyeket a különböző tagországokban és a magukban az uniós intézményekben tártak
fel. Az adatok figyelmeztetésül szolgálnak azok számára, aki az Unió pénzügyi érdekeit
védik, és akik részletes és megbízható tájékoztatást igyekeznek nyújtani annak érdekében,
hogy kimerítő képet adhassanak a szabálytalanságokkal és csalásokkal kapcsolatos
nemzetközi helyzetről, figyelemmel a közérdek védelmére.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A Bizottságnak „A Közösségek pénzügyi
érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – Éves jelentés 2009” című jelentése –
amelynek előterjesztése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikkének (2)
bekezdésével összhangban történt – nem tartalmaz semmilyen információt az egyes
tagállamokban előforduló csalások és szabálytalanságok becsült szintjére vonatkozóan,
hanem inkább a kommunikáció szintjére összpontosít. Ennélfogva nem lehet egyértelmű
elképzelésünk a tagállamokban előforduló csalások és szabálytalanságok tényleges
léptékéről, és lehetetlen azonosítani és megbüntetni azokat, akiknél a legmagasabb a
szabálytalanságok és csalások szintje. Egyetértek az előadóval abban, hogy a legmegfelelőbb
megközelítés az, ha az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem helyzete
tekintetében a Számvevőszék 2009-re vonatkozó éves jelentése alapján vonunk le
következtetéseket – mely jelentés az előadó szerint a legmegbízhatóbb információforrás
–, miközben a Bizottság és az Európai Csaláselleni Hivatal jelentései főleg a jelentéstételi
tendenciákról szóló kiegészítő tájékoztatásnak és esettanulmányoknak tekinthetőek. Az
említett okok miatt a jelentés mellett szavaztam.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. Az EUMSZ 325.
cikke az EU pénzügyi érdekeinek védelmére és a csalás elleni küzdelemre vonatkozó
kötelezettséget ró az Európai Bizottságra és a tagállamokra azon területeken, ahol a
felelősség megoszlik az Európai Unió és a tagállamok között. A 325. cikk (5) bekezdése
értelmében a Bizottság a tagállamokkal együttműködve évente jelentést nyújt be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak az e cikk végrehajtása érdekében megtett intézkedésekről.
A Bizottság által a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek benyújtott, „Az Európai Unió
pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – Éves jelentés 2009” című jelentés
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(COM(2010)382) összefoglalja a statisztikákat egyrészt a tagállamok által jelentett
szabálytalanságokról azokon a területeken, ahol a tagállamok hajtják végre a költségvetést
(agrárpolitika, kohéziós politika és előcsatlakozási alapok, vagyis a költségvetés körülbelül
80%-a), másrészt az EU hagyományos saját forrásainak beszedéséről. Emellett becslést ad
a Bizottság által közvetlenül kezelt kiadások esetében bekövetkezett szabálytalanságokról,
és betekintést nyújt az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) operatív tevékenységébe.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam, mivel túl gyakran fordul
elő, hogy nem áll rendelkezésünkre megbízható információ a tagállami uniós kiadásokkal
kapcsolatos szabálytalanságokra és csalásokra vonatkozóan. Túl gyakran fordul elő, hogy
nem történik meg a vámok beszedése és a helytelenül elköltött pénz behajtása. Fontos,
hogy konkrét lépéseket tegyünk a szabálytalanság és a csalás egyértelmű megkülönböztetése
érdekében, mivel a csalás bűncselekmény, a szabálytalanság pedig a szabály betartásának
elmulasztása, és könnyen lehet szándékolatlan cselekvés. Ezeket az egyes tagállamokra
lebontva kell megismernünk, hogy fegyelmi eljárást lehessen indítani az egyes országok
ellen.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    írásban. – (PL) Az Európai Csaláselleni Hivatal évente
több száz vizsgálatot folytat az EU részére való kifizetések elkerülésével és az EU pénzügyi
forrásainak rendeltetésellenes felhasználásával kapcsolatos ügyekben. A csalások
mértékének eltitkolása semmi jóra nem vezet. Éppen ellenkezőleg: ha ez történik, akkor
nem ismerjük meg a veszélyeket, és ennek eredményeként nem is védekezünk ellenük.

Aggaszt a nem megfelelően elköltött pénz behajtásának alacsony szintjével kapcsolatos
helyzet. A 2007–2009-ben a kedvezményezettektől behajtott pénz a teljes behajtandó
összegnek csupán a 10%-át jelenti. Ez nem elfogadható. Hatékony rendszert kell
bevezetnünk a behajtásra, és gondosan nyomon kell követnünk az e területen elért
előrehaladást. A csalás ellenőrzése nem korlátozódhat kizárólag az európai intézményekre,
biztosítani kell az egyes tagállamok esetében is. A korrupció megelőzésének lehetővé tétele
érdekében éppen a tagállamoknak kell kialakítaniuk és időszakosan ellenőrizniük a
közbeszerzések rendszerét.

Emellett a tagállamoknak fenn kell tartaniuk a közbeszerzés területén az átláthatóságot és
a felelősségvállalást. Mind az Unióban, mind pedig a tagállamokban erőfeszítéseket kell
tenni annak biztosítása érdekében, hogy az eljárások egyszerűek maradjanak, továbbá
hogy határt szabjanak a túlzott bürokráciának.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Igennel szavaztam a jelentésre, mivel a csalás elleni
küzdelem nem csak az EU pénzügyi érdeke, hanem kulcsfontosságú a fogyasztók
védelmének szempontjából is.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A valamennyi európai politikai csoport által
jóváhagyott jelentés kiemeli az uniós pénzeszközök elköltésével kapcsolatban az egyes
tagállamokban felmerülő szabálytalanságok és elkövetett csalások becsült mértékét. A
Bizottság szerint a bejelentett esetek számának növekedését az új kommunikációs
technológiák bevezetése okozta. A jelentés mellett szavazok, és úgy vélem, hogy a
Bizottságnak többet kellene tennie annak érdekében, hogy a csalások és a szabálytalanságok
tekintetében a felelősséget a tagállamokra helyezzük, illetve hogy a tagállamok büntetést
kapjanak ezzel kapcsolatban. Hozzáférhetővé kell tenni az egyes tagállamokra vonatkozóan
szükséges információkat annak érdekében, hogy növekedjen az ellenőrző és nyomon
követési rendszerek hatékonysága, és hogy valós képet biztosíthassunk a helyzetről.
Ugyanakkor a tagállamoknak be kell vezetniük a szabálytalanságokat kezelő rendszert
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annak érdekében, hogy előrelépést érhessenek el az európai intézményeknek való
jelentéstételi kötelezettségeik teljesítése tekintetében.

A mezőgazdasági politika, a kohéziós politika és az előcsatlakozási alapok jelentik azokat
a területeket, amelyeken a szabálytalanságok és a csalások aránya különösen jelentős, és
ennélfogva intézkedéseket kell hozni a nyomon követés, a felderítés és a korrekció
megerősítése érdekében. Alapvető fontosságú, hogy valamennyi európai intézmény, de
különösen a tagállamok intézményei együttműködjenek annak érdekében, hogy az európai
pénzeszközök elköltése tekintetében létrehozzák az átláthatóság és szigor rendszerét.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A tagállami uniós kiadásokhoz
kapcsolódó csalásokról szóló jelentés mellett szavaztam. A jelentés bírálatot fogalmaz
meg azzal kapcsolatban, hogy az egyes tagállamokban (Lengyelországban, Romániában
és Bulgáriában) feltárt szabálytalanságok teljes mennyiségéhez viszonyítva a csalás gyanúját
felvető esetek mind számuk, mind volumenük tekintetében növekedést mutatnak, és
felhívja a Bizottságot, a vonatkozó uniós ügynökségeket és a tagállamokat, hogy tegyenek
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az uniós alapok ne legyenek korrupciónak kitéve,
fogadjanak el visszatartó erejű szankciókat korrupció és csalás felfedése esetére. Ez
minimumkövetelménynek tűnik.

A jelentés révén a Parlament felhívja a figyelmet Franciaországra és Spanyolországra is,
aggodalmát fejezve ki az említett országok gyanúsan alacsony feltételezett csalási arányai
miatt, és felkéri a Bizottságot, hogy tájékoztasson az említett országok csalások felderítésével
kapcsolatos képességeiről. A korrupció elleni küzdelem alapvető fontosságú. Nem szabad
azonban, hogy elhomályosítsa az eljárások komplexitását. A lényegi egyszerűsítés nagyobb
mértékű hozzáférést tesz lehetővé a forrásokhoz mind a helyi közösségek, mind pedig a
kisebb szervezetek számára, amelyeknek szükségük van rájuk. Kétségtelenül megkönnyítené
a források kezelését, és hatékonyabb parlamenti ellenőrzést biztosítana.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) A lehető leggyorsabban hatékony megoldást
kell találni az uniós források elosztásában jelentkező magas hibaarány problémájára.
Haladéktalanul szigorú intézkedéseket kell életbe léptetnünk a közfinanszírozás csalárd
módon történő megszerzésének megelőzésére. Az EU-nak és a tagállamoknak együtt kell
működniük annak biztosítása érekében, hogy az uniós finanszírozás a legnagyobb
mértékben váljon az európai polgárok javára, mivel végső soron ez mindkét fél érdeke.

A jelentés leszögezi, hogy az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára
káros hatással vannak a pontatlan adatok, a hiányos keresztellenőrzések és a nyomon
követés hiánya. Ezeket a problémákat meg kell oldani. Az egyértelmű rendelkezések,
továbbá a részvétellel és a forráselosztással kapcsolatos teljes átláthatóság – együttesen az
ellenőrzést szabályozó szigorú szabályokkal – jelentik a legjobb eszközét annak
biztosításának, hogy a csalárd gyakorlatot még azt megelőzően lehessen megállítani, hogy
egyáltalán elkezdődhetett volna.

Iva Zanicchi (PPE),    írásban. – (IT) Az Ivan asszony által előterjesztett, az EU pénzügyi
érdekeinek védelméről és az Európai Unió és a tagállamok között megoszló felelősség
területein a csalás ellen folytatott küzdelemről szóló szöveg mellett szavaztam. Úgy vélem
– különösen a közelmúlt eseményeinek fényében –, hogy fontos az, hogy e probléma
figyelmet kapjon, továbbá hogy EU-szerte biztosítva legyen a csalás elleni homogén és
egységes fellépést lehetővé tevő folyamatos elkötelezettség.
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Jelentés: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD),    írásban. – Az UKIP képviselői elvben ellenzik
az európai politikai pártokat. A tagállamok választói véleménye és nézetei képviseletének
egyedüli hiteles módja a nemzeti politikai párt. Mindazonáltal helytelen volna, ha kizárólag
az európai szuperállam pártjai volnának jogosultak arra, hogy az adófizetők pénzéből
részesedjenek, ha erről van szó a felvetésben. Ez az, amiért az UKIP fenntartja a jogot arra,
hogy részt vegyen valamilyen európai politikai pártban. Teljes mértékben elhibázott volna,
ha a britek és a kontinens nemzetállamai más népeinek az európai projektet ellenző
millióinak hangját a politikai létesítmény elfojtaná.

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavazok, mivel nagy előrelépést
jelent a pártok finanszírozásának szabályozására szolgáló közös jogalap megteremtése
felé. A jelentés a helyes irányba megtett lépést jelent, mivel nem ismeri el európai
alapszabályt a pártok emberi erőforrásaira vonatkozóan, és különbséget tesz a pártalapítás
feltételei és a párt finanszírozásának feltételei között. A politikai alapítványokra való
hivatkozások belefoglalása szintén kedvező.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) Az európai szintű politikai pártokra
irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló állásfoglalás mellett szavaztam.
Ez fontos dokumentum, amely az uniós ügyek iránti közérdeklődés felkeltése érdekében
hozzájárul az európai politikai pártok fejlődéséhez. Ahhoz, hogy az uniós polgárok
támogassák ezeket a pártokat, és megbízzanak bennük, meg kell erősíteni az egységes és
átlátható, az európai szintű politikai pártok finanszírozására szolgáló keretet. Az
állásfoglalás elfogadásával az Európai Parlament nyíltan támogatja az átlátható
finanszírozást, amely a demokratikus értékek és a jó kormányzás alapvető eleme. Nagyon
fontos az Unióban a demokrácia helyzetét előmozdító európai politikai pártok számára,
hogy közös és egységes jogállásuk legyen. Az uniós jogon alapuló európai alapszabály
elfogadása – amely elősegítené az uniós politikai pártok pénzügyi aspektusainak
harmonizálását – célkitűzéseik elérése érdekében minden eddiginél fontosabbnak tűnik a
pártok számára. Egyetértek az előadónak azzal a véleményével, hogy ez a dokumentum
elősegíti majd az európai politikai pártok rendszerének hatékonyabb munkáját.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Az Európai Unió a különböző nemzetek,
kultúrák, vélemények és meggyőződések tablóját alkotja, amelyet – a jelenlegi szociális és
politikai helyzetben – egységesen kell képviselni, és egyenlő mértékben kell támogatni a
jogalkotói fórumokon, úgy nemzeti, mint európai szinten. Európa megteremtésének alapját
a reprezentativitás fogalma alkotja, amit fenn kell tartani és támogatni kell, mivel ez az
egyedüli módja annak, hogy az egységes Európa projektje valamiféle jelentést kaphasson.

Úgy vélem, hogy a politikai pártok finanszírozási rendszerének európai szinten való
fellazítása segítséget nyújthat a jövőben a képviseleti demokrácia elvének megerősítéséhez
és előmozdításához, és – következésképpen – az uniós költségvetéshez hozzájáruló
valamennyi európai polgár érdekeinek megerősítéséhez és előmozdításához. Az európai
polisz koncepciójáról az európai politikai identitás fogalma felé való elmozdulás folyamata
közben törekednünk kell az európai polgárok és a politikai pártok közötti közvetlen
kapcsolat leegyszerűsítésére. Giannakou asszony kiemeli jelentésében, hogy mindez nem
érhető el az európai pártok státusának és finanszírozásának felülvizsgálata nélkül. A
hangsúlyt – ahogyan azt a jelentés is helyesen állapítja meg – a finanszírozási eljárásokkal
kapcsolatos bürokrácia egyszerűsítésére kell helyezni, amelyet össze kell kapcsolni a
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szabálytalanságok vagy a hatályos előírásoknak való megfelelés esetére kiróható szigorú
büntetések bevezetésével. Ezért szavaztam a jelentés mellett.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A Giannakou asszony által előterjesztett jelentés
mellett szavaztam, amely azt javasolja, hogy a politikai pártoknak és az európai
alapítványoknak az uniós jogon alapuló közös jogi és pénzügyi státus létrehozásával legyen
saját személyiségük. Felhívja az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be konkrét javaslatokat
ezzel kapcsolatban. Emellett megerősíti, hogy európai szintű politikai párt csak abban az
esetben részesülhet támogatásban, ha legalább egy tagja képviseli az Európai Parlamentben.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) E fontos jelentés mellett szavaztam. A
Lisszaboni Szerződés fontos szerepet szán a politikai pártoknak a közös európai polgári
tér megteremtésében, és ennélfogva nagyon fontos számukra, hogy egységes jogi státusok
legyen, továbbá hogy a finanszírozás a lehető legátláthatóbb és a társadalom előtt
elszámoltatható legyen. Jelenleg az Európában működő politikai pártok közül sok
viszonylag zárt, vezetőségük alig változik, ami következésképpen gyengíti azt a szerepet,
amelyet e politikai szervezetek annak biztosításában játszanak, hogy a polgárok részt
vegyenek a politikai döntések elfogadásában. A párttevékenységek szabályozásának
átalakításával az Európai Unió arra használhatja fel ezt a lehetőséget, hogy előmozdítsa az
európai politikai pártok felélénkítését. Úgy vélem, hogy a párttevékenységekre és a
-finanszírozásra vonatkozó új egységesített szabályok megállapításakor bele kell foglalnunk
a szabályokba a pártok belső szerkezetének kialakításával kapcsolatos demokratikus
kritériumokat és demokratikus biztosítékokat. Amennyiben a politikai szervezetek
elmulasztják ezek végrehajtását, megfoszthatók lennének lehetőségeik egy részétől, például
a közfinanszírozás elnyerésének lehetőségétől.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) Egyetértek az előadóval abban, hogy az európai
politikai pártok a parlamenti demokrácia alapvető eszközei, még akkor is, ha ebben a
szakaszban csupán a társult nemzeti pártok gyűjtőszervezeteiként működnek. Támogatom
azt a gondolatot is, hogy kizárólag azok a pártok legyenek jogosultak a támogatásra,
amelyek legalább egy európai parlamenti képviselővel rendelkeznek. Úgy vélem, helyes
az az elképzelés, hogy a Bizottságot az európai politikai pártokra vonatkozó
alapszabály-tervezetnek az EUMSZ-szel összhangban történő előterjesztésére kérjük. Az
előadóval együtt támogatom, hogy szükségünk van az európai pártok és politikai
alapítványok finanszírozását szabályozó pénzügyi előírások módosítására, továbbá hogy
a támogatás összegét teljes egészében az év kezdetén kelljen rendelkezésre bocsátani.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Valamennyi európai polgár által osztott
véleményről van szó, és ezen a szinten nem számít az sem, hogy valaki Európa-párti, vagy
éppen ellenzi az európai integrációt. Haladéktalanul szükség van az európai kérdések feletti
rendelkezés visszaszerzésére. Európai szinten a politikai pártoknak számottevő lehetősége
van a fellépésre. Új perspektívákat és új lendületet kell adniuk a demokratikus Európa
eszközeinek. Ezért az energiák felszabadítása érdekében enyhítenünk kell azokon a
feltételeken, amelyek alapján az európai szintű politikai pártok létrejöhetnek. Egyértelmű
státust kell adnunk ezeknek az új vitatereknek, és végezetül eredeti perspektívát kell adnunk
az európai szintű politikai pártoknak a következő választások során.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) Több okból is elutasítottam a jelentést. A közvetlen
támogatásra és az európai politikai pártok státusára irányuló javaslatok közül több
ellentmondásban van a nemzeti pártokkal. Az európai parlamenti képviselőket a különböző
országok választják a nemzeti pártokon keresztül. A választást követően – nemzeti
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pártjaiknak köszönhetően – európai képviselőcsoportokat alkothatnak, de pártérdekeiket
nemzeti szinten igyekszenek érvényre juttatni. Ez a jelentés nem támogatja ezt az
elképzelést.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) Az európai politikai pártok fejlődése
alapvető fontosságú az uniós ügyek iránti érdeklődés felkeltése szempontjából. Az európai
pártok szabályozása kérdésének rendezése nagyobb feladat, amely ahhoz kapcsolódik,
hogy hogyan hozzunk közösen létre egy nemzeteken átívelő polgári teret, amelyet szabad
és egyenlő állampolgárok alkotnak, valamint amely a különböző népek közötti „polgári
szerződés” formáját öltő közös alap révén az integráció jövőjét hozhatja el. Elsősorban az
EU rendszeréből adódó összetettség miatt nem könnyű feladat az európai politikai pártok
számára egy olyan reformcsomag kidolgozása, amely mobilizálni tudja az egyéni és
szervezetben lévő polgárok demokratikus energiáit.

Az európai politikai pártok megerősítése a részvételen alapuló kormányzás EU-n belüli
növelését, és végső soron a demokrácia megerősítését szolgálja. Az EU jövője az európai
politikai pártokon múlik, ami pont olyan kemény dió, amilyennek hangzik. Az első lépést
az európai politikai pártok működése és finanszírozása biztonságos és átlátható
környezetének megteremtése jelenti. Európai térre van szükségünk, ahol a politikai pártok
ténylegesen a polgárokat helyezik az Európai Unió törekvéseinek középpontjába, és a
polgárok segítségére vannak a mindennapi élet során olyankor, amikor érezhető, hogy az
európai polgárok eltávolodtak az Uniótól.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Az európai politikai pártoknak – amelyek fontos
szerepet játszanak az Európai Unió demokráciájának alakításában – közös és egységes jogi
alapszabályt kell kapniuk. Az európai politikai pártoknak jogi személyiséggel rendelkező
szervezeteknek kell lenniük ahhoz, hogy képesek legyenek az európai politikai pártok és
az európai hatóságok között az adózási eljárások szempontjából fennálló különbségek
leküzdésére. Ami az európai pártok létrehozását illeti, helyénvaló, hogy az európai pártok
alapszabálya a választott európai, nemzeti és regionális képviselőket egyenlőknek tekinti,
amennyiben a választott képviselők a regionális parlamentek választott tagjai. Emellett
minden európai politikai pártnak legalább egy olyan képviselővel rendelkeznie kell, aki
tagja az Európai Parlamentnek. Ez szintén feltétele annak, hogy az európai politikai párt
jogosult lehessen az Európai Parlament által nyújtott támogatásra.

John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark és Nigel Farage (EFD),
írásban. – Az UKIP – elvben – ellenzi az európai politikai pártokat. Az adófizetők nehezen
megkeresett pénzének pazarlását jelentik. Nincs rájuk szükség, a tagállamok polgárai
véleményének hiteles képviseletét továbbra is a nemzeti politikai párt tudja ellátni.
Mindazonáltal egyértelműen tudomásul kell venni azt, hogy az UKIP fenntartja magának
az európai politikai pártban való részvétel jogát annak érdekében, hogy ő is részesülhessen
az adófizetők pénzéből azért, hogy hatékonyabban képviselje a britek és a kontinens más
népeinek az Európai Uniót és az unió valamennyi tevékenységét ellenző millióit, akiknek
az uralkodó politikai osztály elfojtja a hangját.

Nessa Childers (S&D),    írásban. – Határozottan támogatom a jelentést, amely újabb lépés
a páneurópai alapon történő fellépésre képes, valódi európai politikai pártok megteremtése
felé. A demokratikus deficit – amely miatt az európai polgárok nem érzik magukat az
európai projekt részének – leküzdésének egyetlen módja a valódi európai politika
megteremtése. Ebből a szempontból kulcsfontosságúak a páneurópai politikai pártok.
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) Tartózkodtam annak ellenére, hogy a
jelentést megoldást javasol az az által okozott probléma leküzdésére, hogy az európai
politikai pártok belga székhelyű nem kormányzati szervezetekként működnek. Az európai
pártoknak – a saját ideológiai és politikai sajátosságaikkal együtt – egyértelmű jogi
személyiségre kell szert tenniük. Bizonyos körülmények között cselekvésre sarkallhatják
a polgárokat, és az emberek, nem pedig a pénzügyi hatalmasságok érdekeit szem előtt
tartva törekedhetnek a döntések meghozatalára. Fenntartásaim vannak azonban a jelentés
bizonyos pontjaival kapcsolatban, mivel az európai pártok szabad és független
megszervezésének és fellépésének korlátaiként használhatók fel. Belső működésüknek és
szervezetüknek, valamint politikai tevékenységüknek saját politikai választásaiktól kell
függenie, külső korlátozások nélkül. A pártok politikai és jogi elismerését, valamint
szükséges finanszírozást irányító szabályoknak meg kell könnyíteniük a pártok
tevékenységét, hogy azok – ami a demokrácia lényege – szabadon alkothassanak alternatív
politikákat. Biztosítaniuk kell azt is, hogy – a korlátozó jellegű politikai keretek és az erős
gazdasági érdekek által való mindennemű befolyásolás nélkül – Európa polgárainak
szószólóiként lépjenek fel.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Az EU – a Lisszaboni Szerződéssel összhangban –
képviseleti demokráciaként működik. Európai szinten a politikai pártoknak lényegi szerepe
van az európai politikai tudatosság kialakításában és az uniós polgárok akaratának
kinyilvánításában. Az európai politikai pártok azonban pusztán a nemzeti pártok
ernyőszervezetei, és végül nem kerülnek közvetlen kapcsolatba a tagállamok választóival.
Az európai politikai pártok megerősítése magában foglalja a politikai, jogi és pénzügyi
alapszabály elfogadását, a közvetlenül az uniós jogon alapuló autonóm jogi személyiséggel
együtt. Az európai politikai pártok, valamint a hozzájuk társult politikai alapítványok
hatékonyabb szabályozása az átláthatóság tekintetébe is előnyöket hoz magával. Az
átlátható finanszírozás kulcsfontosságú eleme a demokratikus értékek támogatásának és
a jó kormányzás előmozdításának, és ez remélhetőleg elősegítheti a közvélemény politikai
pártokba vetett bizalmának megerősödését.

Philippe de Villiers (EFD),    írásban. – (FR) Az európai szintű politikai párt gondolata
nonszensz. A sokak által védelembe vett „uniós szintű politikai tér” nem létezik. Az
elképzeléseket kizárólag egy olyan szervezeten belül lehet kifejteni, a valódi és politikai
vitákra pedig sort keríteni, amelyben a polgárok ugyanazokon az értékeken, ugyanazon a
nyelven és ugyanazon a kultúrán osztoznak.

Ez a jelentés ezt állítja, hogy az európai szintű politikai pártoknak kell „az uniós polgárok
akarata kinyilvánításának” helyéül szolgálniuk. Ez irreális célkitűzés. A tartózkodás minden
egyes európai választáskor megdőlő rekordjának arra kell emlékeztetnie bennünket, hogy
a nemzetek feletti szint a tisztességes és hatékony demokrácia szintje. Az e pártoknak
nyújtott óriási európai támogatás botrányos. A polgárok részéről kitapogatható az egyre
növekvő mértékű elidegenedés és az érdeklődés hiánya, de az Európai Parlament és – még
szélesebb körben – az európai intézmények eltökéltek abban, hogy a nulláról indulva
teremtik meg az európai politikai teret.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel biztonságos és
átlátható normákat szorgalmaz az európai politikai pártok unión belüli működésére és
finanszírozására vonatkozóan. A politikai pártok jövőbeni európai alapszabálya fontos
előrelépést lesz majd a nyilvánosság szélesebb körű részvétele, valamint a polgáraihoz
közelebb álló Európa felé.
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Göran Färm, Anna Hedh és Marita Ulvskog (S&D),    írásban. – (SV) Az európai szintű
politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló jelentés
tekintetében úgy döntöttünk, hogy nemmel szavazunk a szövegnek arra a bekezdésére,
amely azt javasolja, hogy engedni kell az európai politikai pártoknak a tagállami
népszavazási kampányokban való részvételét, amennyibe a népszavazásnak európai
vonatkozása van. Az európai politikai pártoknak – amelyeket nagy részben európai uniós
forrásokból finanszíroznak – jelenleg csak az európai parlamenti választások esetében van
megengedett a kampány folytatása. Úgy véljük, hogy a hatályos előírások ésszerűek. A
nemzeti választásoknak vagy népszavazásoknak az olyan pártok részvétele nélkül kell
eldőlniük, amelyeket az EU költségvetésén vagy más külső pénzforrásokból finanszíroznak.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Demokráciánk a képviseleten alapul, amely a politikai
pártokon keresztül valósul meg. A politikai pártok ennek megfelelően a nyilvánosság jogos
érdekeit közeli – például a helyi kormányon keresztül – és távolabbi szinten – az európai
intézményekben való képviseletük révén – egyaránt képviselő demokratikus eszközök.
Nem véletlen egybeesés az, hogy az Európai Parlament képviselői politikai pártokba
szerveződtek, és ennek megfelelően a politikai orientációjuk által meghatározott prioritási
sorrenddel összhangban igyekeznek ellátni az érdekek képviseletét. Ahogyan az előadó is
fogalmaz, „az európai politikai pártok működése és finanszírozása érdekében rendkívül
demokratikus cselekedetnek számít a biztonságos és átlátható környezet megteremtése”,
ezért úgy vélem, hogy az elismerésükkel és a finanszírozásukkal kapcsolatos átlátható
szabályozási keretrendszer kialakítására irányuló kezdeményezés kedvező lépést jelent.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó
politikai alapítványok létfontosságú eszközei a parlamenti demokráciának. Hozzájárulnak
ahhoz, hogy az emberek politikai akarata formát ölthessen. Kulcsfontosságúak a jelöltjeik
képzése és kiválasztása szempontjából is. A Lisszaboni Szerződés gondoskodik arról, hogy
e szerepet az európai polisz, az uniós szintű politikai tér és az európai demokrácia
megteremtése érdekében – amelyeknek az európai polgári kezdeményezés kulcsfontosságú
elemét képezi – a politikai pártok és alapítványaik töltsék be. Az európai politikai pártok
és a politikai alapítványok elengedhetetlen szereplői lettek az EU politikai életének,
különösen azért, mert ők alakítják és fejtik ki a különböző „politikai családok” álláspontjait.
Egyetértek a finanszírozáshoz való hozzáférésre vonatkozó kritériumok megállapításával,
amelyek között szerepel – többek között – az adott politikai párt bevételeinek és a
képviseletnek az aránya.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Számos olyan megállapítás szerepel a
jelentésben, amelyek miatt nem tudtunk egyetérteni vele. Az európai szintű politikai
pároknak a tagállami népszavazási kampányokban való részvétele az egyik ilyen szempont,
még akkor is, ha a népszavazás témája közvetlenül kapcsolódik az Európai Unióval
kapcsolatos kérdésekhez.

Nem értünk egyet azzal a javaslattal sem, hogy az európai politikai pártoknak el kellene
indítaniuk az egyes polgárok tagként való közvetlen felvétele feltételei vizsgálatának
folyamatát. Ezek a megfontolások olyan elvi állásponttá állnak össze, amely kedvezőtlen
az európai léptékű politikai pártok létrehozására nézve. A folyamat elválaszthatatlan a
jelenlegi integrációs folyamat neoliberális, föderalista és militarista jellegétől és
célkitűzéseitől, amelyben – ráadásul – kulcsfontosságú szerepe van.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Nemmel szavaztunk a jelentésre, mivel
ellenezzük az európai szintű politikai pártok létrehozását, illetve az Európai Unió kapitalista
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integrációjával kapcsolatos álláspontunk miatt. Ugyanez vonatkozik a pártok politikai
alapítványaival kapcsolatban tett javaslatokra is.

E konkrét jelentés esetében azonban más okai is vannak annak, hogy nemmel szavaztunk.
Úgy véljük például, hogy nem jó, ha az európai szintű politikai pártok részt vesznek a
tagállami népszavazási kampányokban, még akkor sem, a népszavazás témája közvetlenül
kapcsolódik az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekhez.

Nem értünk egyet azzal a javaslattal sem, hogy az európai politikai pártoknak el kellene
indítaniuk az egyes polgárok tagként való közvetlen felvétele feltételei vizsgálatának
folyamatát.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) Annak, hogy az európai szintű politikai pártok
kizárólag az uniós jog alapján jogállást és jogi személyiséget kapjanak, az a célja, hogy
olyan szupranacionális szervezetté változzanak, amely felette áll az őket alkotó politika
pártokra vonatkozó nemzeti jognak. A cél egy huszonnyolcadik, kizárólag virtuálisan
létező politikai tér mesterséges és dogmatikus megteremtése. Ellene vagyok az ilyen pártok
létrehozását szabályozó előírások szigorításának is, amelyhez a rájuk vonatkozó pénzügyi
feltételek enyhítése kapcsolódna, és elvetek minden, a pártok európai státusának elismerése
és a közfinanszírozáshoz való hozzáférésük közötti kapcsolatot. Arra tesznek kísérletet –
a rendelkezésükre eső minden eszközzel –, hogy zártabb körűvé tegyék a klubot annak
érdekében, hogy a tagsággal rendelkező kiváltságos kevesek egyszerűbben élvezhessék a
klub pénzügyi és politikai előnyeit. Végezetül: az európai szintű politikai pártoknak az
európai ügyekkel kapcsolatos népszavazási kampányokon való részvételhez való joga –
véleményem szerint – homályos.

Egyes képviselőtársaim jóváhagyták, mivel a Törökország uniós csatlakozásáról tartandó
esetleges népszavazásra gondoltak, amelyre semmi esetre sem fog sor kerülni. Én magam
elfogadhatatlannak tartom az országok csatlakozásról vagy az euró bevezetéséről tartott,
a kizárólag az egyes nemzetek önrendelkezéséhez kapcsolódó népszavazásaiba való
beavatkozást. Nemmel szavaztam a jelentésre.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) A jelentés teljes támogatásomat élvezte, mivel
bizonyos mértékig a megfelelően tisztázott jogi státusú és jogi személyiséggel rendelkező
pártokon alapuló európai demokrácia kialakulását ösztönzi. Ennek megvan az a kétségtelen
előnye, hogy megerősíti a pártok legitimitását azoknak a polgároknak a szemében, akik
továbbra is úgy érzik, az EU túl messzire távolodott. A jelentés a működés átláthatóságának
előmozdításáról is szól, amit alapvetőnek tartok egy elfogadott demokrácia számára.
Végezetül átláthatóbb lesz finanszírozásuk, ami csak növelheti legitimációjukat, és ezt
üdvözlöm.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértettem a jelentéssel, mivel az európai
politikai pártok működése és finanszírozása biztonságos és átlátható környezetének
megteremtése rendkívül demokratikus cselekedetnek számít. Térre, európai térre van
szükségünk, amelyben a politika pártok egyesíthetik az uniós polgárokat, és segítségükre
lehetnek a mindennapi élet során. Annak, hogy az e célkitűzés elérést lehetővé tevő különös
szabályok elfogadására kerül sor, két következménye van. Egyfelől gyorsan kapunk majd
naprakész és nyilvános tájékoztatást az európai politikai pártok alakulásáról, illetve e
pártok helyzetéről Európában. A polgárok tudni fognak arról, hogy az európai politikai
pártok munkájában való részvételükkor be kell tartaniuk az európai uniós jogot, és hogy
a politikai pártoknak jogai és kötelességei vannak. Másrészt viszont az európai politikai
pártok európai alapszabálya a nemzetek feletti pártrendszer megteremtését segíti elő. Ez
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kulcsfontosságú lépés a nagyobb fokú részvétel, nagyobb fokú demokrácia és végül a „több
Európa” irányába.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    írásban. – (FI) Az európai politikai pártok létrehozása
fontos. Az Európai Parlament ősrégi aggodalmát képezte az, hogy a nyilvánosságot alig
érdeklik az uniós ügyek. Ez a parlamenti választásokon való alacsony részvétel alapján is
nyilvánvaló volt. A legutóbbi európai választásokon a szavazásra jogosult finneknek
pusztán 40,3%-a vett részt és szavazott.

Az elmúlt években számottevő mértékben növekedett az európai pártok és alapítványok
finanszírozásának mértéke. Ebben az évben a pártok összesen 17,4 millió, míg az
alapítványok 11,4 millió euró támogatást kapnak majd. Különös gondot kell majd
fordítanunk arra, hogy ez a pénzt, amely az európai adófizetőktől származik, a lehető
legátláthatóbb és legésszerűbb módon költsék el. A pénzügyi támogatás a jövőben nem
növekedhet tovább.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) „Az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak
az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának
kinyilvánításához”. Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése e
szavakkal állapítja meg azt a szerepet, amelyet az európai politikai pártoknak be kell
tölteniük. Noha e szerepet a Lisszaboni Szerződés ruházza rájuk, nem minden esetben
tudják optimális módon betölteni. Úgy vélem, hogy az európai politikai pártoknak
lehetősége és kötelessége az európai politikai és társadalmi élethez való hozzájárulás annak
érdekében, hogy növeljék a nyilvánosság érdeklődését az Unió belső ügyei iránt.
Figyelemmel e szempontokra, alapvető fontosságú, hogy az európai politikai pártok
elismert jogi státust kapjanak, és egységes adópolitikához jussanak, amely elősegíti a
szervezet tényleges konvergenciáját. Úgy vélem, hogy az európai politikai pártokra
vonatkozó alapszabály nem csak a nyilvánosság részvétele felé vezető utat kövezheti ki,
hanem, a ténylegesen transznacionális pártrendszer megteremtéséhez vezetőt is, ami
alapvető fontosságú volna a nagyobb európai demokrácia szavatolása szempontjából.

Agnès Le Brun (PPE),    írásban. – (FR) Hét évvel ezelőtt a főbb európai politikai
csoportosulások európai pártokként alapultak meg, és a parlamenti képviselőcsoportokon
belül hozták létre tömörüléseiket. E transzeurópai pártok láthatóságát és tevékenységét
azonban súlyos gúzsba köti a nemzeti szövetségek mindent átható jellege. Ez utóbbiakat
– amelyek alapvető fontosságúak az Unió demokratikus törekvései számára – nem
megkérdőjelezve törekednünk kell a nemzetek feletti európai vita kialakulásának
elősegítésére, mivel Európa helyzetének előmozdulását kizárólag ez teszi lehetővé.
Giannakou asszony jelentése kifejezetten az európai politikai pártok létrejöttének
előmozdítására irányul, és ennélfogva élvezi támogatásomat. A jelentés felkéri a Bizottságot
az ilyen szervezetek státusát megteremtő jogszabály végrehajtására, amely megkönnyíti
finanszírozásukat, és lehetővé teszi számukra a polgárok napi politikai életébe való
eredményesebb integrációjukat. Ez a rendelet az annak biztosítását szolgáló, kiváltságos
helyzetű teret hozna létre, hogy a transzeurópai érdekek és napvilágot láthassanak,
ugyanakkor a nyílt és átlátható vitát garantáló prudenciális szabályokat is biztosítana.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amely véleményem szerint
jelentős lépést jelent az európai szintű politikai pártokat szabályozó jogi alapszabály
létrehozása felé.

Véronique Mathieu (PPE),    írásban. – (FR) Mivel a politikai pártok európai szinten
képviseltetik magukat, az intézmények elvárják tőlük a közvéleménynek az európai ügyekről
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való tájékoztatását. Az európai politikai pártok közös jogi és pénzügyi státusát megállapító
jelentés mellett szavaztam. Ezt az EU számára jogi személyiséget biztosító Lisszaboni
Szerződés tette lehetővé. Ez a státus a költségvetéssel, valamint az európai szintű politikai
pártok és alapítványaik megszervezése összefüggésben szükséges a konvergenciához.

A politikai pártokhoz kapcsolódó alapítványok hozzájárulnak az általános érdekű politikai
kérdésekről folyó vitákhoz. A pénzügyi szabályok egyértelművé tételére annak érdekében
kerül sor, hogy megbízható és átlátható információk álljanak rendelkezésre
finanszírozásukról és működésükről. Az egyik fontos szabály a finanszírozásnak az a
feltétele, hogy a pártnak legalább egy európai parlamenti képviselővel rendelkeznie kell.

Marisa Matias (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel
véleményem szerint, ha azt lehet mondani, hogy politikai pártok nélkül országainkban
nincs demokrácia, akkor azt is ki kell mondani, hogy európai politikai pártok nélkül nem
lehet valódi európai demokrácia. Mivel véleményem szerint a nemzeti pártok üzleti
vállalkozások és e vállalkozások lobbijai által való finanszírozását teljes mértékben be
kellene tiltani, így azt is hiszem, hogy az európai pártokat az uniós költségvetésből kellene
finanszírozni, és tiltani kellene, hogy jogi személyektől „adományt” fogadjanak el.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az európai politikai pártok működésére és
finanszírozására vonatkozó biztonságos és átlátható normák szorgalmazása alapvető
fontosságú kérdése az EU-nak. A politikai pártok jövőbeni európai alapszabályának nagy
szerepe lesz abban, hogy ez valóra váljon, mivel ez a nyilvánosság szélesebb körű részvételét,
valamint a polgáraihoz közelebb álló Európát eredményez majd.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Meggyőződésem, hogy az európai politikai pártok
működése és finanszírozása érdekében rendkívül demokratikus cselekedetnek számít a
biztonságos és átlátható környezet megteremtése. Szükség van a működő politikai pártok
számára egy olyan (európai) térre, amely a polgárokat az Unió középpontja felé tereli és
segíti őket mindennapi életük során. Az egyedi szabályok elfogadása elősegíti ezt a célt,
amely kettős: egyrészt az európai politikai pártok és közös európai jogállásuk kialakítása
tekintetében friss, gyors és mindenki számára elérhető tájékoztatással szolgál. A polgárok
tudják, hogy egy európai politikai pártban való részvétel azt jelenti, hogy olyan szervezetben
vesznek részt, amelyre az Európai Unió törvényei vonatkoznak, valamint azt, hogy a
politikai pártoknak jogaik és kötelezettségeik is vannak. Másrészt viszont az európai
politikai pártok európai alapszabálya a nemzetek feletti pártrendszer megteremtését segíti
elő. Igennel szavaztam.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    írásban. – (PL) A szerdai ülésen az Európai
Parlament elfogadta az európai szintű politikai pártok státusáról és e pártok
finanszírozásáról szóló Giannakou-jelentést. Véleményem szerint az európai politikai
pártok fejlődése kulcsfontosságú eszköz, amelynek köszönhetően növelni tudjuk a
közvéleménynek az európai uniós ügyek iránti érdeklődését, ami meglátásom szerint az
európai parlamenti választásokon való nagyobb arányú részvételt eredményez majd. A
politikai pártok emellett a polgárokkal folytatott, számos szemináriumom és politikai
vitán keresztül megvalósuló párbeszéd platformjául szolgálnak. Az európai politikai pártok
finanszírozása lehetőségének bevezetésével a Maastrichti Szerződés és a Nizzai Szerződés
lehetővé tette a pártok számára a parlamenti csoportoktól függetlenül való működést.
Azonban az európai pártok státusának javítása felé tett tagadhatatlan lépés ellenére a pártok
finanszírozásának fő forrása továbbra is a független személyek tagdíjaiból és – kisebbrészt
– adományaiból folyik be. Szeretnék hangot adni annak a reménynek, hogy az elfogadott
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dokumentum az európai szintű politikai pártok helyzetének jelentős javulásához vezet
majd.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) E fontos állásfoglalás mellett szavaztam, mivel
a politikai szintű európai pártok fontos tényezői az Unión belüli integrációnak, amelynek
célja az európai polisz, az uniós szintű politikai tér és az európai demokrácia megteremtése.
Az európai politikai pártoknak szorosan együtt kell működniük a nemzeti és regionális
pártokban lévő tagjaikkal, és ezért kedvező munkafeltételeket kell élvezniük, továbbá
támogatást kell nekik nyújtani. Az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott
pártok esetében maximális átláthatóságot és maximális szintű pénzügyi ellenőrzést kell
biztosítani. Mindezeken túl a költségvetési rendeletet a kifejezetten az európai pártok és
alapítványok finanszírozásának szabályozására szolgáló rendelkezésekkel kell kiegészíteni.
Emellett ajánlatos kivételt tenni, amely révén a finanszírozás a pénzügyi év elején 100%-ban
– és nem 80%-ban – hozzáférhetővé válik e pártok számára, a pártoktól megkövetelt
független források mértéke pedig 10%-ra csökkenne. Annak biztosítására, hogy a
rendelkezésre bocsátott finanszírozást átlátható módon és rendeltetésszerűen használják
fel, a rendeletnek szankciókat kell előírnia a finanszírozási eljárások megsértése esetére.
Figyelemmel arra, hogy az európai politikai pártok politikai szerepet töltenek be uniós
szinten, egyetértek azzal a javaslattal, hogy kapjanak jogot az európai uniós kérdésekhez
közvetlenül kapcsolódó népszavazási kampányokban való részvételre, valamint hogy
engedélyezzék számukra a rendelkezésükre bocsátott pénznek az e kampányok
finanszírozására való felhasználását. Kizárólag erős és hatékonyan működő európai politikai
pártok segíthetnek az uniós intézmények és a polgárok közötti erősebb kapcsolat
kialakításában, és ennélfogva a Bizottságnak haladéktalanul javaslatot kell tennie az európai
politikai pártok alapszabályának tervezetére.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    írásban. – (LT) Az európai parlamenti választásoknak
demokratikusabbaknak kell lenniük. Az uniós polgárok lehetőséget kell kapjanak arra,
hogy ne csak a nemzeti, de az európai listákra is szavazhassanak. Az európai politikai
pártok és politikai alapítványok egyre nagyobb fontosságra tesznek szert az Európai Unió
politikai életében. Továbbra is nehézséget jelent számukra azonban a nagyobb népszerűség
és támogatás megszerzése, mivel pusztán a nemzeti pártok ernyőszervezetei és nem állnak
közvetlen kapcsolatban a tagállamok választóival. Javítanunk kell az európai politikai
pártok működésének körülményeit, mivel ezt az EU képviseleti irányításának hatékonyabbá
tételét és a demokrácia megerősítését is jelentené. A jelentés mellett szavaztam, mert
véleményem szerint fontos – és talán a legelső – lépés az európai szintű politikai pártok
megerősítése felé. Egyetértek az előadóval abban, hogy haladéktalanul meg kell teremtenünk
az európai politikai pártok tevékenységeinek jogi kereteit. Az európai politikai pártok
finanszírozásának átláthatónak kell lennie. Ennek biztosításához lehetővé kell tenni a
finanszírozás ellenőrzésének elvégzését.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az EU alapjául szolgáló demokratikus rendszer
olyan a döntéshozatal referenciapontjául szolgáló polgárra összpontosít. A polgárt a
politikai pártok képviselik, amelyeknek – hogy a szavatolhassák tagjaik aratatának teljesítését
– közös szabályokat kell elfogadniuk az átláthatóságra és az egységességre vonatkozóan.
Ezért szavaztam igennel az európai szintű politikai pártok alapszabályára és finanszírozására
vonatkozó rendeletekre. Egy ilyen léptékű uniós rendelet lehetőséget teremt az európai
politikai pártokra vonatkozó bővebb tájékoztatás megszerzésére, biztosítékul szolgál a
belső korrupcióval szemben és ösztönzőleg hat a polgárok érdeklődésére, megkönnyítve
számunkra az uniós politikában való részvételt.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés azon a feltételezésen alapul,
hogy az európai politikai pártok fejlődése kulcsfontosságú az uniós ügyek iránti
közérdeklődés felkeltése szempontjából. Az európai pártok alapszabályáról folyó vita
hangsúlyozása a tekintetben ad komoly aggodalomra okot, hogy hogyan hozzunk közösen
létre egy nemzeteken átívelő polgári teret, amelyet szabad és egyenlő állampolgárok
alkotnak, valamint amely a különböző népek közötti „polgári szerződés” formáját öltő
közös alap révén az integráció jövőjét hozhatja el. Különösen az EU rendszeréből adódó
összetettség miatt nehéz, de nemes feladat az európai politikai pártok számára egy olyan
reformcsomag kidolgozása, amely mobilizálni tudja az egyéni és szervezetben lévő polgárok
demokratikus energiáit. Ez a hátrány azonban előnnyé alakítható, ha tisztázódik az európai
politikai pártok „konstruktív küldetése”, annak a módjával együtt, ahogyan a politikai
fejlődésükről folytatott egyértelmű és komoly vita hozzájárulhat egy pluralisztikusabb
demokrácia kialakulásához. A jelentés mellett szavaztam, mivel véleményem szerint mivel
az európai politikai pártok működése és finanszírozása biztonságos és átlátható
környezetének megteremtése elősegíti az európai demokrácia minőségének javulását.

Miguel Portas (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel
véleményem szerint, ha azt lehet mondani, hogy politikai pártok nélkül országainkban
nincs demokrácia, akkor azt is ki kell mondani, hogy európai politikai pártok nélkül nem
lehet valódi európai demokrácia. Mivel véleményem szerint a nemzeti pártok üzleti
vállalkozások és e vállalkozások lobbijai által való finanszírozását teljes mértékben be
kellene tiltani, így azt is hiszem, hogy az európai pártokat az uniós költségvetésből kellene
finanszírozni, és tiltani kellene, hogy jogi személyektől „adományt” fogadjanak el.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A képviseleti demokrácia elmélyítése és az európai
szintű politikai tér megteremtése kétségtelenül megerősíti az európai politikai pártok és e
pártok alapítványainak szerepét. A valamennyi európai politikai pártra és a hozzájuk
kapcsolódó alapítványra vonatkozó, a közvetlenül az uniós jogon alapuló közös és egységes
jogi státus elfogadása nagyon fontos első lépést jelent ebbe az irányba. Ennélfogva üdvözlöm
a jelentés elfogadását, mivel az európai politikai pártoknak mint az EU politikai életének
elengedhetetlen szereplőinek hangsúlyozza a jelentőségét, és konkrét javaslatokat terjeszt
elő, figyelemmel az európai politikai pártok működése és finanszírozása szempontjából
biztonságos és átlátható szabályozási környezet megteremtésére.

Robert Rochefort (ALDE),    írásban. – (FR) Az európai politikai pártok hozzájárulnak
az európai politikai tudatosság kialakulásához és a polgárok akaratának kinyilvánításához.
Akkor, amikor arra törekszünk, hogy minél nagyobb arányban vegyenek részt a polgárok
az uniós tevékenységekben, valamint hogy megerősödjön az EU demokratikus jellege,
lépéseket kellene tennünk az európai politikai pártok szabályozási környezetének javítására.
Támogatom képviselőtársam, Giannakou asszony jelentését. Az európai politikai pártok
számára engedélyezni kell – sőt, bátorítani kell az európai népszavazási kampányokban
való részvételt. Emellett úgy vélem, alapvető fontosságú számokra, hogy felkínálhassák a
polgárok számára az egyéni és közvetlen részvétel lehetőségét. Mindemellett módosítani
kell a politikai pártokra vonatkozó pénzügyi előírásokat. A hatályos évenkénti és
személyenkénti adományozási limit emelésével elő kell segítenünk az önfinanszírozást.
Más előírásokon pedig enyhíteni kell – itt különösen a pénzösszegek következő évre való
átvitelének engedélyezésére gondolok. E módosítások végrehajtása közben azonban meg
kell tartanunk valamennyi hatályos átláthatósági követelményt, és olyan szankciókat –
elsődlegesen pénzügyi szankciókat – kell hoznunk, amelyek jelenleg még hiányoznak a
költségvetési rendeletből.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. Az európai politikai
pártok fejlődése kulcsfontosságú az uniós ügyek iránti közérdeklődés felkeltése
szempontjából. A „ki irányít és hogyan” gyakran feltett kérdésén túlhaladva egy másik
kérdésre irányítja a figyelmet: kit irányítanak? Az európai pártok szabályozásáról folyó
közbeszéd hangsúlyozása a tekintetben ad komolyabb aggodalomra okot, hogy hogyan
hozzunk közösen létre egy nemzeteken átívelő polgári teret, amelyet szabad és egyenlő
állampolgárok alkotnak, valamint amely a különböző népek közötti „polgári szerződés”
formáját öltő közös alap révén az integráció jövőjét hozhatja el. Elsősorban az EU
rendszeréből adódó összetettség miatt nem könnyű feladat az európai politikai pártok
számára egy olyan reformcsomag kidolgozása, amely mobilizálni tudja az egyéni és
szervezetben lévő polgárok demokratikus energiáit. Ám ebből előnyt lehet kovácsolni,
amennyiben kiderül, hogy mi is az európai politikai pártok „alapvető feladata”, illetve a
politikai fejlődésükről szóló tájékozott és elvi alapokon álló párbeszéd hogyan segítheti
elő egy olyan plurális démosz megjelenését, amelynek tagjai a központi intézmények felé,
illetve ezeken keresztül tudják irányítani demokratikus követeléseiket. Az európai politikai
pártok megerősítése a részvételen alapuló kormányzás EU-n belüli növelését, és végső
soron a demokrácia megerősítését szolgálja.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Nem könnyű az európai uniós szintű politikai pártok
számára olyan reformcsomagot kidolgozni, amely lehetővé teszi számukra az egyének és
a polgári szervezetek demokratikus impulzusainak mobilizálását. Az uniós szintű politikai
pártok működése és finanszírozása biztonságos és átlátható keretének megteremtése
azonban rendkívül demokratikus cselekedet. Elő kell mozdítanunk a politikai pártok
tevékenységeinek helyet adó, a polgárokat az Európai Unió törekvéseinek középpontjába
helyező, számukra a mindennapi élet során segítséget nyújtó európai tér megteremtését.

A különös szabályok jóváhagyása elérheti ezt a célt, és kettős előnye van. Egyrészt az
európai szintű politikai pártok és közös európai jogállásuk kialakítása tekintetében friss,
gyors és mindenki számára elérhető tájékoztatással szolgál. Ilyen módon a polgárok tudni
fogják, hogy az európai szintű politikai pártban való részvétel az uniós jog hatálya alá
tartozik, valamint hogy a politikai pártoknak nem csak jogaik, de kötelességeik is vannak.
Másfelől pedig az európai szintű politikai pártok európai alapszabálya a nemzetek feletti
pártrendszer megteremtését segíti elő.

Az állásfoglalás elfogadása az első és elengedhetetlenül szükséges lépést jelenti az európai
polgárok szélesebb körű részvétele felé.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Természetesen osztom azt a véleményt, hogy a
politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványok alapvető eszközei a
parlamentáris demokráciának. Ezek biztosítják, hogy a parlamenti képviselők
elszámoltathatók legyenek, ezek segítenek a polgárok politikai akaratának formálásában,
ezek állítják össze a politikai programokat, választják ki és készítik fel a jelölteket, ezek
tartják fenn a polgárokkal folytatott párbeszédet, és ezek teszik lehetővé a polgárok számára
véleményük kifejezését. Ráadásul a Lisszaboni Szerződés kifejezetten előírja azt, hogy ezt
a szerepet a politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó alapítványoknak kell betölteniük.
Fontos részét képezik az európai politikai térnek és az európai demokráciának, amelynek
az európai polgári kezdeményezés kulcsfontosságú elemét képezi.

Mindazonáltal a zárószavazáson nemmel szavaztam erre a jelentésre, hogy kifejezzem
teljes egyet nem értésemet a 10. módosítás elutasításával. A finanszírozás és adományozás
rendszerének tekintetében a módosítás megfosztotta a jogi személyeket és az üzleti
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vállalkozásokat attól a jogtól, hogy évente legfeljebb 25 000 euró összegű adományt
tegyenek. Az a tény, hogy az Európai Parlament lehetővé teszi e szerencsétlen gyakorlat
fennmaradását, megnyitja az utat a társaságok és a lobbiszervezetek előtt ahhoz, hogy
pénzügyi támogatást nyújtva számukra határozott befolyást gyakoroljanak a politikai
pártokra és az európai alapítványokra. Én ezt nem akarom, ezért szavaztam nemmel.

Jelentés: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavazok, mivel támogatja az
egységes piacon belüli irányítás jobb feltételeit és a partnerek bevonását az egységes piacba.
Azonban fontos, hogy e politikák középpontjában az emberek álljanak, és hogy a
Parlamentnek nagyobb politikai befolyása legyen az egységes piaccal kapcsolatos kérdésekre.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Támogattam kollégánk, Kalniete asszony jelentését,
valamint Busoi úr és Correia de Campos úr két jelentését. Ez a három jelentés az Európai
Bizottság által közzétett, egységes piaci intézkedéscsomagra vonatkozó javaslat
továbbgondolása. Michel Barnier belső piacért felelős biztos célkitűzése az egységes piac
újraindítása, valamint mindenekelőtt annak biztosítása, hogy az egységes piac közelebb
kerüljön a polgárokhoz Ezt a célkitűzést teljes mértékben támogatom. Az egységes piaci
intézkedéscsomag révén demonstrálhatjuk a polgárok számára, hogy az európai integráció
és különösen az egységes piac megerősítése az ő érdekükben történik, nem pedig ellenük.
Az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés – vagy általánosabban: a polgárok
számára létfontosságú szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének – biztosítása
egy lépést jelent ebbe az irányba.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az egységes piac újraindításával kapcsolatos
egyik legnagyobb kihívást a hatékony szakpolitikai irányítás, az elkötelezettség és a
koordináció biztosítása jelenti, és így a legmagasabb politikai szintről érkező, átfogó
iránymutatás alapvető fontosságú az egységes piac újraindítása tekintetében. Az Európai
Bizottságnak nagyobb szerepet kell kapni a koordináció terén, és a Bizottság elnöke számára
hatáskört kell biztosítani az egységes piac újraindításának összehangolására és felügyeletére,
amelyet az Európai Tanács elnökével és a tagállamok illetékes hatóságaival szoros
együttműködésben végezne el. Támogattam a jelentést, mert szükségesnek tartom a
szakpolitikai koordináció javítását minden szinten, mivel csak így lehet az egységes piac
prioritásait – melyek a gazdasági növekedés, a versenyképesség, a szociális piacgazdaság
és a fenntarthatóság előmozdítását célozzák– megfelelően végrehajtani.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) Támogattam az előadó javaslatait és „Az egységes
piaci intézkedéscsomag felé” című bizottsági közleményben elfogadott megközelítést,
valamint az évente megrendezendő egységes piaci fórumra irányuló elképzelést is. A
regionális és helyi hatóságokat nagyobb mértékben be kell vonni az egységes piac építésébe,
a szociális partnerekkel és a civil társadalommal folytatott párbeszéd pedig hozzá fog
járulni az egységes piac iránti bizalom visszanyeréséhez.

Én is úgy gondolom, hogy világosabb szabályozási környezetet teremtene, és csökkentené
a végrehajtáshoz kapcsolódó költségeket, ha irányelvek helyett rendeleteket alkalmaznának.
Én is hasznosnak tartom, hogy az Európai Tanács minden tavaszi ülésszakát az egységes
piaci helyzetértékelésnek szenteljék. Szükség van arra is, hogy ez év végéig a Bizottság
jogalkotási javaslatot terjesszen elő az alternatív vitarendezési mechanizmusok
használatáról.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mert véleményem
szerint az uniós egységes piac sikeres újjáélesztéséhez nemcsak az e célkitűzés elérését
szolgáló konkrét intézkedésekről történő gondoskodásra és ezek stratégiai megtervezésére
van szükség, hanem ezen intézkedések hatékony végrehajtási módjait is ki kell dolgozni.
A sok képviselő és érdekcsoport, valamint Monti professzor által is hangsúlyozott egyik
legfontosabb intézkedés ezen, az EU egésze számára kiemelten fontos projekt szakpolitikai
irányításának biztosítása. Ez lehetővé tenné, hogy Unió-szerte hangsúlyozzuk a belső piac
megvalósításának jelentőségét. Véleményem szerint hasonló mértékben fontos intézkedés
a szociális partnerekkel és a civil társadalommal való párbeszéd erősítése. Az olyan egységes
piaci jogszabályok kidolgozásakor, amelyek hatással lehetnek a munkaerőpiacra, mindig
aktívan be kell vonni a szociális partnereket az előkészítő munkába. Különösen fontos a
helyi és regionális hatóságokkal való partnerség erősítése, illetve e hatóságok bevonása az
egységes piac megvalósításának folyamatába, mivel a gyakorlatban a jogszabályok
alkalmazása éppen ezen a szinten történik.

Végezetül pedig, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ha Európát közelebb akarjuk
vinni a polgárokhoz, akkor nem elég egyszerűen csak intézkedéseket elfogadni. Nagyon
fontos az is, hogy az európai polgárokat folyamatosan tájékoztassuk a belső piac fejlődéséről
és a belső piac jelentette előnyökről, hogy tisztában legyenek vele, milyen jogokat és
lehetőségeket nyújt számukra az Európai Unió és annak egyik sarokköve, a közös belső
piac.

Lara Comi (PPE),    írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam. Az egységes piac
újjáélesztésének két kulcsfontosságú tényezője az irányítás és a partnerség. A Parlament
szerepét tovább kell erősíteni a jogalkotás terén, különösen az egységes piacra vonatkozó
jogszabályok tekintetében. A Lisszaboni Szerződés nagy, de nem elegendő előrelépést
jelentett ebbe az irányba. Különösen azokra a dokumentumokra gondolok, amelyekkel
kapcsolatban a Parlament határozottan és világosan, de a Tanács és a tagállamok
kormányainak véleményével nem egyezően foglalt állást. Vegyük például a termékek
származási helye feltüntetésének, a „Made In” címkének régóta létező kérdését – különös
tekintettel a textilágazatra vonatkozó rendeletekben –, amelyet én szorosan figyelemmel
követek. A Parlamentnek jogában áll egy aktus elfogadását megakadályozni, ha nem ért
egyet a Tanáccsal, de ez néha nem elég. Valamennyi érintett félnek változtatnia kell a
mentalitásán és az attitűdjén.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az európai gazdaság fellendítése
szempontjából kulcsfontosságú tényezők az európai gazdasági irányítás erősítése, az
Európa 2020 stratégia végrehajtása és az egységes piac újraindítása. Az egységes piacnak
versenyképesnek kell lennie, és pozitív módon kell hatnia a munkavállalók, diákok,
nyugdíjasok és általában a polgárok, valamint a vállalkozások, különösen a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) mindennapi életére. Az egységes piac újraindításával kapcsolatos
egyik legnagyobb kihívást a szakpolitikai irányítás, az elkötelezettség és a koordináció
biztosítása jelenti. Véleményem szerint az egységes piac helyes irányítása kizárólag az
egységes piac működéséről szóló, jó minőségű és naprakész információkra épülhet. Ehhez
szükség van arra, hogy az egységes piaci szakpolitikák nyomon követését és értékelését
szolgáló megfelelő eszközökkel össze legyenek kapcsolva a politikai ciklus különböző
szakaszai – a tervezéstől a végrehajtásig. Fontos az is, hogy a tagállamok részt vegyenek
az egységes piaci szabályok értékelésében és nyomon követésében.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A Bizottság egységes piaci intézkedéscsomagról
szóló jelentése Monti úr „Az egységes piac új stratégiája” című jelentésének továbbgondolása.
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Ez ennek a jelentésnek a kontextusa. A célkitűzések világosak: a szabad verseny
megerősítése, valamint a liberalizáció és privatizáció felgyorsítása a gazdaság és a szociális
élet különböző szektoraiban. A jelentés retorikai eszközökkel próbálja leplezni valódi
szándékait, és jellemzőek rá az olyan kijelentések, hogy olyan „magas versenyképességű,
teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaság”
megvalósítását tűzi ki célul, „amely a környezet minőségének magas fokú védelmével és
javításával párosul”. A jelentés tele van ellentmondásokkal és demagógiával, és olyan
kijelentéseket tartalmaz, mint pl.: „A vállalkozásokat, különösen a kkv-ket (kis- és
középvállalkozásokat) és az európai polgárokat kell az egységes piac középpontjába
helyezni.”

Az igaz, hogy a kkv-ket és a polgárokat érintik leginkább az egységes piac negatív
következményei, amint azt az egységes piac utóbbi évtizedei oly nyilvánvalóvá tették. A
Tanács március 25-i következtetései és az ott elfogadott „Euró Plusz Paktum” nyilvánvalóvá
teszik, hogy nyílt háború folyik a dolgozók, fiatalok, nyugdíjasok és általában a nyilvánosság
ellen.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés az egységes piaci
intézkedéscsomagról szóló bizottsági közleményhez kapcsolódó csomag része, amely
közleményre Monti úr „Az egységes piac új stratégiája” című jelentése tett javaslatot.

A jelentés célja a szabad verseny megerősítése, valamint a liberalizáció és privatizáció
felgyorsítása, de retorikai eszközökkel próbálja leplezni valódi szándékait. Olyan
kijelentéseket tartalmaz, hogy célja a „magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot
és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaság, amely a környezet minőségének
magas fokú védelmével és javításával párosul”, és ezt kiegészíti azzal, hogy ezért a
vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) és az európai polgárokat
akarja az egységes piac középpontjába helyezni.

De valójában csak el kell olvasni a Tanács március 25-i következtetéseit és különösen az
„Euró Plusz Paktumot”, hogy nyilvánvalóvá váljanak a valódi szándékok: háború a munka
világa, a kollektív tárgyalások, a szakszervezetek, a nyugdíjasok és a nyugdíjjogosultság
ellen. A valódi célkitűzés a tőkefelhalmozás folyamatának felgyorsítása, ami a
monopolhelyezetben lévő csoportok érdekeit szolgálja, és ellehetetleníti a kkv-k, a dolgozók
és a közszolgáltatások védelmére tett kísérleteket. Ezért ellene szavazunk.

Lorenzo Fontana (EFD),    írásban. – (IT) Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport (PPE) képviselőjének jelentése tartalmaz olyan pontokat, amellyel a mi
képviselőcsoportunk is egyetért, például azt, hogy nagyobb mértékben be kell vonni a
régiókat, és nagyobb átláthatóságra van szükség. Azonban ez nem elég ahhoz, hogy a
jelentés mellett szavazzak, mivel a jelentés pontjainak többségével nem értek egyet. Nem
értek egyet például azzal, hogy a Bizottságnak még fontosabb szerepet kellene kapnia, sem
a jogsértési eljárásokra való túlságosan gyakori hivatkozással, sem azzal, hogy a Bizottság
elnöke számára hatáskört kellene biztosítani az egységes piac újraindításának
összehangolására.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) Az egységes piacról szóló ma elfogadott jelentések
közül – amelyekre én nemmel szavaztam – csak a Kalniete-jelentés különbözik némileg a
többitől, mivel elég bátor ahhoz, hogy ne csak az egységes piac további integrációjáról és
megerősítéséről beszéljen, ami egyébként már 25 éve zajlik anélkül, hogy az európaiak
ennek bármilyen valódi előnyét érzékelnék.
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Ez a jelentés például arról beszél, hogy meg kell hallgatni a polgárokat, és azt javasolja,
hogy minden évben azonosítsuk a polgárok elégedetlenségének és csalódottságának fő
okait, és ezeket vegyük is figyelembe. Ez újdonság lenne! A polgárok nemet mondanának
a közszolgáltatások liberalizációjára, hiszen elégedetlenséggel tölti el őket a postai
szolgáltatások késlekedése, az energiaárak jelentős növekedése, a vasúti szolgáltatások
romlása stb. Ennek véget kellene vetni! Az embereknek elegük van a tisztességtelen
versenyből; elegük van a vállalatok áttelepüléséből és az importból, mivel ezek miatt
munkahelyek szűnnek meg.

Piacaink és iparaink védelmére a WTO-t el kellene küldenünk csomagolni! Le az „Euró
Plusz Paktummal”, amely szerint a mi munkabérünk és vásárlóerőnk kevésbé fontos, mint
egy olyan pénznem túlélése, amely eddig csak bajt hozott! Le kellene számolni ezzel a
paktummal! Tudjuk, hogy az Önök ablakai alatt hosszú ideig tüntetők is ezeket a dolgokat
mondták. Tehát akkor Önök kit hallgatnak meg? Szerintem csak a lobbizókat.

Mathieu Grosch (PPE),    írásban. – (DE) Ez nagyon fontos jelentés, mivel azzal a kérdéssel
foglalkozik, hogy az EU egyik fő prioritását jelentő belső piac hogyan hozhatna még több
hasznot az európai polgárok és vállalatok számára az érintettek hatékonyabb
együttműködése révén.

Az érintett felek – pl. nemzeti parlamentek, helyi és regionális hatóságok, szociális partnerek
– közötti párbeszéden és partnerségen, valamint a koordináció javításán kívül szükség van
a jelenlegi szabályozások egyszerűsítésére és hatékonyabb tagállami végrehajtására is.

Üdvözlöm, hogy a jelentés elismeri az EURES (Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portál)
jelentős szerepét különösen a munkavállalók szabad mozgásának megkönnyítésében,
mivel ez a portál kiemelkedően fontos, főként a határ menti régiókban. Kiemelkedően
fontosak a kis- és középvállalkozásokra irányuló intézkedések is, amelyeket egyértelmű
információval kell ellátni a belső piacról.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – A Kalniete-jelentés helyesen hangsúlyozza, hogy
az egységes piacra vonatkozó szabályok végrehajtásában fontos szerepe van a tagállami
kormányok alatti szint hatóságainak. Teljes mértékben osztom ezt a nézetet, és úgy
gondolom, hogy ha Skócia visszanyeri önállóságát, akkor a skót nemzeti kormány alatti
kormányzati szinteket teljes mértékben be kell vonni az egységes piaci szabályok
végrehajtásába.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel olyan irányelv
elfogadására tesz javaslatot, amely a munkáltatókkal, a szakszervezetekkel és más
szövetségekkel való konzultáció révén nagyobb mértékben bevonná a nemzeti kormányokat
és regionális hatóságokat egy új irányelv kidolgozásába. A jelentés felkéri a Bizottságot,
hogy ismertesse az egységes piaci intézkedéscsomag végrehajtásának ütemtervét, és
rendszeresen hozza nyilvánosságra a konkrét előrelépéseket annak érdekében, hogy
tudatosítsa a polgárokban az intézkedések megvalósítását és az ezekkel járó előnyöket. A
jelentés javaslatot tesz arra, hogy a helyi és regionális hatóságokkal létrehozott partnerséget
kohéziós politikából egységes piaci politikákká bővítsék. Az egységes piaci szabályokat a
tagállamok hatóságai gyakran regionális vagy helyi szinten hajtják végre és érvényesítik.
A szolgáltatási irányelv végrehajtása során nyert tapasztalatok egyértelműen rámutattak
arra, hogy a regionális és helyi hatóságok bevonása rendkívül fontos az egységes piaci
jogszabályok megfelelő végrehajtásának és alkalmazásának biztosítása szempontjából. Az
egységes piaci irányítás párbeszédre és a partnerségre vonatkozó elemeit a nemzeti
parlamentek szorosabb bevonása révén kellene meg megerősíteni. A Lisszaboni Szerződés
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hatálybalépése lehetőséget biztosít a nemzeti parlamenteknek arra, hogy az egységes piaci
szabályokkal a teljes jogalkotási ciklus ideje alatt foglalkozzanak, és részt vegyenek az
Európa Parlamenttel közös fellépésekben. Ez a tagállamok szintjén felgyorsíthatja az
átültetési intézkedések elfogadását. Ugyancsak segítheti az átültetést a nemzeti
parlamentekkel folytatott folyamatos információcsere az átültetés előrehaladásáról.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) A tagállamok fejlesztését és integrációját
célzó valamennyi intézkedés megérdemli a figyelmünket. Nem kétséges, hogy a gazdasági
együttműködés jelenlegi rendszere – az Európai Unió egységes piaca – többek között a
kereskedelem akadályainak felszámolásával és az emberek szabad mozgásának biztosításával
megkönnyíti a polgárok életét. Azonban a rendszer stagnálásának megelőzése érdekében
folyamatosan új javaslatok bevezetésére van szükség. Vegyük fontolóra, nem lenne-e a
szakpolitikai irányítás megfelelő eszköz az egységes piac újraindítására!

Az Európai Unió Tanácsának elnöke felhatalmazást kapna az újraindítási folyamatnak az
Európai Bizottság elnökével szoros együttműködésben történő összehangolására és
felügyeletére, miközben a folyamatba a tagállamokat is bevonnák. A partnerség mint az
egységes piac irányításának egyik tényezője a tagállamok parlamentjeivel való párbeszéden
és a helyi, illetve regionális hatóságokkal való együttműködésen alapulna. Az együttműködés
hozzájárulna az irányelvek megfelelő alkalmazásához és a várt eredmények eléréséhez.

Edvard Kožušník (ECR),    írásban. – (CS) Támogatom az egységes piacon belüli irányításról
és partnerségről szóló jelentés végső formáját, illetve különösen annak legfontosabb
prioritásait. Véleményem szerint a rendszeres belső piaci helyzetértékelés hozzá fog járulni
a belső piac működésének javulásához. A törvénytervezetek szélesebb körű, interaktívabb
és átláthatóbb nyilvános konzultációi is hozzájárulhatnak majd a belső piac jobb
működéséhez. Ha meg tudjuk győzni a tagállamokat, hogy hozzanak nyilvánosságra
összehasonlító táblázatokat az egységes piacra vonatkozó jogszabályokról, akkor esély
van arra, hogy 0,5%-ra csökkentsük mind a még nem végrehajtott, mind a nem megfelelően
végrehajtott, belső piacra vonatkozó jogszabályok végrehajtási hiányosságait.

A siker alapvető előfeltétele azonban az, hogy a Bizottság a jelenleginél aktívabb
megközelítést alkalmazzon az uniós jogszabályok átültetésének végrehajtatásában, például
a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv esetében. Ez az irányelv a működőképes belső
piac egyik sarokköve. Azonban sajnálatos módon a gazdasági nacionalizmus elvei által
vezérelve számos állam késve és gyakran nem megfelelően hajtotta végre ezt az irányelvet,
a Bizottság pedig szemet huny efelett. A jelentés elfogadása mellett szavaztam.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Támogatom ezt a jelentést, amely szerintem
számos, az Európai Unió számára alapvető fontosságú elvet foglal magában. Gondolok
itt általánosságban a polgárok és intézmények között különböző szinteken mihamarabb
megvalósítandó párbeszédre. Ez a párbeszéd az európaiak számára sajátos és különböző
jelentőséggel bírhat, de még sokkal fontosabb az egységes piac megteremtése
szempontjából, amelynek célja az egész európai gazdaság újjáélesztése, továbbá a jogalkotó
testületek és a közvetlen kedvezményezettek közötti kommunikáció javítása. Véleményem
szerint a mindenki számára előnyös növekedés megteremtésére irányuló prioritásainkat
ilyen irányba kellene végrehajtanunk, és meg kellene vizsgálnunk az irányítás új módszereit,
valamint különböző eljárásmódokat kellene nyomon követnünk, ugyanakkor pedig
korszerűsítenünk kellene polgárainknak a közigazgatáshoz való hozzáférését.

Agnès Le Brun (PPE),    írásban. – (FR) Tavaly októberben Michel Barnier belső piacért és
a szolgáltatásokért felelős biztos ismertette „Az egységes piaci intézkedéscsomag” című
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közleményt, amely 50 javaslatot tartalmaz az Európai Unió gazdasági növekedésére
vonatkozóan. Ezután felkérték az Európai Parlamentet, hogy mondjon véleményt a
dokumentum különböző részeiről. Az intézkedéscsomag 3. része felszólítja a tagállamokat
és az intézményeket olyan intézkedések végrehajtására, amelyek közelebb hozzák
egymáshoz a polgárokat és az egységes piacot. Ezt a közeledést főként a 2006. évi
szolgáltatási irányelv közös értékelési rendszerének bevezetésével, valamint a civil
társadalommal – mind a szövegek előkészítéséről és végrehajtásáról, mind a problémák
megoldásáról – folytatandó konzultáció és párbeszéd erősítésével fogjuk elérni. A Parlament
állásfoglalása mellett szavaztam, mivel üdvözli a Bizottság kötelezettségvállalását, és
hangsúlyozza az európai dokumentumok egyértelműségének javítását, valamint a szankciók
kiszabásának jelentőségét annak érdekében, hogy a tagállamokkal betartassák
kötelezettségeiket.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amely szerint az egységes
piac újraindításával kapcsolatos egyik legnagyobb kihívást a szakpolitikai irányítás, az
elkötelezettség és a koordináció biztosítása jelenti. Az egységes piac újraindítására irányuló
50 javaslat számos szakpolitikai területet foglal magában, és döntően érinti a Bizottság
több biztosának hatáskörét, valamint az Európai Parlament számos bizottságának
tevékenységi területét. A Tanácsban az egységes piacról szóló jogszabály a Tanács
különböző, szerepük és hatékonyságuk szerint igen eltérő felállásai szerint kerül felosztásra.
A nemzeti intézmények szintén igen sokban különböznek összeállításuk és szervezeti
kultúrájuk tekintetében.

Iosif Matula (PPE),    írásban. – (RO) A tagállamoknak határozott közös álláspontot kell
elfogadniuk az európai egységes piac működésének fejlesztésére és a gazdasági
protekcionizmus visszatérésének megelőzésére, mivel az a belső piac széttöredezettségéhez
vezetne, és a versenyképességet is érintené. Az európai egységes piaci intézkedéscsomag
célja a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés elmélyítése többek között a
regionális hatóságok szerepének növelésével, melynek célja a koordináció létrehozása ezen
a szinten. Sajnos az uniós régiók között fennálló gazdasági egyenlőtlenségek miatt elég
nehéz az ilyen programokat regionális szinten összehangolni. A kevésbé fejlett régiók
újjáélesztése érdekében az emberi tőkére kell fókuszálnunk. Egy régió fellendülése
elsősorban lakosainak termelékenységétől és tudásától függ, továbbá a tőkeberuházás
mértékétől és az innovációs kapacitástól. Azonban egy tagállamon belül is nagy különbségek
vannak az egyes régiók között.

Véleményem szerint elsősorban a munkavállalók mobilitásának fokozásával lehet az
európai egységes piacot az európai polgárok szükségleteinek megfelelően alakítani. A
munkavállalók szabad mozgása jelentős mértékben hozzájárulhat a régiók közötti
egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Kulcsfontosságú tényező a munkavállalók folyamatos
oktatása és képzése is. A képzett szakemberek és azok, akik átképezik magukat egy másik
szakmára mobilitásuk magas szintjének köszönhetően könnyebben meg tudnak felelni a
piac speciális igényeinek.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A gazdasági és pénzügyi válság
rávilágított az egységes piac dogmatikus keretét képező európai liberalizmus kudarcára.
Az EU vezetőinek eszükbe sem jut irányt váltani, hanem ugyanazon az úton rohannak
tovább eszeveszetten, és megerősítik a féktelen liberalizációt támogató mechanizmusokat.
Az együttműködés javításának ürügyével javasolt „irányítás” célja, hogy kikerüljék és
megbüntessék azokat a nemzeti parlamenteket, amelyek nem értenek egyet ennek a
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dogmának az alkalmazásával. Ez a jelentés káros az európai gazdaságra nézve, és nem
tartja tiszteletben a népszuverenitás elvét. Ezért ellene szavazok.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az egységes piac mindig is az európai gazdasági fejlődés
egyik pillére volt. Véleményem szerint az egységes piac újraindításával kapcsolatos egyik
legnagyobb kihívást a szakpolitikai irányítás, az elkötelezettség és a koordináció biztosítása
jelenti. Az egységes piac újraindítására irányuló 50 javaslat számos szakpolitikai területet
foglal magában, és döntően érinti a Bizottság több biztosának hatáskörét, valamint az
Európai Parlament számos bizottságának tevékenységi területét. Azonban fontos, hogy a
tagállamok az egységes piac prioritásaival összhangban kidolgozzák saját prioritásaikat
és saját menetrendjüket.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Fontos a belső piac megerősítése, főként gazdasági
válság idején, amikor a válság hatásai érezhetőek. Vissza kell térnünk a biztonságos
munkaerőpiachoz. Ezt elsősorban a kis- és középvállalkozások támogatása révén lehet
garantálni, amelyek nemzeti gazdaságaink fő motorjai közé tartoznak. Nem szavaztam a
jelentés mellett, mivel az előadó támogatja a belső piaci politikák fokozott felügyeletét és
értékelését. Nem világos, hogy ezt hogyan lehetne elérni, és milyen következményekkel
járna az egyes államokra nézve.

Claudio Morganti (EFD),    írásban. – (IT) Az egységes piacon belüli irányításról és
partnerségről szóló jelentés ellen szavaztam, mivel nem találtam elég kiegyensúlyozottnak.
Néhány kiemelkedően fontos kérdésnek nem szentel kellő figyelmet.

Nem szabad azt gondolnunk, hogy a nagyszerű egységes piac Európa valamennyi
problémájára megoldást jelent, ahogy azt a jelentés bizonyos részei sugallják. Véleményem
szerint figyelembe kellene venni a különböző tagállamok bizonyos sajátosságait és
jellegzetességeit. A tagállamok nem egyformák, így egy intézkedés az egyik országban
hasznos lehet, míg a másikban súlyos károkat okozhat.

A jogsértés esetén kiszabandó bírságok rendszerét alaposan fontolóra kellene venni, mivel
fennáll a kockázata, hogy káros intézkedések révén még tovább rontják a már amúgy is
nehéz helyzetet. Nem szabad elfelejtenünk, milyen problémákat okozott és okoz a hírhedt
szolgáltatási irányelv, legalábbis Olaszországban, például a vándorkereskedőknek és a
tengerparti vállalkozásoknak. Nem szeretném, ha ezek a problémák még gyakrabban
jelentkeznének.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel a
hatékonyan működő piac biztosításának egyik fő tényezője az irányítási és partnerségi
folyamatok létrehozása és működtetése. A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a
partnerségnek kohéziós politikából egységes piaci politikákká kell bővülnie. Véleményem
szerint az irányelv kidolgozásába nagyobb mértékben be kell vonni a nemzeti parlamenteket
és regionális hatóságokat. Ez nagyon fontos annak biztosításához, hogy a tagállamok
megfelelően hajtsák végre és alkalmazzák az uniós jogszabályokat. Ezenkívül az átültetési
folyamatot is megkönnyítené. A társadalom szükségleteit és érdekeit is figyelembe kell
venni, ezért konzultálni kell a munkáltatókkal, a szakszervezetekkel és más szövetségekkel.
A jelentésben szerepel, hogy az irányítási keretet az állam, a civil társadalom és a
magánszektor közötti interakció révén kell létrehozni, ezért kiemelkedően fontos, hogy
az egységes piac irányítása az átláthatóság és elszámoltathatóság elvén alapuljon. Az
irányítási struktúrák hatékony működése érdekében a tagállamoknak rendszeresen el kell
látniuk a Bizottságot az irányelvek végrehajtására vonatkozó, világos és pontos
információkkal. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy az átültetések terén tapasztalható
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elmaradást 2012-re 0,5%-ra kellene csökkenteni mind az eddig elmaradt, mind a helytelenül
átültetett egységes piaci irányelvek tekintetében.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel
egyetértek az egységes piacon belüli irányítás és partnerség jelentésben szereplő
kulcstényezőivel. Különösen egyetértek azzal, hogy szükség van a szakpolitikai irányítás
és partnerség megerősítésére. Az egységes piac újraindításával kapcsolatos egyik legnagyobb
kihívást valóban a szakpolitikai irányítás, az elkötelezettség és a koordináció biztosítása
jelenti. Az egységes piac újraindítására irányuló 50 javaslat számos szakpolitikai területet
foglal magában, és döntően érinti a Bizottság több biztosának hatáskörét, valamint az
Európai Parlament számos bizottságának tevékenységi területét. A Tanácsban az egységes
piacról szóló jogszabály a Tanács különböző, szerepük és hatékonyságuk szerint igen
eltérő részei között kerül felosztásra. Az egységes piac újraindításának biztosításához
fontos a politikai párbeszéd, az elkötelezettség és a koordináció megerősítése. Egyetértek
az előadóval abban is, hogy az irányítás biztosítása érdekében a Tanács elnökének
felhatalmazást kellene kapnia az újraindítási folyamatnak az Európai Bizottság elnökével
szoros együttműködésben történő összehangolására és felügyeletére, az Európai Tanács
tavaszi ülésszakát pedig az egységes piaci éves helyzetértékelésnek kellene szentelni.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Teljes mértékben meg kell valósítani a
versenyképes, akadályok nélküli, európai egységes piacot, amely konkrét előnyöket fog
jelenteni a munkavállalóknak, a nyugdíjasoknak és általában a polgároknak, valamint a
vállalkozásoknak is, különösen a kkv-knak. A helyes irányítás és a jogbiztonság
kulcsfontosságú szerepet játszik az egységes piac gazdasági és társadalmi célkitűzései –
így a munkavállalók szabad mozgása, a magas szintű foglalkoztatottság előmozdítása, a
megfelelő szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, az oktatás
és képzés magas szintjének biztosítása, valamint a nyugdíjak hordozhatósága –
megvalósításában. Az Európai Bizottságnak továbbra is támogatnia kell az egyablakos
ügyintézési rendszer felállítását, amely egyetlen elérési pontban egyesíti az összes létező
szolgálatot, továbbá tájékoztatást és támogatást nyújt az állampolgárok és a vállalkozások
számára az egységes piacon érvényesíthető jogaikkal kapcsolatban, valamint gyakorlati
útmutatást biztosít a nemzeti szabályokról és eljárásokról.

Felhívom a tagállamokat, hogy fokozottan tudatosítsák az egyablakos ügyintézési rendszer
és az azt alkotó szolgálatok szerepét a nyilvánosság körében. Az Európai Bizottságnak
valamennyi egységes piaci jogszabályba bele kell vennie az alapvető jogokat is.

Az egységes piac alapvető gazdasági szabadságainak végrehajtása nem befolyásolhatja a
nemzeti jog által meghatározott, kollektív tárgyalási jogokat és a sztrájkhoz való jogot.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az akadályok nélkül, versenyképes, a munkavállalók,
a diákok, a nyugdíjasok és általában a nyilvánosság, valamint a vállalkozások mindennapjait
egyértelműen pozitívan befolyásoló, egységes piac teljes mértékű megvalósítása
létfontosságú az európai gazdaság újraindítása, valamint az európai növekedés,
versenyképesség és fenntarthatóság ösztönzése szempontjából. Ezért valamennyi érdekelt
félnek – a nyilvánosságnak, az európai intézményeknek és a tagállamoknak – erőfeszítéseket
kell tennie az egységes piac újraindítása, valamint tevékenységeik szoros és hatékony
összehangolása érdekében, különösen az idevágó szabályok átültetésének, végrehajtásának
és alkalmazásának fejlesztése terén, a világosabb szabályozási keret létrehozása terén, a
regionális és helyi hatóságoknak a folyamatba való nagyobb mértékű bevonása terén, a
szociális partnerekkel és a civil társadalommal való nyilvános, átlátható és rendszeres
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párbeszéd előmozdítása terén, a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés
megerősítése terén, valamint az egységes piac működésének megfelelő nyomon követését
lehetővé tévő eszközök létrehozása terén.

Robert Rochefort (ALDE),    írásban. – (FR) Az egységes piac újraindításáról szóló
Monti-jelentést követően a Bizottság nyilvános konzultációra terjesztette elő „Az egységes
piaci intézkedéscsomag” című közleményt, amelynek kidolgozását Barnier biztos úr vezette.
Az így kapott észrevételek és kitűzött prioritások alapján a Bizottság javaslatot fog tenni
az intézkedéscsomag végleges formájára, amely egy tucat prioritást fog tartalmazni az
egységes piac létrehozására vonatkozóan. Ezért fontos, hogy a Parlament előzetesen
megvizsgálja ezeket a prioritásokat, és világos üzenetet közvetítsen a Bizottság felé. Ez az
„irányításról és partnerségről” szóló állásfoglalás, amelyet támogattam, a szakpolitikai
irányítás megerősítésére, az egységes piacra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
javítására, valamint a helyes irányítás eszközeinek (az átültetésében mutatkozó elmaradás
csökkentése, az adminisztratív terhek enyhítése, a helyi hatóságokkal való partnerség, a
nemzeti parlamentek nagyobb mértékű bevonása, a civil társadalommal való párbeszéd
stb.) bevezetésére szólít fel. Az egyik prioritás az alternatív vitarendezés alkalmazása. Ezen
a téren csalódást okozott számomra, hogy mellőztük a kollektív jogorvoslati
mechanizmusokat. Ezzel az Európai Parlament elszalasztotta a lehetőséget, hogy
megerősítse egy ilyen eszköz gyors bevezetése melletti elkötelezettségét.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. Az előadó szerint az
egységes piac újraindításával kapcsolatos egyik legnagyobb kihívást a szakpolitikai irányítás,
az elkötelezettség és a koordináció biztosítása jelenti. Az egységes piac újraindítására
irányuló 50 javaslat számos szakpolitikai területet foglal magában, és döntően érinti a
Bizottság több biztosának hatáskörét, valamint az Európai Parlament számos bizottságának
tevékenységi területét. A Tanácsban az egységes piacról szóló jogszabály a Tanács
különböző, szerepük és hatékonyságuk szerint igen eltérő felállásai szerint kerül felosztásra.
A nemzeti intézmények szintén igen sokban különböznek összeállításuk és szervezeti
kultúrájuk tekintetében.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel véleményem
szerint az egységes piacnak a tagállamok és érdekelt felek aktív részvételével történő
létrehozása létfontosságú az Európai Unió számára. Az érdekelt felek aktív részvételét csak
a jelenlegi egységes piaci politika megváltoztatásával lehet elérni, úgy, hogy biztosítva
legyen az irányítás és a változtatások iránti elkötelezettség. Teljesen egyetértek az előadóval
abban, hogy nem elég önmagában a Tanács szerepének megerősítése, hogy nem elég
önmagában az, hogy a Tanácsot megtesszük az egységes piac megvalósításának folyamatát
irányító intézménnyé.

Célzottabb megközelítésére van szükség azon jogi eszközök megválasztása terén, amelyek
felhatalmazást adnának az Európai Tanács elnökének az egységes piac újraindításának az
Európai Bizottság elnökével szoros együttműködésben történő összehangolására. Valóban
magas szintű politikai irányítást kell biztosítanunk, és meg kell kérnünk a tagállamokat,
hogy az egységes piac prioritásaival összhangban dolgozzák ki saját prioritásaikat és saját
menetrendjüket, mivel csak így biztosítható, hogy valóban felelősséget vállalnak az egységes
piacért.

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Támogattam az egységes piaci intézkedéscsomag
tizenkét intézkedését, különösen a digitális menetrendre és az innovatív közbeszerzésre
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vonatkozókat. Remélem, hogy a Bizottság ezeket hatékony jogalkotási intézkedésekké
fogja átültetni.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) Az egységes piac megvalósítása a gazdasági és
pénzügyi válság leküzdésének, valamint az Unió versenyképessége növelésének és a teljes
mértékű európai integráció megteremtésének egyik eszköze. Létfontosságú, hogy
megteremtsünk egy olyan európai teret, ahol a kis- és középvállalkozásokban (kkv-k) rejlő
potenciál hozzáadott gazdasági értéket tud létrehozni, ahogy azt az „Egységes piaci
intézkedéscsomag” című bizottsági közlemény javasolja. Létfontosságúnak tartom az
európai kis- és középvállalkozások támogatását, valamint az emberek, áruk és szolgáltatások
szabad mozgásának teljes mértékű megteremtését, mivel így lehet maximalizálni az egységes
piac jelentette előnyöket. Az előadó öt prioritást fogalmaz meg, amelyekre az EU-nak
fókuszálnia kellene. Ezekből a következőket emelném ki: az uniós szabadalom és az egységes
szabadalmi bíráskodási rendszer létrehozása, ami létfontosságú az innováció és kreativitás
szempontjából; az innováció finanszírozásának új eszközei a kkv-k számára; az
e-kereskedelem fejlesztése a kalózkodás és hamisítás elleni intézkedésekkel, amelyek
növelnék a vállalatok és a nyilvánosság bizalmát; a tőkepiacokhoz való hozzáférés javítása;
a határokon átnyúló tevékenységek útjába álló adminisztratív és adóakadályok felszámolása
és ezen területek összehangolása; a közbeszerzési eljárások, illetve a magán- és közszféra
közötti partnerségek felülvizsgálata; valamint a határokon átnyúló szerződések ösztönzése.

Viktor Uspaskich (ALDE),    írásban. – (LT) Egy versenyképesebb egységes piac remek
lehetőséget nyújt a gazdasági növekedés ösztönzésére a válság által sújtott európai
országokban. Az egységes piac gazdasági és társadalmi célkiűzéseiért – a munkavállalók
szabad mozgása, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem és a nyugdíjak hordozhatósága
– érdemes küzdeni. Az egységes piac megvalósulásához helyes irányításra és egyértelmű
jogszabályokra van szükség. Az egységes piac irányítási struktúrájának minél egyszerűbbnek
kell lennie, különben sérül az egységes piac hatékonysága és átláthatósága. Egyetértek az
előadóval abban, hogy megfelelőbb jogalkotási intézkedéseket kell választanunk.

Nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés
elmélyítése terén is. Ez segítene megoldani az irányelvek végrehajtása terén a sürgős
problémákat, valamint kölcsönös bizalmat teremtene a tagállami intézmények között, és
hosszú távon hatékonyabbá tenné az egységes piacot. Az egységes piac újraindításához
szükségesnek tartom a munkahelyteremtés támogatását és a vállalkozásbarát környezet
megteremtését. Egy eredményes egységes piacnak ösztönöznie kell a vállalkozó szellemet,
és meg kell szüntetnie az új kkv-k megalapítását akadályozó tényezőket. Különösen fontos
ez Litvániában, ahol 1000 lakosra 31 kkv jut, ami lényegesen alacsonyabb az uniós átlagnál
(40).

Dominique Vlasto (PPE),    írásban. – (FR) Nagyon örülök, hogy elfogadtunk három
állásfoglalást az egységes piac újraindításáról, amelyek megerősítik az egységes piac
irányítását, valamint a vállalkozások, a növekedés és a polgárok szerepét ebben a
politikában. Az Egységes Európai Okmány aláírása után több mint 20 évvel az egyének,
áruk és tőke Unión belüli szabad mozgása egy ambiciózus politika sikeréről tanúskodik.
Ez az ambiciózus politika a polgárok és a növekedés szolgálatában áll, és nap mint nap
előnyöket hozhat mindenki számára. Nem lett volna elegendő, ha pusztán leltárt készítünk,
mivel az európaiak konkrét javaslatokat várnak tőlünk a jövő kihívásaira nézve. Prioritásaink
megfogalmazásakor kiegyensúlyozott intézkedéseket gyűjtöttünk össze, amelyek egy
világos politikai, gazdasági és társadalmi modellt testesítenek meg. Ami az irányításról és
partnerségről szóló állásfoglalást illeti, egy olyan jelentés mellett akartam szavazni, amely
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politikai dimenziót ad a projektnek. Az emberek jobb tájékoztatásának biztosítása
érdekében az egységes piac újraindításának felügyeletét mostantól a Bizottság elnöke fogja
végezni. Így az egységes piacot egy európai szerv fogja képviselni, ami lehetővé teszi, hogy
az európai polgárok szövetségre lépjenek egymással ebben a projektben, és megerősíti az
Európához tartozás tudatát.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Felhasználjuk az elmúlt évtizedek gyakorlati
tapasztalatait a belső piac újjáélesztéséhez és a fontos korrekciós intézkedések alapjának
megteremtéséhez. A Lisszaboni Szerződésben foglalt eszközökkel fogunk élni annak
érdekében, hogy megakadályozzuk a nemzeti intézkedések végrehajtása terén a további
késlekedést, tehát a nemzeti parlamenteket be fogjuk vonni az európai szintű jogalkotási
folyamat egészébe. A második javaslat még ennél is fontosabb. Ennek célja az intézkedések
megfelelő végrehajtásának garantálása regionális és helyi szinten – ahol a legnagyobb hatást
fogják gyakorolni a polgárok életére –, valamint annak biztosítása, hogy az európai szintű
irányelv előkészítése és elfogadása mögött rejlő szándékról világosan tájékoztassák az
európai polgárokat.

Iva Zanicchi (PPE),    írásban. – (IT) Kalniete asszony jelentése mellett szavaztam. Fontos,
hogy nagy figyelmet szenteljünk az egységes piac újjáélesztésének, és hogy azokra a
tevékenységekre fókuszáljunk, amelyek jelentős potenciállal rendelkeznek a növekedés és
munkahelyteremtés terén, mivel ez konkrét és azonnal érzékelhető eredményeket fog
hozni az európai polgárok számára. Helyesnek tartom azt is, hogy egyszerűsíteni akarják
a jogszabályokat, mivel így a kis- és középvállalkozások számára hozzáférhetőbbé válik
az uniós belső piac. Fontos az is, hogy az EU ismét fellépjen a szabályozott szakmák
liberalizációja és a képesítések kölcsönös elismerése érdekében.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavazok, mivel más progresszív
intézkedések mellett összekapcsolja az egységes piaci intézkedéscsomagot és az Európa
2020 stratégiát, továbbá megemlíti, hogy a munkavállalók jogait meg kell védeni, ezenkívül
középpontba helyezi a munkahelyteremtést, és támogatja a nyugdíjjogosultságok
hordozhatóságát. Mindezek ellenére a jelentés szociális dimenziója elmarad
várakozásaimtól.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Támogattam képviselőtársam,
Correia de Campos úr jelentését, valamint Kalniete asszony és Busoi úr két jelentéséit is.
Ez a három jelentés az Európai Bizottság által közzétett, egységes piaci intézkedéscsomagra
vonatkozó javaslat továbbgondolása. Michel Barnier belső piacért felelős biztos célkitűzése
az egységes piac újraindítása, valamint mindenekelőtt annak biztosítása, hogy az egységes
piac közelebb kerüljön a polgárokhoz Ezt a célkitűzést teljes mértékben támogatom. Az
egységes piaci intézkedéscsomag révén demonstrálhatjuk a polgárok számára, hogy az
európai integráció és különösen az egységes piac megerősítése az ő érdekükben történik,
nem pedig ellenük. Az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés – vagy
általánosabban: a polgárok számára létfontosságú szolgáltatások minőségének és
hozzáférhetőségének – biztosítása egy lépést jelent ebbe az irányba.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam. Az uniós
polgárok belső piac iránti bizalma csökkent a belső piac széttöredezettsége miatt, mivel
így nem tudják a szabadságok előnyeit kihasználni. A bizottsági közlemény olyan eszköztár,
amely segíthet egy olyan integrált és akadályok nélkül működő, egységes piac
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megteremtésében, amely hozzájárulhat Európa gazdasági fellendüléséhez és
versenyképességének növeléséhez. Egy különösen fontos aspektust szeretnék kiemelni:
az egységes energiapiac megteremtését. Az egységes energiapiac különösen fontos az EU
belső és nemzetközi versenyképessége szempontjából. Az egységes energiapiac
megteremtése hozzájárulna a külső tényezőktől való függőség csökkentéséhez, és
megfizethetőbbé, méltányosabbá és versenyképesebbé tenné az energiaárakat a polgárok
és vállalkozások számára. Az energiával kapcsolatos jogalkotási és nem jogalkotási
kezdeményezéseknek egyaránt arra kell törekedniük, hogy diverzifikált energiahálózat, új
megújulóenergia-infrastruktúrák, valamint az új energiaforrásokkal kapcsolatos
összehangolt kutatások és fejlesztések révén garantálják az ellátást. Az ilyen
kezdeményezéseket a Bizottság, a tagállamok és az érintett ipari ágazatok közötti szoros
koordináció keretében kell elindítani. Az egységes piacnak a polgárok, a vállalkozások és
az európai versenyképesség érdekeit szolgáló, tényleges elmélyítését európai hozzáadott
értéket képviselő, uniós szinten irányított és finanszírozott, infrastrukturális projektek
kidolgozásával kell előmozdítani, így biztosítva az energiaellátás függetlenségét és
biztonságát.

George Becali (NI),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, mivel előrelépésre van
szükség. Valóban túl sok akadály áll azon polgárok útjába, akik egy másik tagállamban
akarnak tanulni, dolgozni vagy bevásárolni. A kis- és középvállalkozásoknak is még mindig
hasonlóan nehéz dolguk van. Az európai polgárokat jobban kell informálni, nem is beszélve
az egyszerűbb, érhetőbb és világosabban kommunikált jogszabályokról.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Európa nemcsak piac, hanem polgárok
közössége is – ezt a kijelentést gyakran hallhatjuk. De mi a valóság? Kevés polgár hiszi el
ezt a kijelentést. Ez a ma elfogadott jelentés az európaiakat szolgáló egységes piacról szól,
és a Bizottság által tavaly októberben előterjesztett egységes piaci intézkedéscsomagra
reagál. A vállalkozásokkal és a növekedéssel, illetve az egységes piac irányításával foglalkozó
jelentések mellett ez a jelentés a polgárok, a fogyasztók és a közszolgáltatások igénybe
vevőinek elvárásaival foglalkozik. A jelentés által tartalmazott elképzelések között van a
banki díjak nagyobb átláthatósága, a szakmai képesítések valódi elismerése és a
nyugdíjjogosultságok hordozhatósága. A tárgyalások lehetővé tették, hogy a jelentésbe
bekerüljön a horizontális szociális záradékra történő hivatkozás, amelyet a Lisszaboni
Szerződés hozott létre, és amelyet most ténylegesen át kell ültetni a jogszabályokba.
Végezetül pedig, a jelentés a Barnier biztos úr által támogatott „eszköztár-koncepciót”
követi: olyan, általános érdekű szolgáltatásokra, különösen általános érdekű szociális
szolgáltatásokra vonatkozó eszköztár, amelyek jelenleg nemzeti szinten a polgárok és
szolgáltatók érdeklődésének és aggodalmainak középpontjában állnak. Habár ez a jelentés
nem jogalkotási intézkedés, érdeme, hogy bevonja a polgárokat az egységes piac
megteremtésébe, ami nélkülözhetetlen.

Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) 2010-ben a Bizottság javaslatot fogadott el az európai
polgárok egységes piac iránti bizalmának megerősítése érdekében. A javaslat célja „a magas
versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális
piacgazdaság” megerősítése. Véleményem szerint az egységes piac kiteljesítésére irányuló
erőfeszítések eddig a piacra és annak szervezésére irányultak, és nem vették figyelembe a
polgárok, a munkavállalók és a fogyasztók jogait és aggodalmait.

Különösen fontos az egységes energiapiac megteremtése, amelynek az energiaárak és a
külső forrásoktól való függőség csökkentése révén képesnek kell lennie az európai
versenyképesség növelésére. Az energiára vonatkozó jogalkotási kezdeményezéseket a
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Bizottságnak, a tagállamoknak és a megfelelő ipari ágazatoknak egymással szorosan
együttműködve kell végrehajtaniuk.

Fontos téma a banki díjak, költségek és a jelzáloghitelek valódi feltételeinek átláthatósága,
ami a fogyasztók és befektetők védelmét szolgálja, valamint biztosítja az egyének és
kisvállalkozások hitelhez való hozzáférését.

Végezetül pedig meggyőződésem, hogy az egységes piac valódi, a polgárokat,
vállalkozásokat és Európa versenyképességét szolgáló kiszélesítésének uniós finanszírozású
infrastrukturális projekteken kell alapulnia. Ezért felhívom a Bizottságot, hogy terjesszen
elő erre vonatkozóan jogalkotási javaslatokat.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) Egyetértek azzal, hogy a működőképes egységes piac a
legfőbb motor, amely lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy versenyképesség,
intelligens, befogadó és fenntartható növekedés, valamint több és jobb munkahely teremtése
tekintetében kiteljesítse potenciálját. Az egységes piaci stratégiának meg kell erősítenie a
társadalmi jólétet és a munkavállalók jogait, valamint tisztességes munkakörülményeket
kell biztosítania valamennyi polgár számára. A jogalkotási kezdeményezés mellett
szavaztam. Véleményem szerint az Európai Bizottságnak intézkedéseket kell hoznia a
polgárok mobilitásának növelésére. Támogatom azt az elképzelést, hogy zöld könyvet kell
közzétenni a szakmai képesítések elismeréséről, és „mobilitási eredménytáblát” kell
létrehozni e mutató EU-n belüli mérésére.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel
véleményem szerint az európai polgárok egységes piac iránti bizalmának és az Európai
Unió koncepciója iránti támogatásának visszanyeréshez további olyan intézkedésekre van
szükség, amelyek megerősítik a polgárok szociális jogait és azok végrehajtását. A jelentésben
említett területeken mind nemzeti, mind uniós szinten további intézkedésekre van szükség,
ideértve az új munkahelyek megteremtését a tagállamok demográfiai és munkaerő-piaci
változásainak figyelembevételével, valamint a munkavállalók jogainak és tisztességes
munkakörülményeinek biztosítását, ami különösen fontos, továbbá a munkavállalók
tagállamok közötti mozgásának elősegítését.

A jelentés hangsúlyozza a polgárok mint fogyasztók és mint közszolgáltatás-igénybevevők
jogainak megerősítését, továbbá a megfelelő tájékoztató kampányok szükségességét,
amelyek révén a polgárokat informálni lehet jogaikról és szabadságaikról. A jelentés felhívja
a figyelmet a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó keret reformjára is, valamint a
nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának szükségességére, ugyanakkor pedig
nyugdíjpolitikáik hatékonyabb koordinálására ösztönzi a tagállamokat.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) Az európaiak egységes piacba vetett
bizalmának helyreállítására irányuló bizottsági közlemény meglehetősen zavaros, ha az
Európa 2020 stratégiával összefüggésben vizsgáljuk. Számos javaslata átfedésben van
különböző más kezdeményezésekkel. Ezért nagyobb következetességre, hatékonyságra
és jobb kormányzásra van szükség ahhoz, hogy a megújult egységes piac serkenthesse az
EU növekedését, növelhesse a foglalkoztatottságot, fokozhassa a versenyképességet,
valamint elősegíthesse a polgárok és fogyasztók jogainak tiszteletben tartását. A Tanácsnak
és a tagállamoknak közösen kell támogatniuk az egységes piac elmélyítésére és
megerősítésére irányuló európai és nemzeti kötelezettségvállalást. Az egységes piac
kiteljesítésére irányuló erőfeszítések eddig a piacra és annak szervezésére irányultak, és
csak igen csekély mértékben foglalkoztak a polgárok, a munkavállalók és a fogyasztók
aggodalmaival és jogaival, ami magyarázhatja, hogy az európaiak miért tekintenek ódzkodva
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és lelkesedés nélkül a belső piacra. A polgárokat kell az egységes piac középpontjába
helyezni.

Ez világosan szerepel a dokumentum bevezetőjében. Másfelől viszont az e cél elérésére
irányuló javaslatok nem elegendők ehhez. A Parlament által 2010 májusában elfogadott
Grech-jelentés holisztikus, a fontos ágazatokat, például az ipart, az energiaügyet és az
infrastruktúrát felölelő megközelítést javasolt a belső piac újraindítása és megerősítése
érdekében.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Az egységes piac megteremtése értékes eszköz
az európai gazdaság újraindítására, különösen a munkahelyteremtés terén. A ma ezzel
kapcsolatban elfogadott jelentés véleményem szerint fontos lépést jelent az integrált és
működőképes egységes piac felé. A Bizottság 50 javaslata lehetővé teszi, hogy jobban
tudjunk együtt dolgozni és egymással kereskedni.

A jelentés mellett szavaztam, melynek célja a gazdasági szabadságok biztosítása, a
munkához való jog védelme, továbbá az „egyenlő bér” elvének és a munkavállalók szabad
mozgásának (amibe beletartozik a képesítések teljes elismerése is a tagállamokban) teljes
megvalósítása. Egyetértek az előadó által megfogalmazott prioritásokkal, melyek pl. a
következők: az európai piacfelügyelet erősítése, hamisítás és kalózkodás elleni cselekvési
terv kidolgozása, továbbá olyan kommunikációs politika kidolgozása, amely fel fogja hívni
a figyelmet az EU intézkedéseire.

Nessa Childers (S&D),    írásban. – Ez a jelentés egy három jelentésből álló csomag része,
amellyel a Parlament az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló, 50 jogalkotási és nem
jogalkotási javaslatot tartalmazó, a polgárokról, a vállalkozásokról és az irányításról szóló
három fejezetből álló, bizottsági közleményre reagált. Az egységes piaci intézkedéscsomag
célkitűzése az egységes piac újraindítását tárgyaló Monti-jelentés végrehajtása volt.

A jelentés mellett szavaztam, de néhány módosítás esetében tartózkodtam, mivel azok a
megegyezéses módosításokról szóló tárgyalási csomag részei voltak. Remélem, hogy a
jelentés az egységes piac középpontjába helyezi a polgárokat, és megerősíti az egységes
piac szociális dimenzióit.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose és Britta Thomsen (S&D),
írásban. – (DA) Az európaiakat szolgáló egységes piacról szóló jelentés mellett szavaztam.
A jelentés számos fontos javaslatot tartalmaz az egységes piac kialakítására nézve.
Számunkra különösen fontos prioritás a munkaerő-piaci jogok tiszteletben tartásának
biztosítása a versenyorientáltabb egységes piac újjáélesztése során. A jelentés ugyanakkor
felszólítja a Bizottságot az európai polgárok útjába álló adóakadályok azonosítására és
megszüntetésére, valamint a bevándorlási politika továbbfejlesztésére a migránsok és az
idénymunkások tekintetében. Véleményünk szerint ezek nemzeti ügyek. A jelentéshez
számos módosítást is előterjesztettek, amelyeknek szellemét támogatjuk, de nem gondoljuk,
hogy e jelentés esetében indokolt lenne az ilyen típusú módosítás.

Lara Comi (PPE),    írásban. – (IT) Egyetértek a jelentéssel. Az egységes piac megteremtése
mindig is az európai integráció folyamatának egyik legfontosabb célkitűzése volt, és ma
minden korábbinál nagyobb szükségét érezzük az egységes piac megerősítésének olyan
konkrét intézkedések révén, amelyek három létfontosságú aspektusra irányulnak.

Meg kell erősítenünk az egységes európai piacot, hogy magas szinten hatékony és
versenyképes legyen. Az uniós politikák keretében meg kell újítanunk az egységes piacot,
hogy leküzdhessük a pénzügyi válság hatásait. Teljesen egyetértek az Európai Parlamentnek
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a fogyasztók és vállalkozások bizalmának megerősítésére irányuló javaslataival. A projekt
megvalósítása során kiemelt prioritásként kezelendő a polgárok mobilitásának növelésére
irányuló intézkedések sürgős elfogadása. Ez az európai munkavállalók számára nyitottabbá
teszi a piacot, és hozzájárul a teljes foglalkoztatottság megvalósításához. Az egységes piac
megvalósítását nem szabad a polgárok fokozottabb bevonása nélkül folytatni. Gondolok
itt például a banki szolgáltatásokhoz és jelzáloghitelekhez való hozzáférés javítására, ami
a befektetők, fogyasztók és pénzintézetek védelmét szolgálja; vagy a munkavállalók szabad
mozgását érintő jelentős problémák megoldására (pl. a szakmai képesítések kölcsönös
elismerése).

George Sabin Cutaş (S&D),    írásban. – (RO) Campos úr állásfoglalása mellett szavaztam,
mivel az általa javasolt végső szöveget kiegyensúlyozottnak érzem. Ezenkívül üdvözlöm
a tényt, hogy az előadó ismét hivatkozott a Grech- és a Monti-jelentés javaslataira.

Az Európai Bizottságnak elsőrendű fontosságú kérdésként kell kezelnie az európai
polgároknak a megfelelően működő egységes piac iránti bizalmának visszaszerzését. A
javaslat három fejezetre való felosztása nem teszi lehetővé az egységes piaci
intézkedéscsomag teljes áttekintését. Campos úr végső jelentése is tartalmazza ezt a kritikát.

A Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről az európaiakat szolgáló egységes piacról szóló
jelentésről megfogalmazott vélemény árnyékelőadójaként előterjesztettem egy módosítást,
amely arra szólít fel, hogy az új tagállamok munkavállalóira munkaerőpiacukon továbbra
is megszorításokat alkalmazó tagállamok ezeket az akadályokat számolják fel, hiszen ez
nyilvánvaló gazdasági előnyökkel jár, különösen gazdasági válság idején. Örömmel tölt
el, hogy képviselőtársaim többsége támogatta ezt a módosítást.

Harlem Désir (S&D),    írásban. – (FR) Az Európai Unió és politikái sok esetben túl messze
vannak a polgároktól, és az európai projekt az európaiak számára nem jelent semmit. Ha
az egységes piacot csak a közszolgáltatások, a szociális rendszerek és a munkavállalók
jogainak területén történő féktelen liberalizáció és dereguláció eszközéül használják, így
kiszolgáltatva a munkavállalókat a kérlelhetetlen versenynek, az aggodalomra ad okot,
még akkor is, ha a liberalizációnak esetleg jelentős pozitív hatásai vannak a fogyasztókra
és a polgárok mindennapi életére nézve. Correia de Campos jelentésével a Szocialisták és
Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja az egységes
piac megerősítésével kapcsolatos megfelelőbb szabályozásért harcol, hogy az egységes
piac megerősítése az európaiak általános érdekeit is szolgálja, ne csak a vállalkozásokéit.
Ezek az érdekek magukban foglalják a fogyasztók jogait, a munkavállalók jogainak védelmét
a szociális dömpinggel szemben, a kollektív munkaszerződések valamennyi uniós
tagállamban való egyértelmű elismerését, egy elfogadott közszolgáltatási keret létrehozását,
valamint az egyetemes hozzáférést ezekhez a szolgáltatásokhoz. Az egységes piac
integrációjának kéz a kézben kell járnia egy szociális Európa jelentette előnyökkel; erre
most, amikor a válság továbbra is érinti az európaiakat, minden eddiginél inkább szükség
van.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – Az európaiakat szolgáló egységes piacról szóló jelentés
mellett szavaztam. Az európai intézmények kötelessége, hogy előmozdítsák egy magasan
fejlett, magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul
kitűző szociális piacgazdaság kialakulását. Véleményem szerint az egységes piac az európai
növekedés egyik fő hajtóereje.

A piac kimerültsége aggodalomra ad okot, ezért alaposan meg kell vizsgálnunk ezt a
tényezőt. Ami a legfontosabb, a jelentés az Európai Unió elsődleges jogával összhangban
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megerősíti a polgárok alapvető szociális jogait a kollektív fellépés, a munkajog, a
foglalkoztatási védelem és az ipari szerkezetátalakítások terén.

Támogatom a jelentésben javasolt rövid távú stratégiákat, köztük az európai piacfelügyelet
erősítését, az egységes jelzálogpiac létrehozását, valamint az adózási akadályok és a kettős
adóztatás megszüntetését. Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó ésszerű szakpolitika
végrehajtása növelni fogja az interneten vásároló polgárok és fogyasztók bizalmát.
Üdvözlöm azt a javaslatot is, hogy cselekvési tervet kellene kidolgozni az áruhamisítás
ellen. Ez gyors növekedést eredményezhetne a fogyasztási cikkek ágazatában.

Edite Estrela (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel támogatja egy
olyan egységes piac gondolatát, amely barátságosabb és vonzóbb környezetet jelent az
európai nyilvánosság számára. Hangsúlyozandó, hogy a dokumentum az uniós
jogszabályokban foglalt szociális értékek és jogok tiszteletben tartásának biztosítására
irányuló intézkedéseket is tartalmaz, így ezeket soha nem szabad alárendelni a piaci
megközelítésnek.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés egyike a ma vitára és szavazásra
került három jelentésének, amelyek a belső piacról és az egységes piac megerősítéséről
szólnak. Az előadó ebben a jelentésben is próbálja a liberalizáció támogatásának
következményeit azzal bagatellizálni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(EUMSZ) 9. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében valamennyi egységes
piaci jogszabályba szociális záradékot kell beilleszteni, de valójában tudja, hogy sem a
Bizottság, sem a Tanács nem tesz ennek eleget. Mint ahogy számos tagállam, köztük
Portugália sem. Megint a szabad versenyt dicsőítik, megint hitet tesznek a piac, a liberalizáció
és privatizáció mellett, amire jó példa a szolgáltatási irányelv végrehajtásához való
ragaszkodás.

Világos az összefüggés a Tanács március 25-i következtetéseivel és mindenekelőtt az
újonnan átnevezett „Euró Plusz Paktummal”. Ezt a paktumot eredetileg Németország találta
ki, és „versenyképességi paktumnak” nevezte el. Ez a paktum háborút indít a munkavállalók
és szociális jogaik, valamint általában az emberek ellen, továbbá kifogásolja a gyengébb
gazdasággal rendelkező országok függőségét, amelyekben a civilizáció visszafejlődik. Ezért
– akárcsak a másik két jelentés esetében – ellene szavaztunk.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés is az egységes piaci
intézkedéscsomagról szóló bizottsági közleményhez kapcsolódó csomag része, amely
közleményre Monti úr „Az egységes piac új stratégiája” című jelentése tett javaslatot.

Az előadó ebben a jelentésben is próbálja a liberalizáció támogatásának következményeit
azzal leplezni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke és
az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében valamennyi egységes piaci jogszabályba
szociális záradékot kell beilleszteni, de valójában tudja, hogy sem a Bizottság, sem a Tanács
nem tesz ennek eleget. Mint ahogy számos tagállam, köztük Portugália sem. A jelentés
nem titkolt szándéka tehát a szabad verseny megerősítése, továbbá a liberalizáció és
privatizáció folyamatának felgyorsítása, amire jó példa a szolgáltatási irányelv
végrehajtásához való ragaszkodás.

A jelentés összhangban van a Tanács március 25-i következtetéseivel és mindenekelőtt az
‘Euró Plusz Paktummal’, amely a liberalizáció felgyorsításának meghirdetésével háborút
indít a munka világa és a szociális jogok ellen. A valódi célkitűzés a tőkefelhalmozás
folyamatának felgyorsítása, ami a monopolhelyzetben lévő csoportok érdekeit szolgálja,
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és ellehetetleníti a kkv-k, a dolgozók és a közszolgáltatások védelmére tett kísérleteket.
Ezért ellene szavazunk.

Lorenzo Fontana (EFD),    írásban. – (IT) Portugál képviselőtársunk általunk is támogatott
javaslatokat is belevett a jelentésbe, ilyen például az olyan egységes piac felé történő
elmozdulás, amely tiszteletben tartja a fogyasztói jogokat, és ahol a harmadik országokból
behozott áruk határokon történő ellenőrzése prioritást élvez. Ezek mellett a pozitív
aspektusok mellett azonban számos pont szól az irányelvek tagállami végrehajtásáról, és
túl gyakran történik hivatkozás a szociális gazdaság terén működő vállalkozásokra. Ezért
tartózkodni fogok a szavazástól.

Mathieu Grosch (PPE),    írásban. – (DE) A jelentés a Bizottság által javasolt 19
kezdeményezésről szól, amelyek célja az európai polgárokat a piacgazdaság középpontjába
helyezni, és ugyanakkor a fenntartható szociális piacgazdaságot megteremteni. Üdvözlöm
a jelentést, többek között azért, mert előnyöket fog hozni az európai polgárok, különösképp
a határ menti régiókban élők számára.

A javasolt intézkedések meg fogják könnyíteni a határ menti régiók polgárainak és
vállalkozásainak mindennapi életét. A jelentés támogatja a szakmai képesítések elismerésére
irányuló kezdeményezést és a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezést. Ezenkívül az
adóakadályokat azonosítani fogják és fel fogják számolni, továbbá határozott intézkedéseket
fognak hozni a kettős adózás elkerülésére. A jelentés ezenkívül tisztességes
munkakörülményeket kér valamennyi európai számára, valamint a nyugdíjjogosultságok
teljes körű hordozhatóságát.

Ezek az intézkedések a polgárokat helyezik a belső piac középpontjába. A polgárok speciális
szükségleteinek megfelelő intézkedésekkel fognak eleget tenni.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam. A jelentés
hangsúlyozza, hogy „tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét, a tagállamok
szuverenitásának elvét”. Sajnos nem minden tagállam hajlandó elfogadni a szuverenitás
mibenlétét. 1953-ban Skócia legfelsőbb polgári bíróságának elnöke is megerősítette, hogy
az Egyesült Királyság más részeitől eltérően a skót alkotmányjog szerint a szuverenitás a
népé. Nagyon nagy kár, hogy az unionista pártok megakadályozták a skót kormány arra
irányuló kísérleteit, hogy ezen elv megvalósítása érdekében tartsanak népszavazást a skót
függetlenségről.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A dokumentum mellett szavaztam, mivel meg
kell erősíteni az európai piacfelügyeletet, jobb hozzáférést kell biztosítani a banki
alapszolgáltatásokhoz, létre kell hozni az egységes jelzálogpiacot, és meg kell szüntetni az
adózási akadályokat és a kettős adóztatást. Szükség van az elektronikus kereskedelemre
vonatkozó szakpolitika gyors és hatékony végrehajtására is az interneten vásároló polgárok
és fogyasztók bizalmának növelése érdekében. Fontos megelőző eszközként hamisítás és
kalózkodás elleni cselekvési tervet kell kidolgozni, biztosítandó, hogy az egységes piacon
forgalomban lévő termékek biztonságosan fogyaszthatóak, a szabványoknak megfelelőek
és legálisak legyenek. A Bizottságnak és a tagállamoknak az egységes piaci
intézkedéscsomagról szóló, hatékony kommunikációs politikát kell kidolgozniuk, amely
egy, az intézkedések kézzelfogható előnyeit értékelő vizsgálaton alapul. Olyan, a horizontális
szociális záradékon alapuló referenciaérték-rendszert kell bevezetni, amely lehetővé teszi
az egységes piaci intézkedések jelentőségének értékelését társadalmi hatásuk,
kézzelfoghatóságuk és megvalósíthatóságuk szempontjából, és amely megalapozhatja a
jövőbeni politikát. Az egységes piac középpontjába a polgárokat kell helyezni.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) Az egységes piac, amelyről a mai vita folyik,
kétségkívül az Unió gazdasági integrációjának egyik legnagyobb eredménye, de ne felejtsük
el, hogy nem az a feladatunk, hogy a stagnálást támogassuk, hanem az, hogy folyamatosan
a tökéletesítésre törekedjünk. Egy egységes rendszer az azt alkotó részektől függ, amelyek
a kirakójáték darabjaihoz hasonlóan robusztus, erős és stabil egészet alkotnak. Az egységes
piac rendszerét alkotó részek az emberek, akiknek jogait és kötelességeit prioritásként kell
kezelnünk. Célunk az egészséges és folyamatos fejlődés, amely ösztönzi a gazdasági
növekedést. A gazdasági növekedést pedig csak a gazdasági és szociális téren elért fejlődés
és a jobb irányítás hozhatja meg. El kell gondolkodnunk azon, hogy a politikák esetleg
nem igazán a polgárokat helyezik a középpontba. Létfontosságú az emberi tőke fejlesztése
és támogatása, és a piac valódi elmélyítése előnyökkel fog járni minden európai – a
munkavállalók, a fogyasztók és a vállalkozók – számára.

Edvard Kožušník (ECR),    írásban. – (CS) Az európaiakat szolgáló egységes piacról szóló
jelentés számos pozitív javaslatot tartalmaz, ilyen például a polgárok mobilitásának
előmozdítása vagy az európai polgárok kettős adózásának megszüntetése. Tartalmaz
azonban olyan javaslatokat is, amelyek túlságosan szabályozóak, és amelyek
végeredményben lassítani fogják az egységes piacot, és stagnáláshoz vezethetnek. Én
személyesen nem támogatom, hogy nagyobb mértékben szabályozzák és ellenőrizzék a
lakossági ügyfeleknek nyújtott pénzügyi szolgáltatások egységes piacát, sem pedig a
mobiltelefonos barangolás szabályozására irányuló intézkedés automatikus kiterjesztését,
mivel ez a szabályozó intézkedés ideiglenes volt, célja pedig a barangolási díjak átalakítása
volt. Ha nincsenek megfelelő piaci mechanizmusok, a végső kiskereskedelmi árak
szabályozása csak akkor jöhet szóba, ha nincs más megoldás, mint ahogy ez a
mobiltelefonos barangolásról szóló rendelet esetén történt. Az EU-ban a telekommunikáció
terén 2007 óta végbement változásokat figyelembe véve a politikusoknak a rendelet
automatikus kiterjesztésére irányuló felszólítása sokkal inkább populista politikai gesztus,
mint ésszerűen indokolható lépés. „Az év határokon átnyúló európai vállalkozása” című
televíziós verseny indítására irányuló javaslat véleményem szerint az európai források
értelmetlen pazarlása. Ezért úgy döntöttem, hogy tartózkodom a szavazástól.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam, mivel szilárd
meggyőződésem, hogy egy erős és egységes Európa legfontosabb attribútuma az egységes
piac megteremtése. A szociális vállalkozások támogatása, az európai polgárok mobilitásának
biztosítása, a mindenki számára elérhető, korszerű banki szolgáltatások támogatása: íme,
néhány a legfontosabb pontok közül, amelyekre elképzeléseinket, forrásainkat és
projektjeinket összpontosítanunk kell. Az első ponttal kapcsolatban különösen támogatom,
hogy a jelentés felszólítja a Bizottságot a szakmai képesítések különböző tagállamok általi
elismeréséről szóló zöld könyv közzétételére. Ez olyan fontos lépés lenne, amely
előmozdítaná az oktatás és képzés szerepének kézzelfoghatóbbá tételét egy egyre inkább
nyitott Európában.

Agnès Le Brun (PPE),    írásban. – (FR) Tavaly októberben Michel Barnier belső piacért és
a szolgáltatásokért felelős biztos bemutatta „Az egységes piaci intézkedéscsomag” című
közleményt, amely 50 javaslatot tartalmaz az Európai Unió gazdasági növekedésére nézve.
Ezután felkérték az Európai Parlamentet, hogy mondjon véleményt a dokumentum
különböző részeiről. Az intézkedéscsomag 2. része megteremti annak alapjait, hogy az
európaiak jobban elfogadják az egységes piacot. Jacques Delors egyszer azt mondta: ‘Nehéz
lenne beleszeretni az egységes piacba’. Ez nyilvánvalóan igaz, de azért megpróbálhatunk
egy, a polgárok számára hasznos egységes piacot megvalósítani. Ezért támogattam az
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Európai Parlament állásfoglalását, amely üdvözli a munkavállalói szabadságok és a szociális
gazdaság követelményei közötti egyensúlyt. Az intézkedéscsomagnak ez a része jelentős
szerepet játszik az olyan, az európaiak számára fontos területekre nézve, mint pl. a
közszolgáltatások, a kommunikációs infrastruktúra, a szolidaritás és foglalkoztatás, valamint
a fogyasztóvédelem. Ez az egyensúly bizonyítja, hogy a Bizottság teljes mértékben tisztában
van azzal, hogy a piac nem működhet a polgárok ellenében, épp ellenkezőleg: mind rövid,
mind hosszú távon a polgárokat kell szolgálnia.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam. Az egységes piac
megvalósítására irányuló erőfeszítések eddig a piacra és annak szervezésére irányultak, és
csak igen csekély mértékben foglalkoztak a polgárok, a munkavállalók és a fogyasztók
aggodalmaival és jogaival, ami magyarázhatja, hogy az európaiak miért tekintenek ódzkodva
és fásultan a belső piacra.

A polgárokat kell az egységes piac középpontjába helyezni. Ez világosan szerepel a
dokumentum bevezetőjében; az e cél elérésére irányuló javaslatok azonban nem elegendők
ehhez.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A jelentés elismeri, hogy az európaiak
túlnyomó többsége elutasítja az egységes piacot, ugyanakkor mégis az egységes piacot
helyezi a közösségi rendszer középpontjába. A jelentés szerint szükség van a szociális
területekre vonatkozó jogszabályok megerősítésére és a polgárok aggályainak
figyelembevételére, és ez nyilvánvalóan pozitív dolog lenne, de az egységes piac esetében
nem alkalmazható, figyelembe véve a jelenleg folyó szabad és torzulások nélküli versenyt.
Ez a jelentés ellentmondásos és félrevezető. Ezért ellene szavazok.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az egységes piac mindig is az európai gazdasági fejlődés
egyik pillére volt. Az egységes piac ösztönzésére tett erőfeszítéseknek a polgárok és a
vállalatok aggályaira és jogaira kell fókuszálniuk, és kézzelfogható előnyöket kell hozniuk
számukra. Az egységes piacra vonatkozó jogszabályoknak tartalmazniuk kell a szociális
jogokra való hivatkozást, és intézkedéseket kell javasolni a polgárok mobilitásának
ösztönzésére, valamint nyugdíjjogosultságuk hordozhatóságára. Csak így valósíthatjuk
meg az egységes piacot, és az csak így lehet működőképes.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    írásban. – (LT) Európa országai több mint fél
évszázada egyesültek az egységes piac megteremtése érdekében. Véleményem szerint már
negyed évszázada megvalósítottuk az egységes piacot. Azonban ma is számos problémát
kell kezelnünk az egységes piac hatékony működése és az Európai Unió versenyképessége
érdekében. Véleményem szerint az elfogadott dokumentumban szereplő intézkedések
közül kettő különösen fontos: az egész életen át tartó tanulás, illetve a fiatalok
munkanélküliségének csökkentése, továbbá az egységes energiapiac megteremtése és
megfelelő működése. Ami a fiatalokat illeti, ők a társadalomnak az a része, akik abban az
Európában fognak élni, amelyet most teremtünk meg. Ezért fontos, hogy a fiatalok számára
minden lehetőséget megteremtsünk ahhoz, hogy megfelelően részt tudjanak venni jövőjük
alakításában. Az energiapiac új uniós politikai terület. Az intelligens energiahálózatok
kétségkívül kiemelkedő szerepet fognak játszani a jövő gazdaságában, ezért haladéktalanul
megfelelő figyelmet és forrásokat kell szentelnünk ezek kialakításának és fejlesztésének.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértek ezzel az állásfoglalással, mivel nagyobb
figyelmet kellene szentelni az alapvető szociális jogoknak és a fogyasztói jogok, valamint
a munkavállalók, az áruk és vállalkozások szabad mozgása biztosításának. Az egységes
piacnak meg kell teremtenie a fenntartható növekedés és a magasabb foglalkoztatás
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feltételeit, és az egységes piac középpontjába a polgárokat kell helyezni. Következésképpen
fontos, hogy a verseny ne torzuljon. Az egységes piac akkor marad versenyképes, ha
valamennyi szociális jog tiszteletben tartása biztosítva van. Biztosítanunk kell és
folyamatosan meg kell erősítenünk a társadalmi jólétet és a munkavállalók jogait, valamint
tisztességes munkakörülményeket kell biztosítanunk. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy
ne lehessen egy tagállam területén dolgozni anélkül, hogy biztosítva lenne a tagállam
bérekre és munkafeltételekre vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés. Az „egyenlő
munkáért egyenlő bért” elvet teljes mértékben meg kell valósítani. A munkavállalók szabad
mozgásának akadályait meg kell szüntetni. A tagállamok munkaerőpiacait valamennyi
európai munkavállaló számára meg kell nyitni, de a piacok szabályozását az adott tagállam
munkaerő-piaci szabályaival összhangban kell végrehajtani, ideértve a skandináv kollektív
szerződéses modellt is. Nagyon fontos, hogy a tagállamoknak joguk legyen saját maguknak
eldönteni, hogy megadják-e a nem uniós polgároknak a tagállam területén való
tartózkodáshoz való jogot. Egy szociálisan orientált piacgazdaság megteremtéséhez az
ipar szerkezetátalakítását fenntartható módon kell végrehajtani, és folyamatosan konzultálni
kell a szociális partnerekkel. Nagyon fontos annak biztosítása, hogy az állami szektornak
legyen lehetősége munkájába hatékonyabban bevonni a vállalkozásokat, hogy így a polgárok
magas minőségű, innovatív közszolgáltatásokban részesülhessenek, és biztosítva legyen
az ezekhez való általános hozzáférés.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az európaiakat szolgáló egységes piacról szóló
jelentés mellett szavaztam, mivel véleményem szerint Európának olyan közös szabályozási
keretet kell elfogadnia, amely megfelel a polgárok igényeinek, és megszünteti a belső piac
egyensúlyhiányát és divergenciáit. A gazdasági válságot követően Európának olyan piacra
van szüksége, ahol a munkavállalók és fogyasztók vannak a politikák középpontjában. Az
európaiakat szolgáló egységes piacról szóló jelentés nagyobb együttműködésre szólít fel
az európai intézmények, tagállamok és vállalkozások között, mivel ez megerősítené az
Európai Parlament által tervezett politikát, és biztosítaná, hogy az megfeleljen az európai
piac igényeinek.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mert
egyetértek a Parlament által a Bizottság elé terjesztett fő prioritásokkal. A javaslatok közül
a legfontosabb az európai polgárok mobilitásának növelését célzó intézkedésekre történő
felszólítás. Ezek közül az intézkedések közül a legfontosabbak a következők: zöld könyv
közzététele a szakmai képesítések elismeréséről a meglévő keretrendszer értékelésével,
adott esetben 2012-ben jogalkotási kezdeményezés előterjesztése e keretrendszer
megreformálására, ugyanakkor pedig az uniós szintű szakmai igazolványkártya és egy
„európai készségútlevél” megvalósíthatóságának és hozzáadott értékének megvizsgálása
2011-ben. Ezek olyan pozitív intézkedések, amelyek figyelembe veszik a jelenlegi helyzetet,
és az EU-n belüli mobilitás növelését célozzák. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a
jelentés felszólítja a Bizottságot, hogy 2011 júniusáig nyújtson be jogalkotási javaslatot
az egyes banki alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításáról, illetve a bankköltségek
átláthatóságának és összevethetőségének 2011 végéig történő javítására irányulóan. A
jelentés továbbá felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot a
nyugdíjjogosultság teljes körű hordozhatóságának biztosítására irányulóan a mobil
munkavállalók előtt álló akadályok megszüntetése érdekében.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Az európaiakat szolgáló egységes piac legfontosabb
elemét a munkahelyek és az új munkahelyek teremtése képezik. Ez segít majd egy olyan
környezet megteremtésében, amelyben a vállalkozások és polgárok teljes mértékben
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élhetnek jogaikkal. A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvvel kapcsolatos javaslatok
terén ambiciózusabb hozzáállásra van szükség, vagyis célul kell kitűzni a gazdasági
szabadságok mellett a legfejlettebb munkajog, valamint a szociális partnerek közötti
kapcsolatokra vonatkozó normák és gyakorlatok védelmét is, illetve a kollektív
képviselethez és a kollektív tárgyalásokhoz fűződő jogok és a kollektív fellépéshez – többek
között a sztrájkhoz – való jog tiszteletben tartását, továbbá az „egyenlő munkáért egyenlő
bért” elv teljes érvényesítését.

Létfontosságú az európai közlekedési hálózat közös európai finanszírozási alapból történő
fejlesztése, a versenyképesség és az integráció fokozása, valamint a polgárok és
munkavállalók mobilitásának megfizethető szolgáltatások révén való elősegítése.
Véleményem szerint nagyon fontos, hogy a munkavállalók számára biztosítsanak
képzéseket és a különböző képesítések megszerzésének lehetőségét, mivel ezek
létfontosságúak a munkahelyteremtéshez, a társadalmi integrációhoz és az egységes piac
sikeréhez. Felszólítom a tagállamokat, hogy számolják fel az új tagállamok
munkavállalóinak mobilitását akadályozó tényezőket, hiszen a pénzügyi és gazdasági
válság kontextusában a munkavállalói mobilitásnak pozitív hatása van.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Egy versenyképes, akadályok nélküli, egységes piac
teljes mértékű megvalósítása létfontosságú az európai gazdaság újraindításához, valamint
a növekedés, versenyképesség és fenntarthatóság ösztönzéséhez az EU-ban. Az egységes
piac újraindítására és megerősítésére tett erőfeszítéseknek figyelembe kell venniük a
nyilvánosság, a fogyasztók, a közszolgáltatásokat igénybe vevők és a vállalatok aggályait
és jogait is, és kézzelfogható előnyöket kell biztosítaniuk számukra, hogy teljes mértékben
visszatérjen az európai projekt iránti bizalmuk, és hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak
a belső piac jelentette lehetőségekről. Ezért az európaiak mobilitását növelő intézkedéseket
kell elfogadni, és biztosítani kell a fogyasztók védelmét, továbbá fokozni kell a társadalmi
jólétet és a munkavállalók jogainak védelmét.

Robert Rochefort (ALDE),    írásban. – (FR) Correia De Campos jelentése mellett
szavaztam, amely a Barnier biztos úr által előterjesztett egységes piaci intézkedéscsomag
19, a polgárokra és az egységes piacra vonatkozó kezdeményezéséről szól. Támogattam
ezt a jelentést, amely ismételten felhívja a figyelmüket arra, milyen fontos, hogy a polgárokat
helyezzük az egységes piac középpontjába. A híres „nagy piac” megvalósítására irányuló
erőfeszítések eddig inkább csak az egységes piacra és annak szervezésére irányultak. Még
egyszer bele kell vágnunk, és ez alkalommal figyelembe kell vennünk a polgárok,
munkavállalók és fogyasztók aggályait és jogait. Felszólítom a Bizottságot, hogy támogassa
az állásfoglalásban szereplő kulcsfontosságú prioritásokat. Szeretnék kiemelni három
sürgős célkitűzést, amelyekkel vonzóbbá tehetjük az egységes piacot a polgárok számára:
a mobilitás fokozása (például a szakmai képesítések elismerésével vagy a
nyugdíjjogosultságok hordozhatóságával a mobil munkavállalók esetén), a mobiltelefonos
barangolásról szóló rendelet kiterjesztése – különösen a kiskereskedelmi adatátviteli díjakat
érintő korlátozások bevezetésével –, végezetül pedig az alapvető banki szolgáltatásokhoz
való hozzáférés, illetve a bankköltségek átláthatóságának és összevethetőségének biztosítása
Európa-szerte.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. 2010. november
11-én a Bizottság közleményt fogadott el az európai polgárok egységes piac iránti
bizalmának helyreállítása érdekében. Az egységes piacról szóló intézkedéscsomagot 2011.
február 28-ig kell megvitatni. A Bizottság által javasolt megközelítés tulajdonképpen azt
a jelentést tükrözi, amelyet Mario Monti terjesztett az Európai Bizottság elnöke elé „Az
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egységes piac új stratégiája” címmel. Ennek célja – az Európai Unióról szóló szerződés 3.
cikke értelmében – „a teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást, valamint a környezet
minőségének magas fokú védelmét és javítását célul kitűző, magas versenyképességű
szociális piacgazdaság” megerősítése oly módon, hogy a vállalkozásokat – elsősorban a
kis- és középvállalkozásokat – és az európaiakat helyezi az egységes piac középpontjába.
„Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes szociális
piacgazdaságért” című bizottsági közlemény 50 javaslatot tartalmaz az együttes munka,
vállalkozás és a cserekapcsolatok javítása érdekében, ezen belül „A bizalom helyreállítása
érdekében az európaiakat kell az egységes piac középpontjába helyezni” című 2. fejezet
19 kezdeményezést tartalmaz az egységes piac szociális dimenzióját illetően.

Licia Ronzulli (PPE),    írásban. – (IT) Az egységes piac teljes megvalósítása döntő lépés
az Európai Unió számára, hogy az intelligens, befogadó és fenntartható növekedés
tekintetében kiteljesítse potenciáljait.

Ehhez szükség van a nemzeti jogszabályok harmonizációjára, valamint az emberek, áruk,
szolgáltatások és a tőke szabad mozgásának ösztönzésére. A virágzó és dinamikus belső
piac megteremtése azon múlik, hogy képesek vagyunk-e olyan politikákat kidolgozni,
amelyek ösztönzik a növekedést, a foglalkoztatást és az innovációt.

A mai szavazással a Parlament ismét tanúbizonyságot tesz róla, hogy a polgárokat kell az
egységes piac megújításának középpontjába helyezni, hiszen ők azok a kulcsszereplők,
akik hatékonyan beindíthatják a növekedést és az innovációt. Az egységes piacra vonatkozó
politikát más szakpolitikai területekkel (versenypolitika, iparpolitika, energiapolitika és
közlekedési politika) összehangoltan kell kidolgozni.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    írásban. – (PL) Fontos, hogy ilyen széles körű vitát
folytatunk a közös, egységes európai piacról, amely már 20 éve működik, de még nem
sikerült kiteljesíteni a benne rejlő potenciált. A jogszabályok, ajánlások és kölcsönös
biztosítékok ellenére nem mondhatjuk, hogy teljes mértékben megvalósítottuk az egységes
piacot, pedig egységes piac nélkül Európa nem lesz egységes. Az egységes piac megteremtése
megerősítheti az Unió eszméjét. Miért nem sikerült még mindig megvalósítani az akadályok
nélküli egységes piacot, holott a tagállamok egyetértenek abban, hogy ezt a politikát kellene
követni?

Az egységes piac megvalósítását akadályozza a mélyen gyökerező és túlságosan erős
nemzeti partikularizmus. Az egységes piac újjáélesztéséhez el kell távolítanunk a
protekcionista akadályokat. Egyetértek azzal, hogy az egységes piacot irányító struktúrák
és folyamatok túlságosan bonyolultak. Ez főként abból a tényből fakad, hogy az Unión
belül túl sok különbség van. Szükség van az egységes valuta megerősítésére és az egész
Unióban való bevezetésére, hogy az egységes piac tekintetében minőségi változást érjünk
el.

Nem helyes, ha az egységes piac csak a nagy cégek számára létezik, egységes piacot kell
teremteni a kis- és középvállalkozások és főként a fogyasztók számára is. Célunk az
átláthatóság és a harmonizáció. Egy valóban egységes piac megteremtése számunkra
prioritás, ezért az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek minden évben egységes
piaci helyzetértékelést kell végeznie, mivel ez lehetővé teszi annak nyomon követését,
milyen mértékben sikerült elérnünk kitűzött céljainkat.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A jelentés megerősíti a polgárokat az egységes piac
középpontjába helyező intézkedéseket, 19 olyan intézkedésre fókuszálva, amelyek az
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európai polgárok igényeit célozzák. Ezt létfontosságúnak tartom ahhoz, hogy helyreálljon
az európai polgárok európai projekt iránti bizalma, és ennek érdekében az erőfeszítéseket
a polgárok, a fogyasztók, a közszolgáltatásokat igénybe vevők és a vállalatok aggályaira
és jogaira kell összpontosítani. Ki kell alakítani az egységes piac olyan holisztikus
megközelítését, amely képes reagálni az európai polgárok, valamint az állami és
magánszervek által érzékelt demokratikus deficitekre.

Néhány példa azokra az intézkedésekre, amelyek közelebb hozhatják a polgárokhoz az
európai projektet: az adminisztratív és adóakadályok megszüntetése, illetve a képesítések
harmonizációja révén a mobilitás ösztönzése; határokon átnyúló projektbe való beruházás
különböző területeken; a vámügyi tevékenységek koordinálása és a nemzeti piacok
ellenőrzése; valamint a barangolásról szóló rendelet kiterjesztése. Még egyszer
hangsúlyozandó azonban, hogy az egységes piac szociális aspektusának szakpolitikai
irányítással, az EU és a nemzeti szervek közötti partnerséggel és a gazdasági növekedést
ösztönző, illetve Európa versenyképességét növelő gazdasági dimenzióval kell társulnia.

Dominique Vlasto (PPE),    írásban. – (FR) Nagyon örülök, hogy elfogadtunk három
állásfoglalást az egységes piac újraindításáról, amelyek megerősítik az egységes piac
irányítását, valamint a vállalkozások, a növekedés és a polgárok szerepét ebben a
politikában. Az Egységes Európai Okmány aláírása után több mint 20 évvel az egyének,
áruk és tőke Unión belüli szabad mozgása egy ambiciózus politika sikeréről tanúskodik.
Ez az ambiciózus politika a polgárok és a növekedés szolgálatában áll, és nap mint nap
előnyöket hozhat mindenki számára. Nem lett volna elegendő, ha pusztán leltárt készítünk,
mivel az európaiak konkrét javaslatokat várnak tőlünk a jövő kihívásaira nézve. Prioritásaink
megfogalmazásakor kiegyensúlyozott intézkedéseket gyűjtöttünk össze, amelyek egy
világos politikai, gazdasági és társadalmi modellt testesítenek meg. Az európaiakat szolgáló
egységes piacról szóló állásfoglalás a polgárokat helyezi a középpontba. A jelentés egy
lépés az európai munkaerőpiac megteremtése felé, hiszen származási helytől, kortól és
foglalkozástól függetlenül támogatja a mobilitást és a cserét. Az állásfoglalásban szereplő
szociális védelmi intézkedések létfontosságúak az egységes piac szabályozásához és a
szolidaritáson alapuló szociális gazdasági modell támogatásához.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavazok, mivel hangsúlyozza,
hogy támogatni kell azokat a projekteket, amelyek hozzáadott értéket képviselnek Európa
számára, és hogy szükség van új iparpolitikára, valamint a regionális klaszterekbe történő
befektetés révén regionális fejlesztésre. Azért is a jelentés mellett szavazok, mivel támogatja
az egységes energiapiac létrehozását az energiafüggőség csökkentése és a versenyképesebb
infrastruktúra, illetve a végfogyasztók vonatkozásában versenyképesebb árak megteremtése
révén.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – (LT) A vállalkozásokat és a növekedést
szolgáló egységes piacról szóló állásfoglalás mellett szavaztam. Az egységes piac a
vállalkozások és a fogyasztók számára alapvető fontosságú, és kiemelt figyelmet kell
szentelni a kis- és középvállalkozásoknak, mivel bennük rejlik a legnagyobb fejlődési és
munkahely-teremtési potenciál. Egyetértek az előadóval abban, hogy az elektronikus
kereskedelem ösztönzése és egy egységes digitális piac megteremtése is az egységes piac
fontos aspektusai. Ez nagyon összetett folyamat, hiszen az uniós tagállamok adórendszerei,
kötelmi joga és a vállalkozások vezetésére vonatkozó követelmények között különbségek
vannak, de folytatni kell az erőfeszítéseket e téren. Szükség van az adópolitikák
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összehangolására is, mert a közös konszolidált társasági adóalap bevezetése üzletbarátabb
környezetet teremtene az európai vállalkozások számára az egységes piacon.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Az Európa 2020 stratégia keretében
kitűzött célok elérése érdekében az egységes piacnak biztosítania kell az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés feltételeit. Az uniós gazdasági irányítást javítani kell
azon gazdasági feltételek megteremtése érdekében, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások
számára, hogy az egységes piac kínálta előnyöket kihasználják, ezek révén növekedjenek,
és versenyképességük fokozódjon. A belső piac egyik nagy előnye a mobilitás előtt húzódó
akadályok felszámolása, az intézményi szabályozás harmonizálása, ami elősegíti az
integrációt, a gazdasági növekedést és az európai szolidaritást. A jelentésre szavaztam,
mivel támogatom az egységes piacba vetett bizalom előmozdítását valamennyi szinten,
valamint a vállalkozások előtt húzódó akadályok felszámolását, hogy beléphessenek a
piacra. Az EU gazdasági reformjának elsőrendű célja a szabad és tisztességes versenyen
alapuló egységes piac, amely Európa számára kulcsfontosságú versenyelőnyt jelent a
globális gazdaságban.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az EU gazdasági reformjának elsőrendű célja
a szabályosan működő, szabad és tisztességes versenyen alapuló egységes piac. A belső
piac jelenleg töredezett, az adminisztratív és szabályozási akadályok pedig negatív hatást
gyakorolnak a vállalkozásokra, különösen a kis- és középvállalkozásokra, amelyek nem
tudják teljesen kihasználni az egységes piac jelentette előnyöket. A szerzői jogok
engedélyezési szabályozása az EU-ban még nincs megoldva, ami közvetlen hatással van a
hamisításra és a kalózkodásra. Ez csökkenti az elektronikus kereskedelembe vetett bizalmat,
és a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályok felaprózottságának fenntartását
ösztönzi, bénítva az egységes piacon belüli innovációt. Különösen fontos megfelelően
kezelni a közbeszerzések kérdését, amelyek az EU GDP-jének 17%-át teszik ki. A határokon
átnyúló beszerzések a közbeszerzési piac elenyésző hányadát teszik ki, mert a kkv-k
hozzáférése a közbeszerzési piacokhoz továbbra is korlátozott. A gazdasági növekedés és
a foglalkoztatás szempontjából a szolgáltatási szektor kulcsfontosságú, de a szolgáltatások
egységes piaca – különösen a szolgáltatási irányelv tagállami végrehajtása során tapasztalt
hiányosságok és nehézségek miatt – továbbra sem elég fejlett. Egyetértek „Az egységes
piaci intézkedéscsomag felé” című bizottsági közlemény javaslataival, de úgy gondolom,
hogy az egységes piac hatékony működéséhez a tagállamoknak fejleszteniük kell a már
elfogadott uniós kezdeményezések – például a kisvállalkozói intézkedéscsomag, amely
segíteni fog az uniós vállalkozások adminisztratív és szabályozási problémáinak kezelésében
– végrehajtását.

Adam Bielan (ECR),    írásban. – (PL) Európának a világgazdaságban betöltött vezető
szerepe megőrzéséhez folyamatosan támogatnia és ösztönöznie kell a gazdasági fejlődést.
Az egységes piac a vállalkozások és a fogyasztók számára egyaránt alapvető fontosságú.
Kiemelt figyelmet kell szentelnünk a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a gazdasági
növekedés motorjai, és jelentős számú munkahelyet teremtenek. Olyan innovatív
intézkedéseket és megfelelő pénzügyi eszközöket kell alkalmazni, amelyek növelik a kkv-k
versenyképességét, elősegítik az információkhoz való hozzáférésüket, valamint a kutatási
programokban való részvételüket. Érdekes ötlet az uniós projektkötvények létrehozása,
ami lehetővé fogja tenni a vállalkozások számára az anyagi alapok megteremtését. Az
egységes digitális piac is a gazdaság fontos része lehet. Erőfeszítéseket kell tenni az
elektronikus kereskedelem ösztönzésére, különösen azért, mert ez hozzájárul a határokon
átnyúló kereskedelem fokozásához. Az uniós szabadalom és az egységes szabadalmi
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bíráskodási rendszer létrehozását is létfontosságúnak tartom. Támogatom az állásfoglalást,
mivel meggyőződésem, hogy a jól működő egységes piac hozzá fog járulni a gazdasági
növekedéshez.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel
véleményem szerint számos olyan intézkedést kell elfogadni és végrehajtani, amelyek
előmozdítják a fenntartható gazdasági növekedést és fejlődést, mivel csak így lehet sikeresen
újraéleszteni az egységes uniós piacot, valamint növelni az EU globális versenyképességét,
és munkahelyeket teremteni. Véleményem szerint nagyon fontos az is, hogy ezeket az
intézkedéseket összehangoljuk a regionális fejlesztési intézkedésekkel, hogy a kettő
kiegészítse egymást, és így elkerüljük azt, hogy az ipar, a vállalkozások és a szolgáltatások
bizonyos régiókban koncentrálódjanak, illetve az elszigeteltebb régiók magukra maradjanak.
A jelentés számos más olyan kérdéssel is foglalkozik, amelyek érintik a polgárok mindennapi
életét, a vállalkozások versenyképességét és a munkahelyteremtést – ilyenek például a
kutatások végrehajtása és az új technológiák támogatása, valamint a közlekedési, energia-
és távközlési infrastruktúra fejlesztése és bővítése.

Ezenkívül a jelentés egy – Litvánia számára fontos – kérdéssel is foglalkozik: felhívja a
figyelmet a kelet-európai országok energiainfrastruktúrájának megújítására, amely lehetővé
teszi, hogy majd sikeresen bekapcsolódjanak a nyugat-európai energiahálózatokba. A
jelentés ezzel kapcsolatban az energiaellátás európai fogyasztók számára való
megfizethetőségét is kiemeli. A jelentés ösztönzi a Bizottság és a tagállamok közötti
együttműködést egy hatékonyabb és tisztább közlekedési rendszer létrehozása és
használatának támogatása terén, valamint a nemzetközi elektronikus kereskedelem
támogatását és az online fizetési rendszerek fejlesztését.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unió a világ egyik vezető gazdasága,
amelynek motorját a kis- és középvállalkozások képezik. Az EU kiemelt figyelmet kell,
hogy szenteljen a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a leginkább megérezték a
gazdasági válság hatásait, mivel a kis- és középvállalkozások rendelkeznek a legnagyobb
fejlődési és munkahely-teremtési potenciállal.

Magától értetődik, hogy az európai erőfeszítéseknek a fenntartható gazdasági növekedés
ösztönzésére kell irányulniuk. A jelentés mellett szavaztam, mivel helyesen azonosítja az
uniós vállalkozások szükségleteinek jobban megfelelő és magasabb növekedést biztosító,
erősebb egységes piac megteremtésének prioritásait.

Egyetértek az ebben a dokumentumban megfogalmazott alapelvekkel, amelyek véleményem
szerint aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egységes piac olyan innovatív környezetté
váljon, amely előnyös a vállalkozások számára, és amely a digitális gazdaságon, illetve a
szolgáltatások hatékony szabad mozgásán alapul. Ezért egyetértek azzal, hogy ösztönözni
kell a határokon átnyúló kereskedelmet előmozdító elektronikus kereskedelmet, az
adópolitikák összehangolását, valamint a határokon átnyúló közbeszerzések egyszerűsítését,
mivel ezeken a területeken a kis- és középvállalkozások még le vannak maradva.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose és Britta Thomsen (S&D),
írásban. – (DA) A vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piacról szóló jelentés
mellett szavaztunk. A jelentés számos fontos javaslatot tartalmaz az egységes piac
kialakítására nézve.

Azonban nem értünk egyet azzal, hogy az adórendelkezések terén fennálló különbségek
súlyos akadályt jelenthetnek a határokon átnyúló ügyletek bonyolításakor, sem azzal, hogy
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a nemzeti adópolitikák összehangolása lényeges hozzáadott értéket jelentene a vállalkozások
és a polgárok számára, ahogy azt Monti úr jelentése állítja. Másrészt viszont támogatjuk a
tagállamok közötti együttműködést az adóelkerülés megelőzése és az adóparadicsomok
elleni fellépés terén. Az adókulcs azonban a tagállamok ügye marad.

Lara Comi (PPE),    írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam. Véleményem szerint a
működőképes egységes piac megteremtéséhez, amelyet az egészséges és termékeny verseny
jellemez, a jelentésben leírt intézkedések létfontosságúak.

Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy meg kell teremteni az egységes digitális piacot,
mert a megfelelő szabályok hiánya nagymértékben befolyásolja az európai piac
hatékonyságát, különösen most, amikor gazdasági versenytársaink előnyben vannak a
technológia terén. Figyelembe kell vennünk az elektronikus kereskedelemben rejlő óriási
potenciált, különösen a határokon átnyúló kereskedelem növekedése terén, valamint azt
is, hogy ez – mint azt már korábban is mondtam – ennek eredményeképpen növelheti a
piac versenyképességét.

Egyetértek azzal is, hogy két másik fronton is cselekedni kell: a szolgáltatási ágazatban és
a kis- és középvállalkozások terén. Elengedhetetlen a szolgáltatásokról és a szabványosítási
szabályozási keret reformjáról – oly módon, hogy a kkv-k-ra is vonatkozzon – szóló
irányelv megfelelő végrehajtása. Ezenkívül várjuk az Európai Bizottság jogszabályra irányuló
javaslatát is. Végezetül pedig – ahogy már más vitákban is elmondtam – új ösztönzőket
kell létrehoznunk, és több támogatást kell nyújtanunk a kis- és középvállalkozásoknak,
amelyek piacunk gerincét képezik, és oly sok munkahelyet teremtenek.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    írásban. – (RO) Úgy gondolom, hogy Európa számára
előnyös lesz, ha valamennyi vállalkozás, ideértve a kis- és középvállalkozásokat is,
könnyebben hozzáférhet az általuk megpályázható innovációs fejlesztési támogatásokra
vonatkozó információkhoz, valamint ha nagyobb mértékben részt vesz a kutatási
programokban, különösképp a köz- és magánszféra kutatásra és innovációs programokra
irányuló partnerségeiben. Véleményem szerint az ezekben a vállalkozásokban rejlő potenciál
eddig nem volt megfelelően kiaknázva. Ezért az EU-nak támogatnia kell ezt az ágazatot
tevékenységi körének bővítésében – köztük a határokon átnyúló tevékenységeket is –,
valamint az egységes piac nyújtotta lehetőségek kiaknázásában.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – A vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piacról
szóló jelentés mellett szavaztam, mivel véleményem szerint polgáraink javára
nagymértékben erősíteni fogja belső piacunkat. A jelentés valóban az ipari versenyképesség
növelését, a fenntartható fejlődést és a munkahelyteremtést kívánja szolgálni.

Az Európai Unió gazdasága egyedülálló, hiszen 500 millió fogyasztóval dicsekedhet.
Európa belső piacának fenntartása, megerősítése és támogatása biztosítani fogja az áruk
és szolgáltatások nagyobb mértékű, tagállamok közötti kereskedelmi akadályok nélküli
mozgását. A megszorítások idején létfontosságú, hogy fokozni tudjuk a gazdaságunk
növekedését.

Egyetértek azzal, hogy további lépéseket kell tenni a szolgáltatásokról és a szakmai
képesítések elismeréséről szóló irányelvek megfelelő végrehajtásának biztosítására. Ezen
irányelvek megfelelő végrehajtása lehetővé teszi majd az európai polgárok számára, hogy
más európai tagállamokba menjenek dolgozni, vagy ott kínáljanak szolgáltatásokat,
mégpedig nagy adminisztratív terhek nélkül. Az Európai Unió egyik legfontosabb
célkitűzése, hogy akadályok nélküli térséggé váljon.
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A jelentés a kis- és középvállalkozások támogatását is helyesli, amelyeknek most valóban
nagyon nagy szükségük van a támogatásra.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Mivel Európa a világ legnagyobb gazdasága,
az egységes piac megvalósítása a polgároknak és vállalkozásoknak a bizalom és biztonság
érzését fogja nyújtani. A jelenlegi európai válság és világválság arra késztet minket, hogy
elgondolkodjunk az EU jövőjéről és azokról az intézkedésekről, amelyeket az európai
gazdaság újraindítása érdekében el kell fogadnunk. Monti úr „Az egységes piac új stratégiája”
című jelentése után 2010 októberében a Bizottság elfogadta „Az egységes piaci
intézkedéscsomag” című közleményt. Ennek célkitűzései között szerepel olyan intézkedések
végrehajtása is, amelyek nagyobb, fenntarthatóbb és méltányosabb növekedést biztosítanak
a vállalkozások számára. Örülök, hogy elfogadtuk ezt a jelentést, mivel célkitűzései között
szerepel a kis- és középvállalkozások (kkv-k) bürokratikus terheinek csökkentése a
következők révén: hitelhez való hozzáférés biztosítása, az innovációba és a szolgáltatások
modernizálásába történő befektetés (pl. elektronikus vállalatirányítás) és a digitális gazdaság
megteremtése. Ezek az Európa 2020 stratégia alappillérei; ez a stratégia nagymértékben
hozzá fog járulni az egységes piac versenyképességének fokozásához és a növekedés
ösztönzéséhez.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés oly sok más jelentéshez hasonlóan
az egységes piac erősítését szolgáló intézkedéscsomag része. A jelentés szégyentelenül
dicsőíti a piacot és a szabad versenyt, holott szembe kell néznünk az ezen politikák okozta
nyilvánvaló katasztrófával és ezen politikák szörnyű következményeivel, amelyet ma
érezhetnek a dolgozók, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és általában mindenki,
különösen a gazdaságilag gyengébb országokban. Hadd idézzek néhány példát a jelentésből,
mondjuk az energia területéről: ‘rámutat, hogy […] egy minden tekintetben működő
energetikai belső piacra van szükség; hangsúlyozza, hogy az energetikai belső piacnak
hozzá kell járulnia a kis- és nagyfogyasztói energiaárak megfizethető szinten tartásához’.

Nyilvánvaló ezen állítások ellentmondásossága és valótlansága. Csak meg kell nézni, mi
történik Portugáliában, és máris rájövünk, hogy a liberalizáció privatizációhoz, valamint
magas kis- és nagyfogyasztói árakhoz vezet, az EDP – Energias de Portugal, S.A., valamint
a Galp Energia, SGPS, S.A. és az ágazat más vállalatainak részvényesei számára pedig több
mint 1 milliárd EUR profitot hoz. Ugyanez igaz a postai és távközlési szolgáltatások
ágazatára és pénzügyi ágazatra is.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez a jelentés a Bizottság egységes piaci
kommunikációs csomagjának részét képezi, és a javaslatai összhangban állnak Monti úrnak
„Az egységes piac új stratégiája” című jelentésével.

Ez a jelentés is dicsőíti a szabad versenyt, de nem lehet nem észrevenni, hogy próbálja
leplezni, milyen veszélyeket rejt a szabad verseny a dolgozók, a kis- és középvállalkozások
(kkv-k), valamint különösen a gazdaságilag gyengébb országokban élők számára.

Nézzük néhány konkrét, az energiára vonatkozó idézetet a jelentésből:

„rámutat, hogy […] egy minden tekintetben működő energetikai belső piacra van szükség;
hangsúlyozza, hogy az energetikai belső piacnak hozzá kell járulnia a kis- és nagyfogyasztói
energiaárak megfizethető szinten tartásához”. Csak meg kell nézni, mi történik
Portugáliában, és máris rájövünk, hogy a liberalizáció privatizációhoz, valamint magas
kis- és nagyfogyasztói árakhoz vezet, az EDP – Energias de Portugal, S.A., valamint a Galp
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Energia, SGPS, S.A. és az ágazat más vállalatainak részvényesei számára pedig több mint
1 milliárd EUR profitot hoz.

Ugyanez igaz a postai és távközlési szolgáltatások ágazatára, nem is beszélve a pénzügyi
szektorról. Ezért a jelentés ellen szavaztunk.

Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness és Gay Mitchell (PPE),    írásban. – Az
ír Fine Gael párt négy európai parlamenti képviselője a vállalkozásokat és a növekedést
szolgáló egységes piaci intézkedéscsomagról szóló jelentés mellett szavazott, mert
általánosságban támogatjuk ezt az állásfoglalást, azonban nem támogatjuk a kkta-t, ahogy
azt már korábbi szavazatindoklásainkban kifejtettük.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    írásban. – A Buşoi-jelentés felszólít egy vállalkozásbarát
egységes piac megteremtésére, és nagyon helyesen hangsúlyozza a kis- és
középvállalkozások fontos szerepét. Az EU-hoz tartozó Skóciában kisvállalkozások
tízezreinek vált előnyére a skót kormány kisvállalkozásokat támogató tervezete, amelyet
mint bevált gyakorlatot más európai nemzetek figyelmébe ajánlok.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mivel szükség van
a fenntartható gazdasági növekedést és fejlődést előmozdító intézkedések elfogadására és
bevezetésére az egységes uniós piac sikeres újraélesztése, az EU globális
versenyképességének növelése és a munkahelyteremtés érdekében. Ma Európa a világ
legnagyobb gazdasága. Az egységes piac a vállalkozások és a fogyasztók számára is alapvető
fontosságú, de fokozhatja a növekedést is, valamint munkahelyeket teremthet, és a benne
rejlő teljes potenciált még csak később fogjuk megtapasztalni. Kiemelt figyelmet kell
szentelni a kis- és középvállalkozásoknak, mivel bennük rejlik a legnagyobb fejlődési és
munkahely-teremtési potenciál. Ezért nagyon fontos a fenntartható gazdasági növekedés
ösztönzése. Az egységes piac és az itt működő vállalkozások létfontosságúak az uniós
gazdaságok jövőbeli növekedése szempontjából. Az egységes piacnak innovatív, üzletbarát,
a digitális gazdaságon alapuló környezetet kell teremtenie, ahol a szolgáltatások szabad
mozgása hatékonyan megvalósul. A szolgáltatások jól működő, egységes piaca jelentős
növekedési potenciált rejt, amely előmozdítja gazdaságaink talpra állását. Fenntartható
munkahelyeket kizárólag fenntartható növekedés képes garantálni. További lépéseket kell
tenni a szolgáltatásokról szóló és a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvek
megfelelő végrehajtásának biztosítására. Továbbá – adott esetben – komolyan fontolóra
kell venni az Unió-szerte használatos szakmai kártya bevezetését, mivel jelentősen javíthatja
az uniós polgárok mobilitását, és egyszerűsítheti az uniós vállalkozások munkaerő-felvételi
eljárásait.

Tunne Kelam (PPE),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, mivel véleményem szerint
sürgősen javítani kell a kkv-k feltételeit, valamint Európát valóban versenyképessé kell
tenni a világban. Számtalan alkalommal bebizonyosodott már, hogy a kkv-k bürokratikus
terheinek csökkentése gazdasági növekedéshez és a versenyképesség növekedéséhez vezet.
Nem történt elég erőfeszítés a kkv-k bürokratikus terheinek csökkentésére és működésük
hatékonyabbá tételére. A kkv-k az európai gazdaság hajtóereje. Az elektronikus világban
is drámai fejlődés megy végbe. Az elektronikus piacokon az EU nem igazán versenyképes.
Ez azt jelenti, hogy mindent meg kell tennünk az elektronikus kereskedelem fellendítésére,
és valódi fejlődést kell elérnünk az egységes európai digitális piac létrehozása terén. Már
sok fontos lépés történt, de még sok tennivaló maradt, és gyors fejlődést kell elérnünk.
Üdvözlöm a jelentésben javasolt erőfeszítéseket, amelyek hozzájárulnak a kérdéses terület
fejlesztéséhez.
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Edvard Kožušník (ECR),    írásban. – (CS) A vállalkozásokat és a növekedést szolgáló
egységes piacról szóló jelentés véleményem szerint nagyon kiegyensúlyozott, és úgy
gondolom, hogy a javasolt intézkedések végrehajtása ösztönözni fogja az egységes piac
növekedését és így végeredményben a tagállamok gazdaságait is. Különösen egyetértek a
jelentés legfontosabb prioritásaival, így az uniós szabadalom és az egységes vitarendezési
rendszer bevezetésével, az innovatív ágazatokba való hosszú távú befektetések
szükségességének hangsúlyozásával, az egységes piacon a vállalkozások és fogyasztók
elektronikus kereskedelembe vetett bizalmának fokozásával és az elektronikus kereskedelem
fejlődésének ösztönzésével, továbbá a kis- és középvállalkozások határokon átnyúló
tevékenységeinek útjába álló bürokratikus akadályok felszámolásával, illetve a közbeszerzési
szerződésekkel kapcsolatos döntési folyamatok racionalizálásával. Mivel az említett
intézkedések mindegyikét támogatom, és meg vagyok győződve arról, hogy ezek hasznosak
és előnyösek lesznek, a jelentés elfogadása mellett szavaztam.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött célok
elérése érdekében Európának befektetéssel és az európai piacon való határozott fellépéssel
meg kell teremtenie a növekedést és innovációt előmozdító feltételeket. Európának fenn
kell tartania a növekedést, és támogatnia kell az olyan hatékony stratégiákat a belső piacon,
amelyek célja a versenyképesség, innováció és kutatás előmozdítása. A Bizottságnak
garantálnia kell egy olyan csomag végrehajtását, amely a hazai piac versenyképessége
növelését célzó intézkedésekkel biztosítani fogja e célok megvalósítását. Az Európai Unió
gazdasági irányításának javítása fontos lépés, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára,
hogy az egységes piac kínálta előnyöket maximálisan kihasználják. A projektek
finanszírozását szolgáló uniós kötvények kibocsátása és az Európa-szerte érvényes
szabadalom bevezetése kettő azok közül a pontok közül, amelyek az állásfoglalás
támogatásra indítottak engem. Az egységes piac fontos cél, amelyet meg kell valósítani.
Nem szabad elfeledkezni a különböző tagállamokban uralkodó különböző feltételekről,
és így az EU-nak ezen különbségek minimalizálása is a feladata, ami az európai vállalkozások
előnyére szolgál.

Agnès Le Brun (PPE),    írásban. – (FR) Tavaly októberben Michel Barnier belső piacért és
a szolgáltatásokért felelős biztos ismertette „Az egységes piaci intézkedéscsomag” című
közleményt, amely 50 javaslatot tartalmaz az Európai Unió gazdasági növekedésére nézve.
Ezután felkérték az Európai Parlamentet, hogy mondjon véleményt a dokumentum
különböző részeiről. Az intézkedéscsomag 1. része a Bizottság azon terveit tartalmazza,
amelyek egy, a vállalkozásokat ösztönző környezet megteremtését célozzák. Ezért a
fenntartható fejlődést szem előtt tartva támogatnunk kell a munkahelyteremtést és az
innovációt, egyesítve a nemzetközi versenyképességet és a kkv-k védelmét. Az Európai
Parlament állásfoglalása jóváhagyja és kiegészíti a Bizottság kötelezettségvállalásait, ezért
támogattam. Az állásfoglalás emlékeztet minket arra is, hogy a reálgazdaságot minden
eddiginél jobban támogatni kell; mindenekelőtt egy ambiciózus európai iparpolitika révén.
A kkv-k valóban egységes piacának megteremtését szem előtt tartva az állásfoglalás
javaslatot tesz az európai magánvállalkozásokra vonatkozó alapszabály kidolgozására,
amely ösztönözné az uniós gazdaság ezen alapvető komponenseinek határokon átnyúló
létrehozását és működtetését.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, mivel
véleményem szerint az egységes piac kétségkívül globális versenyképességünk fő forrása.
Az egységes piac nélkül nem játszanánk ilyen fontos szerepet a gazdasági erők globális
egyensúlyának fenntartásában egy olyan korszakban, amikor a globális színpadon új
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szereplők jelennek meg. A belső piac fejlődése és a régiók további fejlesztése egymást
kiegészítve teremtik meg az erős Európát, amelyet kohézió és versenyképesség jellemez.
Ezzel összefüggésben szeretném hangsúlyozni a regionális politikának azt a különösen
fontos szerepét, amelyet az egységes piac további elmélyítésében betölthet. Úgy gondolom,
hogy az összes uniós régió egységes piachoz való fokozott hozzáférése előfeltétele a
dinamikus és erős egységes piacnak.

Az új tagállamok speciális helyzetben vannak, mivel az egységes piachoz való hozzáférésük
még mindig korlátozott. Az infrastruktúrába való befektetés és az infrastruktúra fejlesztése
elő fogja mozdítani a lemaradt régiók versenyképességének növelését, és biztosítani fogja
a belső piac harmonikus működését. Ez jelentős mértékben növelni fogja az Európai Unió
egészének globális versenyképességét.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam. Az egységes piac és az itt
működő vállalkozások létfontosságúak az uniós gazdaságok jövőbeli növekedése
szempontjából. A jelentéstervezet felvázolja az uniós vállalkozások igényeit jobban kielégítő
és a korábbinál nagyobb növekedést generáló, erős egységes piac kiépítéséhez szükséges,
prioritást élvező intézkedéseket.

Az előadó négy csoportba rendezte a prioritásokat, amelyek célja, hogy az egységes piacot
olyan innovatív, üzletbarát környezetté alakítsa, mely a digitális gazdaságon alapul, és ahol
ténylegesen megvalósul a szolgáltatások szabad mozgása. A szolgáltatások jól működő,
egységes piaca jelentős növekedési potenciált rejt, amely előmozdítja gazdaságaink talpra
állását. Fenntartható munkahelyeket kizárólag fenntartható növekedés képes garantálni.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A jelentés a vállalkozások
támogatásának és a növekedés ösztönzésének ürügyével az energiaágazat és a postai ágazat
liberalizációjának fokozását, valamint a szolgáltatásokról szóló irányelv határozottabb
végrehajtását javasolja. A neoliberális ideológiának megfelelően a jelentés szerint az
adminisztatív szabályozás és a közszolgáltatások gátolják a növekedést. Az európai vezetők
nem tanultak a 2008-as válságból, pedig radikális irányváltásra van szükség egy más típusú
Európa létrehozásához. A jelentés ellen szavazok.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az egységes piac mindig is az európai gazdasági fejlődés
egyik pillére volt. „Az egységes piaci intézkedéscsomag” című közlemény elsősorban a
szakpolitikai irányítással és a partnerség elvével – mint az egységes piac újraindításának
és elmélyítésének alapvető eszközeivel – foglalkozik. Dinamikusabbá kell tennünk az
intézményközi kapcsolatokat és a tagállamok, illetve nemzeti parlamentek, regionális és
helyi hatóságok közötti együttműködést, valamint ezek elkötelezettségét, hogy az egységes
piaci jogszabályok jobban alkalmazhatóvá és végrehajthatóvá váljanak. A tagállamoknak
és az európai intézményeknek egyaránt el kell kötelezniük magukat az uniós jogszabályok
nyomon követése, értékelése, korszerűsítése és végrehajtása mellett.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) egész
gazdaságunk nagyon fontos motorjai. Sokkal több lehetőséget kell kapniuk, hogy a belső
piacon fenn tudjanak maradni, és terjeszkedni tudjanak. Ennek megvalósításához tőkére
van szükség, és biztosítani kell, hogy a kkv-k könnyebben hozzáférjenek a tőkéhez. Az
európai nemzeti gazdaságok tartós és fenntartható növekedésének megteremtésében
további fontos tényező a szolgáltatási ágazat támogatása. Ehhez szükség van a szolgáltatások
szabad mozgására. A belső piac egészét vonzóbbá kell tenni, hogy innovatív és üzletbarát
környezetté váljon.

06-04-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU204



A versenyképesség növeléséhez és a növekedés ösztönzéséhez az EU-nak belső digitális
piacra is szüksége van. Az EU-ban valamennyi vállalkozás számára lehetővé kell tenni,
hogy éljen a belső piac nyújtotta előnyökkel, habár sok területen – így pl. az elektronikus
kereskedelem területén – még nyilvánvalóan fejlődésre van szükség. Nem szavaztam a
jelentés mellett, mivel az előadó új héa-stratégia bevezetését javasolja, de nem taglalja elég
részletesen, hogyan működne ez a gyakorlatban.

Rolandas Paksas (EFD),    írásban. – (LT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel az
egységes piac a vállalkozások és a növekedés szempontjából nagyon fontos tényező. Nagy
figyelmet kell szentelni az innovációnak és kreativitásnak, valamint az ezek finanszírozását
szolgáló, megfelelő mechanizmusnak. Az innováció megteremti az erős és fenntarthatóbb
növekedés és munkahelyteremtés alapját. Mindenekelőtt pedig a finanszírozási
mechanizmus hatékony működése érdekében kedvező feltételeket kell teremtenünk az
innovatív és munkahelyteremtő ágazatokba való hosszú távú befektetések számára. Kiemelt
figyelmet kell szentelni a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek óriási jelentőséggel bírnak
az európai gazdaság egésze szempontjából. Az egységes piacnak megfelelőbb környezetet
kell teremtenie a kkv-k számára: hozzá kell járulnia határokon átnyúló tevékenységeik
bővítéséhez, javítania kell a tőkepiacokhoz való hozzáférésüket, és fel kell számolnia az
őket gátoló adminisztratív és adóakadályokat. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy
a kkv-k az uniós regionális politika keretében megfelelő támogatáshoz jussanak, hiszen
nagy jelentőséggel bírnak a társadalmi kötelékek erősítése szempontjából a városi
kerületekben és a gyéren lakott területeken. Az európai bankszektor szerkezetének
sokrétűnek kell lennie, hogy meg tudjon felelni a kkv-k finanszírozási szükségleteinek.
Nagyon fontos egy egyértelműbb héa-keret és egy közös konszolidált társasági adóalap
létrehozása. Véleményem szerint sürgősen el kell fogadni az európai magánvállalkozásokra
vonatkozó új alapszabályt a kis- és középvállalkozások létrehozásának és határokon átnyúló
működésének megkönnyítése érdekében. Az állásfoglalásban szerepel, hogy a közbeszerzési
eljárásokat racionalizálni kell. Kedvezőbbé kell tennünk a határokon átnyúló közbeszerzési
eljárások feltételeit a más iparosodott országokkal és jelentős feltörekvő gazdaságokkal
való viszonosság biztosítása érdekében.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A pénzügyi és gazdasági válság következtében az
EU új szabályokat és rendszereket kezdett el keresni az egyensúly és növekedés biztosítására;
Mario Monti jelentése megteremti az egységes európai belső piaci intézkedéscsomag
alapjait. A fő célkitűzések a növekedés és fejlődés biztosítása, de ugyanakkor a biztonság
és biztosítékok garantálása a kis- és középvállalkozások, a befektetők, a fogyasztók és
valamennyi piaci résztvevő számára is, akiknek kereskedelmi tevékenységét meg kell
könnyíteni. „Igen” szavazatom nemcsak azt jelenti, hogy támogatom ezt a szöveget, hanem
azt is, hogy a polgárokkal szembeni kötelességemnek érzem a szabályozások javítását,
valamint a közszféra és a magánszféra számára a befektetések és a fogyasztás egyenlő
feltételeinek biztosítását egy folyamatosan növekvő rendszerben.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ebben a jelentésben a Parlament öt
fő prioritást határoz meg, melyeknek a vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes
piac megerősítése a céljuk: az uniós szabadalom és az egységes szabadalmi bíráskodási
rendszer létrehozása; az innováció finanszírozása; az elektronikus kereskedelem ösztönzése;
a kis- és középvállalkozások (kkv-k) egységes piachoz való hozzáférésének és egységes
piaci részvételének javítása; és a közbeszerzési eljárások racionalizálása. Egyetértek ezekkel
a prioritásokkal, ezért a jelentés mellett szavaztam. Szeretnék ismételten hangot adni annak
a meggyőződésemnek, hogy az uniós szabadalom és az egységes szabadalmi bíráskodási
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rendszer létrehozása elengedhetetlen az egységes piacon belüli innováció és kreativitás
támogatásához. Az innováció és a kreativitás a növekedés fontos tényezői. Véleményem
szerint ezen intézkedés kapcsán a Bizottságnak és a tagállamoknak figyelembe kell venniük
az innovációnak az erőteljes és fenntartható növekedés és munkahelyteremtés terén játszott
fontos szerepét. A növekedés előmozdításához biztosítani kell az innováció megfelelő
finanszírozását, elsősorban az uniós projektek finanszírozását szolgáló, uniós kötvények
létrehozásával.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Az egységes piacot újra el kell indítani, valamint
ki kell építeni annak érdekében, hogy megvalósuljanak az EU 2020 stratégiában kitűzött
célok, hogy fokozódjon a növekedés a vállalkozások, köztük a szociális gazdasági
vállalkozások (többek között a szövetkezetek, a kölcsönösségen alapuló társaságok, az
egyesületek és az alapítványok) szolgálatában, valamint hogy több és jobb munkahely
álljon rendelkezésre, továbbá hogy az uniós munkavállalók és fogyasztók jogait megfelelően
védjék. Véleményem szerint a kkv-k számára kedvezőbb szabályozási környezetet kell
teremteni a kkv-kra vonatkozó minden új szabályozó és jogi intézkedés gondos
hatásvizsgálatán keresztül a bürokratikus terhek csökkentése, a versenyképesség fokozása
és a minőségi munkahelyek előmozdítása érdekében. Meg kell őrizni a meglévő egészségügyi
és biztonsági rendelkezéseket a munkavállalók vonatkozásában. A Bizottság javaslatában
héa-stratégiát kell közzétenni, mivel a tisztességtelen adóverseny és a piaci torzulások
megakadályozása érdekében jobb adókoordinációra van szükség a tagállamok között. Úgy
gondolom, hogy a közös konszolidált társasági adóalapról szóló irányelvre vonatkozó
javaslat növelni fogja elsősorban a kkv-k versenyképességét az összetett adminisztrációból
adódó terhek csökkentése és a különböző nemzeti adórendszereknek való megfelelésből
eredő magas költségek csökkentése révén, potenciálisan kedvező hatást gyakorolva az
államháztartásra és a foglalkoztatásra.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Egy versenyképes, akadályok nélküli, egységes piac
teljes mértékű megvalósítása létfontosságú az európai gazdaság újraindításához, valamint
a növekedés, versenyképesség és fenntarthatóság ösztönzéséhez az EU-ban. Ezért helyes
olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek lehetővé teszik egy olyan erősebb egységes piac
kiépítését, amely jobban megfelel az EU-ban működő vállalkozások, különösen a kis- és
középvállalkozások szükségleteinek, és amely kedvező környezetet jelent az innováció
számára, mivel a digitális gazdaságon alapul, ahol valóban megvalósul a szolgáltatások
szabad mozgása.

Robert Rochefort (ALDE),    írásban. – (FR) Európában a jól működő egységes piac
elengedhetetlen a versenyképesség, a munkahelyteremtés és a fenntartható fejlődés
biztosításához. Ezért szavaztam kiváló kollégám, Buşoi úr jelentése mellett, amely számos
olyan prioritást megfogalmaz, amelyek hozzájárulhatnak az egységes piac jobb
működéséhez, valamint jogalkotási javaslatokat is indítványoz ennek megvalósítására. Fel
kell gyorsítanunk az uniós szabadalom létrehozását, racionalizálnunk kell a közbeszerzési
eljárásokat és a vállalkozások és polgárok elektronikus kereskedelembe vetett bizalmának
megerősítése révén ösztönöznünk kell a digitális gazdaságot. Végezetül hadd emeljem ki
a növekedés két létfontosságú tényezőjét, amelyeket sürgősen meg kell teremtenünk. Az
első a gazdaságok ökológiai szempontú átalakításának támogatásába való, hosszú távú
befektetés. Ezt uniós kötvények létrehozásával lehet megvalósítani, különösen az energia,
a közlekedés és a telekommunikáció területén. A második pedig a kkv-k egységes piaci
részvételének növelése finanszírozási forrásaik és a tőkepiacokhoz való hozzáférésük
javításával, a határokon átnyúló tevékenységük útjába álló adóakadályok felszámolásával,
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valamint a közbeszerzések jogi kereteinek felülvizsgálatával, melynek keretében
rugalmasabbá és kevésbé bürokratikussá kell tenni az eljárásokat.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mellette szavaztam. 2010 októberében
a Bizottság elfogadta „Az egységes piaci intézkedéscsomag” című közleményt, hogy új
lendületet adjon az egységes piac kiépítésének. A közlemény első részében a Bizottság
olyan intézkedéseket javasol, melyek a nagyobb, fenntartható és méltányos üzleti növekedés
előmozdítását szolgálják. Ma Európa a világ legnagyobb gazdasága. Az egységes piac a
vállalkozások és a fogyasztók számára is alapvető fontosságú, de fokozhatja a növekedést
is, valamint munkahelyeket teremthet, és a benne rejlő teljes potenciált még csak később
fogjuk megtapasztalni. Kiemelt figyelmet kell szentelni a kkv-knak, mivel bennük rejlik a
legnagyobb fejlődési és munkahely-teremtési potenciál.

Nuno Teixeira (PPE),   „írásban. – (PT) Az egységes piaci intézkedéscsomag” című
közlemény a szakpolitikai irányítással és a partnerség elvével – mint az egységes piac
újraindításának alapvető eszközeivel – foglalkozik. Az intézményközi kapcsolatok, valamint
a tagállamok – különösen a nemzeti parlamentek, illetve a regionális és helyi hatóságok –
közötti együttműködés és a tagállamok elkötelezettségének fokozása olyan mechanizmusok,
amelyek elő fogják mozdítani az egységes piaci jogszabályok alkalmazhatóságát és
végrehajthatóságát. A jelentés mellett szavazok, mivel az abban szereplő intézkedéseket
nagyon fontosnak tartom. Ezek közül szeretném kiemelni az egységes piac helyzetének
értékelését a Tanács tavaszi ülésén, a zöld könyv kiadását a civil társadalom, valamint a
regionális és helyi hatóságok részvételével, a megfelelőségi táblázatok közzétételét, és végül
az irányelvek végrehajtásában tapasztalható hiányosságok és hibák csökkentését.

A tagállamoknak és az európai intézményeknek egyaránt el kell kötelezniük magukat az
uniós jogszabályok nyomon követése, értékelése, korszerűsítése és végrehajtása mellett,
mivel az integrációs politika csak így lehet sikeres. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a
regionális és helyi hatóságoknak a szubszidiaritás és a partnerség elvével összhangban
nagyobb szerepet kellene kapniuk.

Jelentések: Sandra Kalniete (A7-0083/2011) - António Fernando Correia De Campos
(A7-0072/2011) - Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Támogattam képviselőtársam, Buşoi úr jelentését,
valamint Kalniete asszony és Correia de Campos úr jelentéseit is. Ez a három jelentés az
Európai Bizottság által közzétett, egységes piaci intézkedéscsomagra vonatkozó javaslat
továbbgondolása. Michel Barnier belső piacért felelős biztos célkitűzése az egységes piac
újraindítása, valamint mindenekelőtt annak biztosítása, hogy az egységes piac közelebb
kerüljön a polgárokhoz Ezt a célkitűzést teljes mértékben támogatom. Az egységes piaci
intézkedéscsomag révén demonstrálhatjuk a polgárok számára, hogy az európai integráció
és különösen az egységes piac megerősítése az ő érdekükben történik, nem pedig ellenük.
Az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés – vagy általánosabban: a polgárok
számára létfontosságú szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének – biztosítása
egy lépést jelent ebbe az irányba.

Giovanni Collino (PPE),    írásban. – (IT) A három európai parlamenti jelentés a Bizottság
egységes piaci intézkedéscsomagjára reagálva az európai ipar és az európai kis- és
középvállalkozások számára fontos kérdésekkel foglalkozik. A jogszabályok egyszerűsítése,
a bürokrácia csökkentése, a hamisítás elleni küzdelem, az innováció támogatása és a hitelhez
való hozzáférés fokozása: ezek olyan területek, amelyeken a vállalkozások olyan
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beavatkozásokat várnak Európától, amelyek biztosíthatják nemzetközi versenyképességük
helyreállítását.

Másrészről az egységes európai piac talpra állásához és megvalósításához mindenképpen
szükséges az Unión belüli egységes adópolitika. Az európai kis- és középvállalkozásoknak
a talpra álláshoz szükségük van erre az adópolitikára, és nemcsak mint kezdeti ösztönzésre,
hanem a megerősödés és növekedés időszakában is. Az európai adóügyi harmonizáció
hiánya egyenlőtlenségeket hoz létre az EU különböző részei között, pl.
Északkelet-Olaszország és Szlovénia között, amelyek adóügyi téren, valamint gazdasági
fejlettség terén versengenek egymással.

Lorenzo Fontana (EFD),    írásban. – (IT) A belső piacról szóló három jelentés nem hozott
lázba minket, mivel az általunk is támogatott pontok mellett olyanokat is találtunk bennük,
amelyekkel nem értünk egyet. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért
Képviselőcsoport (ALDE) képviselőjének jelentésében vannak olyan pontok, amelyekkel
nem értek egyet, valamint olyan intézkedések is, amelyek véleményem szerint inkább a
nagyvállalatoknak kedveznek, mint a kisvállalatoknak. Ennek ellenére tartózkodni fogok
a szavazástól, mivel a jelentések hangsúlyozzák az innováció fontosságát a növekedés
előmozdításában.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – Az Európai Bizottság által javasolt egységes piaci
intézkedéscsomag célja az egységes piacban rejlő potenciál kiaknázása és az EU
gazdaságának és versenyképességének helyreállítása a gazdasági válság után. A Bizottság
egységes piaci intézkedéscsomagjára vonatkozó parlamenti ajánlások mellett szavaztam,
és sürgetem az Európai Bizottságot ezen ajánlások elfogadására, mivel ez biztosíthatja az
irányítási struktúrák megerősítését, az innováció és munkahelyteremtés támogatását,
valamint azt, hogy a polgárok álljanak az egységes piac középpontjában. Együtt kell
működnünk az egységes piac irányításának megerősítésében és egy összehangoltabb
szakpolitikai irányítási megközelítés bevezetésében, amely hatékonyabbá teszi majd az
egységes piaci intézkedéscsomagot, és visszaadja a polgárok e kezdeményezés iránti
bizalmát.

Üdvözlöm, hogy az állásfoglalás felszólít arra, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a
polgárok mobilitására. Létfontosságúnak tartom azt is, hogy az egységes piac újraindítása
során figyelembe kell venni a kkv-k szükségleteit, és olyan környezetet kell teremteni,
amely kedvez az új, innovatív vállalkozások létrehozásának EU-szerte és különösen
Walesben.

Jelentések: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011) - Cristian Silviu
Buşoi (A7-0071/2011)

Catherine Stihler (S&D),    írásban. – Támogattam az egységes piaci intézkedéscsomag
tizenkét intézkedését, és remélem, hogy a Bizottság ezeket hatékony jogalkotási
intézkedésekké fogja továbbfejleszteni.

10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet

(Az ülést 13.25-kor felfüggesztik, és 15-kor újra megnyitják)
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ELNÖKÖL: ALEJO VIDAL-QUADRAS
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet

12. A japán nukleáris balesetet követően az európai nukleáris biztonság
vonatkozásában levonható tanulságok

elnök   – A következő napirendi pont a japán nukleáris balesetet követően az európai
nukleáris biztonság vonatkozásában levonható tanulságokról szóló tanácsi és bizottsági
nyilatkozatról folytatott vita.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Tisztelt Elnök Úr! Biztos Úr! Tisztelt Képviselő
Hölgyek és Urak! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy elmondjam: örülök annak, hogy
folytatjuk a múlt hónapban megkezdett vitát. Ez egyrészt bizonyítja az ügy komolyságát.
Másrészt jelzi, hogy túl mindazokon az érzelmi reakciókon, amelyeket Japán még mindig
rendkívül súlyos helyzete joggal vált ki mindannyiunkból, intézményeink e kérdésben
kellő körültekintéssel kívánnak fellépni. Egyúttal hadd erősítsem meg ismét, hogy készen
vagyunk folyamatos és konkrét támogatást nyújtani a japán népnek, akár humanitárius,
akár nukleáris szakértői segítség formájában. Az Európai Tanács ezt március 25-én
egyértelműen kinyilvánította.

Fel kívánom hívni továbbá a figyelmet arra, hogy a magyar elnökség haladéktalanul reagált
a japán katasztrófa eseményére, különös tekintettel a nukleárisenergia-kockázatokkal
kapcsolatos foglalatosságra. Hadd oszlassam el már a kezdet kezdetén azokat a tévhiteket,
amelyek a közvéleményben esetleg a nukleáris biztonsággal kapcsolatban kialakulhatnak.
Nevezetesen azt, hogy az EU csak most, egy külső válsághelyzet kapcsán eszmél rá az ügy
jelentőségére. Ez egy nagy tévedés! Egyrészt azért, mert Európában ténylegesen már több
mint 25 éve hatályban van egy erre a területre vonatkozó, jogilag kötelező erejű
keretrendszer, amelyet folyamatosan finomítunk.

Legutóbb például a nukleáris biztonságról szóló 2009-es irányelvvel. Másrészt azért is,
mert a nukleáris biztonság állandó jellegű folyamat, amelynek során fokozatosan
tökéletesítjük az előírásokat, levonjuk a tanulságokat az olyan eseményekről, mint
amilyenekre most Fukusimában sor került, és rendszeresen ellenőrizzük a létesítmények
tényleges biztonsági állapotát. Az Európai Tanács márciusban ténylegesen is megerősítette,
hogy az EU válaszreakciójának olyan irányokat kell követnie, amelyek a biztonság helyszíni
garantálását ötvözik a szabályozási keret tökéletesítésével. Ennek a több szálon futó uniós
válaszreakciónak az egyik vonulata az európai atomerőművek átfogó kockázati és
biztonsági értékelése, az úgynevezett stressztesztek kérdése.

Ennek hatályát és gyakorlati lépéseit a közelmúltbeli események figyelembevételével a
rendelkezésre álló szakértői tudás teljes körű igénybevételével kell kialakítani. Az európai
nukleáris biztonsági szabályozó hatóságok csoportjának és tagjainak a független nemzeti
szabályozó hatóságoknak május közepéig el kell készülniük az említett gyakorlati lépések
meghatározásával, amelynek alapján nyárra valószínűleg meg lehet kezdeni majd ezeknek
az értékelését. Több tagállam, illetve több nukleáris üzemeltető már meg is hozta az
atomerőművek biztonsági felülvizsgálatát előíró döntéseket. Az első tanulságokat ennek
alapján már az év végén tehát le lehet vonni és közzé lehet tenni. A stressztesztek
eredményét az értékelő hatóság megosztja tehát mind a közvéleménnyel, mind a
Bizottsággal.
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Az Európai Tanács ez utóbbi jelentése alapján az év végéig értékelni fogja az előzetes
eredményeket. A másik, azaz a szabályozással kapcsolatos vonulat keretében az Európai
Tanács már felkérte a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a nukleáris létesítmények biztonságára
vonatkozó meglévő jogi és szabályozási keretet, és tegyen javaslatot annak tökéletesítésére,
ahol erre szükség van. Ezzel egy időben folytatnunk kell a jogi szabályozás terén már
folyamatban levő munkát, és el kell fogadnunk a kiégett fűtőelemek és a radioaktív
hulladékok kezelésére vonatkozó irányelv-javaslatot. Hiszen a biztonsági előírásokat
nyilvánvalóan úgy kell meghatározni, hogy azok a nukleáris létesítmények teljes
életciklusára kiterjedjenek. Harmadik lépésként fel kell kérni az EU-val szomszédos
harmadik országokat is, hogy csatlakozzanak ehhez az értékeléshez, és emeljék meg
biztonsági követelményeiknek a szintjét.

A biztonsággal kapcsolatos aggodalmak természetesen nem korlátozódnak az atomenergia
területére. Egyetlen energiaforrás esetében, legyen bármekkora is a részaránya az ellátás
biztonságában, sem engedhetjük meg, hogy az ellátás garantálásával kapcsolatos
megfontolások háttérbe szorítsák az emberi egészséggel vagy a környezet védelmével
kapcsolatos biztonsági szempontokat. Amint tudják, számításba kell venni továbbá az
Európában meglévő helyzetet, nevezetesen azt, hogy az egyes tagállamok üzemanyag-
felhasználása más és más összetételű. Az energiamixről tehát mindenki szabadon dönthet.
Ez belátható ideig így is marad, hiszen ez az energiamix, ennek megválasztása, tagállami
kompetencia. A közös célok terén azonban ettől még haladhatunk előre a közös
energiapolitika megteremtésének útján.

Idén például megkezdjük a 2050-ig szóló energiaügyi menetrendnek a vizsgálatát. Ennek
keretében felmérjük, hogy az egyes energiaforrásoknak milyen mértékben kell
hozzájárulniuk az éghajlatváltozással kapcsolatban vállalt célok eléréséhez, amellyel
párhuzamosan az energiapolitikai, ellátásbiztonsági, fenntarthatósági és versenyképességi
céljainkat is teljesítenünk kell. Az energiamix megválasztásának szabadsága mellett
ugyanakkor a belső piac elmélyülése és az egyre szorosabb kapcsolódások miatt növekvő
mértékben függenek egymástól a tagállamok energiapolitikái és energiaforrás-választási
döntései. Ennek megfelelően célszerű közös jövőképet is kialakítani arról, hogy milyen
következményekkel járnak energiapolitikáink a beruházások, az energiaárak és a
szabályozás szempontjából.

Ez azt is jelenti, hogy mivel az atomenergia Európa energiatermelésének jelenleg 30%-át
teszi ki, az atomenergiát választó 14 tagállam egyike sem teheti meg, hogy bezárja azonnal
atomerőműveit anélkül, hogy egyeztetne a többi tagállammal, és ennek keretében
megvizsgálná mind a szóba jöhető alternatív energiaforrásokat, mind a hálózattal
kapcsolatos kérdéseket. E célból az elnökség az energiaügyi miniszterek informális májusi
ülése alkalmával részletekbe menő eszmecserét kíván tartani az e témával foglalkozó
kérdések rendezésével. Végül, de nem utolsó sorban fontos, hogy a közvéleményt is
tájékoztassuk a mögöttes feltételezésekről és a választott energiaforrásoknak mind az
előnyeiről, mind a hátrányairól. Biztos vagyok abban, hogy ehhez ezzel a mai vitával is
hozzájárulhatunk. Köszönöm szépen, Elnök Úr!

Günther Oettinger,   a Bizottság tagja. – (DE) Elnök úr, Győri asszony, hölgyeim és uraim!
A március 11-i szörnyű földrengés, az ezt követő cunami, az atomerőműben bekövetkezett
baleset, amelynek során több blokk is megsérült, valamint az a tény, hogy még mindig
nem látszik a károk helyreállítása és a kockázatok leküzdése folyamatának a vége, mivel
az atomerőműben még mindig irányíthatatlan a helyzet, még a legmodernebb technológia
használatával is: mindezek az események aggodalmat váltanak ki bennünk az energiaágazat
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biztonsága tekintetében az Európai Unióban és máshol. Ezért március 11-én összehívtunk
egy magas szintű csoportot miniszterek és a nemzeti kormányok, az atomerőmű-építő
társaságok és az energiaágazat képviselőinek részvételével, és felkértük őket, hogy vegyenek
részt a március 15-i ülésen. Az Energiaügyi Miniszterek Tanácsában március 21-én
előkészületeket tettünk az Európai Tanács számára, amely március 25-én végül felszólította
a Bizottságot és a nemzeti nukleáris biztonsági hatóságokat egy különleges stresszteszt és
egy átfogó biztonsági vizsgálat lefolytatására, a lehető legmagasabb biztonsági előírások
biztosítása céljából. Azóta dolgozunk a vizsgálatok kritériumain.

A Főigazgatóság, jómagam és a nukleáris biztonsági hatóságok összeállítják a vizsgálati
kritériumok katalógusát, amelyet benyújtanak Önök és a nyilvánosság elé annak végleges
elfogadása előtt. Ez egyrészt azoknak a kockázatoknak a következményeire vonatkozik,
amelyeket a földrengések és az özönvizek jelentenek az Európai Unió atomerőműveire
nézve, különösen az Atlanti-óceán partvidékén. Ugyanakkor magukat az atomerőműveket
érintő következményekre is vonatkozik, más szavakkal arra a kérdésre, hogyan lehet
megvédelmezni a hűtőrendszereket, a villamosenergia-ellátást és a vészhelyzeti
generátorokat. A további tényezők között szerepelnek a terrorista és a számítógépes
támadások, valamint repülőgépeknek az atomerőművekbe történő becsapódása.

Úgy gondoljuk, hogy a vizsgálati kritériumokkal kapcsolatos konzultációkkal és a döntés
meghozatalával május közepére végzünk az ENSREG, az Európai Nukleáris Biztonsági
Szabályozó Hatóságok Csoportja ülésén. Arra számítunk, hogy az év végéig sor kerülhet
átfogó tesztelésre az Európai Unióban működő 143 atomerőmű lehető legmagasabb
biztonsági előírásainak biztosítása érdekében. Beszéltünk az Orosz Föderáció és Ukrajna
kormányával, és a következő néhány nap során felvesszük a kapcsolatot Svájccal és
Örményországgal, valamint azokkal az országokkal, amelyek tervezik atomerőművek
építését, ilyen például Törökország és Belarusz. Célunk mindezzel annak biztosítása, hogy
a legmagasabb szintű biztonsági előírásokat és vizsgálati kritériumokat alkalmazzák
azokban az országokban, amelyek az Európai Unió közvetlen szomszédjai.

Tudjuk, hogy a tagállamok viselik a felelősséget az energiaforrás-összetételért, és ezért az
energiaellátási technológiáért, az atomerőművekért és az egyéb technológiákért is. Az
elmúlt néhány nap során egyértelművé vált, hogy a tagállamok meg akarják tartani ezeket
a jogköreiket. Más szavakkal: az érvényben lévő szerződések és jogszabályok alapján nem
tűnik reálisnak az, hogy európai szintre emeljük az atomenergiával kapcsolatos határozatok
meghozatalát. A biztonsági tesztet azonban, amelyben mindenkinek részt kell vennie,
közös nevezőnek tekintem az összes tagállam számára a meghatározott magas előírások
miatt, függetlenül attól, hogy használnak-e atomenergiát, vagy sem. Franciaországban a
villamos áramnak körülbelül a 76%-át atomerőművekkel állítják elő, miközben ez a
számadat Ausztriában 0%. Összesen 14 tagállam használ atomenergiát, míg 13 nem.
Németország jelenleg vizsgálja atomerőművei üzemideje lerövidítésének lehetőségét.
Lengyelország azt mérlegeli, hogy megépítse-e első atomerőművét, Olaszország pedig azt
vizsgálja, beruházzon-e további atomerőművekbe.

Meggyőződésünk, hogy a biztonsági vizsgálatok végrehajtása mellett különösen fontos,
hogy ez év júliusáig megtörténjen a nukleáris biztonságról szóló irányelv nemzeti jogokba
történő átültetése. Az volt a tervünk, hogy 2014-ben elvégezzük a Parlament és a Tanács
által elfogadott nukleáris biztonságról szóló irányelv értékelését, és hogy átültetjük azt a
nemzeti jogokba. Ezt most előre akarjuk hozni. Szándékaink szerint az év végéig
tájékoztatjuk Önöket az azzal kapcsolatos további megfontolásokról, hogy hogyan lehetne
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még jobban megerősíteni ezt az irányelvet, mivel jelenleg elsősorban a hivatalos jogkörökkel
és a létrehozandó testületekkel és néhány más területtel foglalkozik.

Szeretnék említést tenni a nukleáris hulladékokkal kapcsolatos javaslatokról is, amelyeket
a Bizottság benyújtott, és amelyekről a Parlament és a Tanács jelenleg folytatja a vitát. Ezek
is hozzájárulnak majd a biztonság lehető legmagasabb szintjének biztosítására irányuló
közös intézkedésekhez. Tudjuk, hogy a biztonsági vizsgálatoknak az lesz a végeredménye,
hogy a tagállamok levonják a saját következtetéseiket. Én azonban azokra a hatásokra
építek, amelyeket a realitás fog gyakorolni ebben az esetben. Arra számítok, hogy a
tagállamok elfogadják a szakértők által javasolt biztonsági értékelést, előírásokat és a
szükséges intézkedéseket, és átültetik ezeket a gyakorlatba saját országukban és
atomerőműveikben. Május közepén elmondjuk Önöknek, hogy számításaink szerint mikor
tudjuk majd beterjeszteni a stressztesztek és a tesztelési kritériumok munkaszinten
kidolgozott tervezetét.

Corien Wortmann-Kool,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr!
Képviselőcsoportom nevében szeretnék köszönetet mondani Oettinger biztos úrnak,
amiért a Japánban bekövetkezett katasztrófa után haladéktalanul hozzálátott a nukleáris
biztonság kérdésével kapcsolatos munkának. Ez a munka rendkívül fontos polgáraink
biztonsága szempontjából, mert a Japánban bekövetkezett nukleáris katasztrófa
megmutatta, hogy felül kell vizsgálnunk a nukleáris biztonsággal kapcsolatos szabályainkat.

Ez fontos feladat az Ön számára és a Tanács számára, mert mi itt, Európában kölcsönösen
függő helyzetben vagyunk a nukleáris biztonság szempontjából. Szükségünk van egy
európai stressztesztre az összes nukleáris létesítményre nézve, és amint Ön is említette, a
kritériumokat össze kell hangolni. Objektív és átlátható jelentésre – vagyis nyilvános
jelentésre – van szükségünk erről a stressztesztről, amelynek kiindulási pontjaként a
legmagasabb biztonsági szintet kell megjelölnünk.

Elnök úr! Remélem, hogy Ön és a tagállamok keményen dolgoznak majd ezen az
összehangolt megközelítési módon, hogy számíthassunk a legmagasabb szintű biztonsági
előírások életbe léptetésére. Amennyiben egy nukleáris létesítmény nem felelne meg a
stresszteszten, Önnek és a Tanácsnak gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok vállaljanak
kötelezettséget azonnali lépések megtételére. Az ilyen lépések között az atomerőmű
ideiglenes, sőt akár végleges bezárása lehetőségének is szerepelnie kell. Ebben a tekintetben
az is fontos, hogy ezeket a lépéseket azokra az atomerőművekre is kiterjesszük, amelyek
határainknál állnak, mert ezek alkalmanként súlyosabb hatást gyakorolhatnak polgárainkra,
mint azok az atomerőművek, amelyek teljes egészében Európában működnek. Kérem,
hogy erre figyeljen oda.

Megfelelően ki kell vizsgálnunk a mérlegelt lépéseket és kockázatokat. Az atomenergia
olyan energiaforrás, amelyről nem mondhatunk le egy pillanat alatt, mert energiaellátásunk
jelentős részét biztosítja és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez is hozzájárul. Ám újból végig
kell gondolnunk jövőnket és a megújuló energiaforrásokat, emellett nagyra törően tovább
kell fejlesztenünk energiahatékonyságunkat.

Marita Ulvskog,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (SV) Elnök úr! Az atomenergia
különbözik a többi energiaforrástól. Rendkívül rövid idő alatt roppant nagy károkat tud
előidézni országokra, emberekre és a jövő generációira nézve. Ezért nagyon örülök annak,
hogy az atomenergiával és a biztonsággal kapcsolatos kérdések a jelek szerint az Európai
Parlamentben erős és átfogó támogatást élveznek. Remélem, hogy ez egyértelmű, átfogó
és közös határozatokhoz is fog vezetni.
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Az atomenergiát nem lehet kizárólag nemzeti szinten szabályozni és ellenőrizni. Az
atomenergia nem tartja tiszteletben az országhatárokat, még az európai határokat sem.
Ezért a biztonságról szóló vitának és a biztonsággal kapcsolatos munkának nagyon sok
napirendi pontja van. Mindennek fényében nagyon fontos, hogy a lehető legegységesebb
határozatot hozzuk meg, és hogy most az egyszer figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt,
hogy véleményünk kissé eltérő az atomenergiával kapcsolatos kérdésekben. Ez egy rövid
és hosszú távú közös érdekünkről, a biztonságról szól.

Hosszabb távon a helyzet azt jelzi, hogy a jelenlegi energiaellátásunk fenntarthatatlan.
Energiaforrás-összetételünk nem kellően sokoldalú. A megújuló energia és az
energiahatékonyság területén végrehajtandó beruházásokról folytatott megbeszéléseket
tettekre kell váltanunk. Nem kevesebbre, mint paradigmaváltásra van szükségünk az
energiapolitikánkban, de ez az állásfoglalás nem erről szól. Egy új kezdet első lépésének
kell lennie, amely elmozdítja az energiaellátási rendszerünket a fenntartható energiák és
természetesen egy olyan stratégia előkészítésének irányába, amely fokozatosan kiiktatja
az atomenergiát – egyes esetekben a közeljövőben, más esetekben pedig valamivel hosszabb,
közepes vagy hosszú távon.

Lena Ek,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök úr! A Japánban bekövetkezett tragikus
események nemcsak a japán reaktorok hibáit és hiányosságait leplezték le. A fukusimai
események az atomerőművekkel kapcsolatos védintézkedések nemzetközi rendszerében
meglévő hiányosságokat is leleplezték. Ma sok európai aggódik az európai nukleáris
biztonság miatt. Ezért az Európai Uniónak mindenképpen átfogó módon át kell értékelnie
a nukleáris biztonsággal kapcsolatos megközelítési módját.

A Liberálisok és Demokraták véleménye szerint a Tanács által javasolt stressztesztek
túlságosan gyengék. Nemcsak technológiai és földrajzi szempontból kell a tesztet
lefolytatnunk, hanem a teljes biztonsági kultúra, valamint sokrétű
katasztrófa-forgatókönyvekre történő reagálásra való felkészültség szempontjából is. Ezért
teljességgel elengedhetetlen, hogy a tesztek kötelezőek legyenek, és hogy közös és átlátható
közösségi kritériumokra épüljenek.

Mindenkinek a számára nyilvánvaló módon nem engedhetjük meg azt, hogy a kormányok
és a nemzeti hatóságok önmagukat felügyeljék. Ehelyett a stresszteszteket független
szakértőknek kell lefolytatniuk, és azoknak teljesen átláthatóaknak kell lenniük. Minden
tényt nyilvánosságra kell hozni a Bizottság felügyelete alatt.

(Taps)

Ma ez jelenti ennek a technológiának az egyetlen hiteles alternatíváját. Emellett a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek átfogó módon felül kell vizsgálnia az EU nukleáris
biztonságról szóló jogszabályait. Európai előírásokra és szigorú követelményekre van
szükségünk. A Bizottságnak megvan a saját felelőssége, de a Tanácsnak is lépnie kell, és
vállalnia kell a saját felelősségét. Végül, most az alternatív energiaforrásokkal és az
energiahatékonysággal kapcsolatos tapasztalatokat is feltétlenül le kell szűrnünk. Ideje
határozni a kötelező célokról.

(Taps)

Rebecca Harms,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr! Oettinger úr, Ön
már tudja, hogy én nem bízom az Önök sztressztesztjeiben. Szeretném röviden kifejteni,
miért. Meggyőződésem szerint nem helyes, ha a nemzeti hatóságokra és a felügyeleti
szervekre bízzuk a teszt kritériumainak megállapítását és az eredmények értékelését.
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Egészen mostanáig kizárólagos felelősséget viseltek az Európai Unióban működő
atomerőművek felügyelete és tesztelése területén.

Ezeknek a szerveknek a tagjai uram-bátyám alapon készségesen tanúsítják majd egymás
atomerőműveiről, hogy biztonságosak voltak, ma is biztonságosak és továbbra is
biztonságosak lesznek. Ön valóban elhiszi, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok váratlanul
ráébrednek arra, hogy mindeddig rossz munkát végeztek, és hogy túlságosan elnézőek
voltak? Én ezt nem hiszem, Oettinger úr, és Ön még nem fejtette ki előttem, hogyan tervezi
garantálni azt, hogy ez az egész felügyeleti rendszer hirtelen függetlenné váljon.

A stresszteszt önkéntes jellege további bizonyíték arra nézve, hogy nem vehetjük ezt
annyira komolyan, mint amennyire szeretnénk. Ám még van idő arra, hogy megváltoztassa
a terveit és garanciákat nyújtson nekünk arra nézve, hogy független szakértők is hozzáférnek
majd az erőművekhez. Ön garantálhatja, hogy mindent tesztelnek majd, és hogy mi nemcsak
jelentéseket látunk majd egy olyan rendszerről szóló dokumentumról, amelyet jogosan
jellemeztem uram-bátyám alapon működő hálózatként, mert az abban érintett emberek
valamennyien ismerik egymást és már évtizedek óta közös baráti társaságot alkotnak, és
mindig elfogadták a legmagasabb szintű kockázatokat.

Szeretném kifejteni Önnek, hogy mi, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportja olyan módon megtervezett stresszteszteket várunk, amelyek képesek
kimutatni, melyek azok az atomerőművek, amelyek a továbbiakban valóban nem
elfogadhatók, és melyek azok, amelyeket elsőként kell leválasztani a hálózatról. Ahhoz,
hogy a stressztesztek valóban irányváltozást idézzenek elő Európában, mi alapként kezeljük
ezeket egy kiszállási ütemtervhez, amely most indul, és ha minden jól megy Európában,
akkor 2025 körül befejeződhet.

Szeretném megkérni Önt valamire, Oettinger úr. Az elmúlt néhány nap során Ön számos
interjút adott, és például Németországban is kifejtette, hogy tudja, melyik atomerőművek
nem fognak megfelelni ezeken a stresszteszteken, és hogy ezt egészen biztosan tudja néhány
erőműről. Kérem, hogy hozza nyilvánosságra ezeknek az erőműveknek a nevét. Például
ha ezek közül az egyik Fessenheim, az az erőmű, amely a francia felügyeleti hatóság szerint
nincs megfelelően védve áradásokkal vagy földrengésekkel szemben, akkor Önnek
nyilvánosságra kell hoznia a kockázatos helyszínek nevét. Ez növelné az Önök politikájával
kapcsolatos közbizalmat.

(Taps)

Giles Chichester,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Szeretnék köszönetet
mondani a soros elnöknek és a biztosnak nyilatkozatukért. Ezeknek a nyilatkozatoknak
a mérhető tartalma éles ellentétben áll néhány más hozzájárulással. Először is ne
feledkezzünk meg arról, hogy óriási különbségek vannak az 50 éves japán reaktorok és
az előkészület alatt álló, új konstrukciójú európai reaktorok között – roppant különbségek.
Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy roppant különbségek vannak Japán és
Nyugat-Európa szeizmikus kockázatai között. Mindenekfelett azonban teljesen biztosan
kell tudnunk, mi történt, mielőtt lépéseket tennénk annak felülvizsgálatára, amit teszünk,
és amit tervezünk tenni.

A modern reaktorokat úgy tervezik, hogy képesek legyenek ellenállni olyan kockázatoknak,
amelyek 20 vagy 50 évvel ezelőtt elképzelhetetlenek lettek volna. Örömmel látom, hogy
egyetért velem, Harms asszony.

(Kellemetlenkedő megjegyzések Harms asszony részéről)
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Ez igen szalonképtelen megjegyzés volt, és Ön a felszólalási időmből vesz el, Harms asszony.

Van egy moratóriumra vonatkozó javaslat. Ezt én ellenzem, mert elsietett lépés lenne,
amelyet tudományos bizonyítékok nem támasztanak alá. Meg kell tudnunk, mi történt,
mielőtt bármilyen lépést tennénk a már amúgy is elismerésre méltó európai biztonsági
kultúra megváltoztatása érdekében. Egyetértek azzal, hogy tovább akarjuk erősíteni
biztonsági kultúránkat, de ne tegyünk semmit elsietve.

Sabine Wils,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr! A közelmúltban
demonstrációk voltak Németországban, amelyen 250 000 ember követelte az
atomenergiából történő azonnali kiszállást és a megújuló energiára történő 100%-os
átállást. Mindkét követelés teljesíthető.

Csernobil és Fukusima után egyértelmű, hogy az atomenergiával mindig együtt jár
valamennyi kockázat. Ezért egész Európában kötelezővé kell tenni, hogy a nukleáris
biztonsági előírások a rendelkezésre álló legjobb technológiára épüljenek. A nukleáris
létesítmények nukleáris biztonságáról szóló tanácsi irányelv 2009. évi elfogadása ellenére
a jelenlegi biztonsági előírások maradnak érvényben a tagállamokban.

Ezért sürgősen felül kell vizsgálnunk ezt az irányelvet a Parlament részvételével, az
együttdöntési eljárás alapján, amely nem az Euratom-Szerződésre épül. Olyan
kezdeményezést akarok látni, amelyben a lehető legtöbb parlamenti képviselőcsoport
részt vesz, és amely felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot egy ilyen értelmű irányelvjavaslat
megszövegezésére. Meggyőződésem, hogy szükségünk van az egész Európát lefedő
nukleáris kiszállási stratégiára.

Niki Tzavela,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Egyetértek mindazzal, ami az
eddigiekben elhangzott, és azzal is, hogy holnap el kell gondolkodnunk a moratóriumon,
Chichester úr javaslata szerint.

Ehhez szeretném azonban hozzátenni a következőket: egy új korszak, egy új világ kapujában
állunk. A 21. században bekövetkezett összes természeti katasztrófa mega-katasztrófa
volt: mega-tüzek, mega-földrengések és mega-tengerárak. Hogyan védhetjük meg magunkat
az ezekből a katasztrófákból fakadó nukleáris fenyegetésektől és hogyan kerülhetjük el
ezeket? Láthatjuk, hogy a kockázatok mega-halálozásokkal járnak, amelyek szintén ezeknek
a katasztrófáknak tulajdoníthatóak.

Ebben a Parlamentben mi mindig elítéljük az emberiesség elleni bűntetteket. A TEPCO,
mint társaság hatékonyságát az emberiesség elleni bűntettek új formájának tekintem: nincs
átláthatóság, nincsenek óvintézkedések és semmit sem tettek azokért a dolgozókért, aki
probléma leküzdésén fáradoznak. Arra ösztönzök mindenkit, hogy gondolkodjon el ezen
az új, társadalom elleni bűncselekményen most, amikor belépünk a 21. századba.

Pilar del Castillo Vera (PPE).   – (ES) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Szükségünk
van energiára ahhoz, hogy ehessünk, utazhassunk, tanulhassunk, betegségeket
gyógyíthassunk, és még sok minden máshoz is. Ez az energia mindig többféle forrásból
származik. Egyes esetekben a legrégebbi forrásokból, például vízenergiából, fosszilis
energiából, vagy akár nukleáris energiából; más esetekben a legmodernebb, például
megújuló energiaforrásokból. Mindezeken túl egyes esetekben olyan irányba is fejlesztik
a technológiákat, hogy biztonságosabbá váljanak, vagy hogy hatékonyabbak legyenek,
például a megújuló energiák esetében.
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Vannak olyan kutatások is, amelyeket még nem vettek alkalmazásba, ilyen például a
szén-dioxid-tárolás, vagy amelyek reményeink szerint elvezetnek majd bennünket a fúziós
energiához. Mindez azért szükséges, hölgyeim és uraim, mert az emberi élet mindig a
felhasznált erőforrások folyamatos fejlődése és az ezt lehetővé tevő kutatások alapján
működött és fejlődött. A kommunikáció, az energia, az orvostudomány és a tanulás mind
erre épül: az összes erőforrás folyamatos fejlesztésére.

A közelmúltban a cunami és az azt előidéző földrengés súlyos károkat okozott Japán
lakosságának, ide számítva az áldozatokat, az eltűnteket és az anyagi veszteségeket is, és
jelentős károkat okozott a fukusimai erőműben. Mindezeknek figyelembevételével az a
feladatunk, hogy fokozzuk a biztonságot.

Holnap ez a Parlament szavaz egy közös állásfoglalásról, amelyről a parlamenti
képviselőcsoportok túlnyomó többsége között egyetértés született. Azt fejezi ki, ami
összeköt, nem azt, ami megoszt bennünket. Arra kérem a képviselőcsoportokat, hogy
tartsanak ki a javaslat tartalma mellett, és ne engedjék meg, hogy a saját érdekeik a közös
érdekek vagy a közös nézetek útjába álljanak, amelyeket ennek a javaslatnak a kapcsán
elértünk. Ez a mi holnapi felelősségünk.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Elnök úr! Mindenekelőtt szeretném kifejezni az
áldozatok és a nukleáris baleset miatt kitelepített családok melletti legmélyebb
együttérzésemet.

Hölgyeim és uraim! Ebből a balesetből mindenképpen meg kell tanulnunk azt a leckét,
hogy sürgősen meg kell erősítenünk a biztonsági intézkedéseket. A biztonság azonban az
emberi erőforrásokat is érinti. Gondoskodnunk kell az ágazatban dolgozók legmagasabb
szintű képzéséről. Optimális munkafeltételeket kell garantálnunk. A képzés és a munka
kiváló kereteinek megteremtése olyan feladat, amelyet csak az európai intézményekből
kiindulva lehet végrehajtani.

Azt az elkötelezettséget is szeretném kihangsúlyozni, amelyet a Szocialisták és Demokraták
Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja (S&D) vállalt európai
energiaellátási tervében, amely szilárd hitvallás a megújuló energiák, az infrastruktúrák,
az energiahatékonyság és az elektromos mobilitás mellett. Ezzel kapcsolatban úgy
gondolom továbbá, hogy újból meg kellene nyitnunk a szénről folytatott vitát, mert ez az
egyetlen hazai fosszilis energiaforrásunk.

Fiona Hall (ALDE).   – Elnök úr! A műszaki előírásokra vonatkozó stressztesztek nem
elegendőek. Nemcsak földrengésekre kell felkészülnünk. Japánban az események
összetorlódása idézte elő a problémát: áradás, a külső áramellátás megszűnése és a
kommunikáció megszakadása. Láthattuk, hogy az egyik probléma hogyan vezet el a
másikhoz, és hogy az erősen radioaktív fukusimai terület most roppant módon akadályozza
a biztonsági feladatok végrehajtását, amelyeknek folytatódnia kellene.

A nukleáris baleset nem lineáris esemény; a következmények úgy terjednek tovább, mint
a radioaktivitás, amely még mindig a tengerbe ürül. Ezért elengedhetetlen, hogy a javasolt
stressztesztek figyelembe vegyék a katasztrofális események többszörös, összetett mértani
következményeit.

Biztos úr! Amint Ön is említette, a tagállamoknak jogukban áll dönteni saját
energiaforrás-összetételükről, de Ön viseli a felelősséget a nukleáris biztonságért. Egyetért-e
azzal, hogy a tagállamoknak moratóriumot kell hirdetniük új atomerőművek
megtervezésére és üzembe helyezésére? Mit fog Ön javasolni annak biztosítása érdekében,
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hogy a kormányok és a befektetők most inkább arra összpontosítsanak, hogyan lehet
nagyobb elkötelezettséget elérni az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások
mellett?

Claude Turmes (Verts/ALE).   – (DE) Elnök úr, Oettinger úr, hölgyeim és uraim! A
Japánban bekövetkezett drámai események megmutatták, hogy csak az az atomerőmű
lehet tökéletesen biztonságos, amely soha nem épült meg, vagy amelyet leállítottak. Csak
ezek azok, amelyek tökéletesen biztonságosak. A Japánban bekövetkezett események óta
tudjuk, hogy minden más állítás hamis. Európa polgárai tudják ezt, és ezért átütő választ
várnak tőlünk. Az egyetlen válasz, amelyet adhatunk, egy olyan Európa felépítésére
vonatkozó jövőkép, amely teljes mértékben a megújuló energiára épül.

Fokozatosan elkezdhetjük átültetni a gyakorlatba ezt a jövőképet a lakások, a közlekedés,
az ipar és a villamosenergia-termelés hatékonyságának, a megújuló energiák széles
skálájának és a földgáz átmeneti tüzelőanyagként történő felhasználásának ötvözetével.
Oettinger úr! Ön részt vesz a 2050-ig szóló energia-ütemterv összeállításának folyamatában.
Kérdésünk Önhöz a következő: készen áll-e arra, hogy együttműködjön velünk egy ilyen
jellegű jövőkép kidolgozásában? Meg van-e győződve arról, hogy a 2050-ig szóló
energia-ütemtervet kell felhasználnunk azoknak a megbeszéléseknek az alapjaként,
amelyeket nemcsak a szakértőkkel, hanem az európai polgárokkal is folytatunk az európai
energiaellátás másfajta jövőjéről?

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Elnök úr! Ha ma meg kell tanulnunk a leckét, és ha el
kell végeznünk némi házi feladatot a Japánban történtek után, akkor ezt nagy elővigyázattal
kell tennünk. Összpontosítanunk kell, és alaposan kell gondolkodnunk. Az atomenergiáról
való lemondás, vagy irreális követelmények támasztása energiaellátási rendszerünknek
ezzel az ágazatával szemben egyetlen egy problémát sem fog kiküszöbölni. Közvetlenül
határainkon túl további erőművek épülnek, amelyekre nem terjeszthetjük ki biztonsági
előírásainkat vagy szabályozó hatóságaink felügyeletét. Kalinyingrádban és Belaruszban
ma már folyamatban vannak ilyen jellegű fejlemények a közép-európai igények kielégítésére.
Az atomenergia Unióból történő menekülése meg fogja mutatni, hogy erőfeszítéseink
illuzórikusak. Újból bele fogunk ütközni energiaellátási rendszerünk, és ezzel együtt
gazdaságunk és iparunk versenyképességének korlátaiba. Már sokadik alkalommal az
történik, hogy ökológiai terveinkből versenytársaink – elsősorban Oroszország –
profitálnak. Ezért ha ma meg akarjuk szigorítani az atomenergiára vonatkozó előírásokat,
akkor garanciákra van szükségünk arra nézve, hogy a határainkon kívül működő reaktorok
által előállított villamos energiára ugyanazok a szigorú kritériumok vonatkoznak.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Elnök úr! Többféle következtetést is le lehet vonni
a Japánban bekövetkezett katasztrófából. Először: az energiaágazatnak állami ellenőrzés
alatt kell lennie, és szükség van megbízható biztonsági létesítményekre minden erőműben,
megfelelő távolságban elhelyezve. A TEPCO társaság felelőtlenül viselkedett. Másodszor:
minden lehetséges módon támogatnunk kell a környezetet, és nemet kell mondanunk a
zöld rémhírterjesztőknek, akik már régóta zsarolják Európát. Harmadszor:
beszédmódváltásra van szükség a Parlamentben és a Bizottságban. Már régóta igen
civilizálatlan légkör uralkodik az Európai Parlamentben, emellett bátor férfiakból és nőkből
álló Bizottságra van szükségünk, akik nem félnek az új megoldásoktól, és akikben az
úttörők szelleme lobog, nem olyanokra, akik mindig másokra próbálják tolni a felelősséget,
és akik egy bizonyos fajta bogár mintájára bagatell személyes érdekek gombolyagát görgetik
maguk előtt, még az európai álláspontok tekintetében is.
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Peter Liese (PPE).   – (DE) Elnök úr, Oettinger úr, hölgyeim és uraim! Teljes mértékben
támogatom a közös állásfoglalást. Két konkrét üzenetet küldünk azoknak, akik felelős
pozíciókat töltenek be a tagállamokban, valamint Európa lakosságának. Közös szabályokra
van szükségünk, hogy megóvjuk magunkat a nukleáris balesetektől az egész Európában.
A nukleáris biztonság szűk látókörű megközelítési módjának ideje már régen elmúlt. Két
régebbi németországi erőművet, amelyek 180 km-re vannak Strasbourgtól, ideiglenesen
bezártak és leválasztottak a hálózatról. Körülbelül 100 km-re innen, Fessenheimban van
egy reaktor, amely tudomásunk szerint semmivel sem biztonságosabb, mint az a két német
erőmű, amelyeket a japán események következtében leválasztottak a hálózatról.

Ez a példa világosan megmutatja, hogy nagyon magas szintű közös kritériumokra van
szükségünk. Rendelkezésünkre állnak a jogi alapok, és az a kérdés, hogy milyen messzire
megyünk el a hatályos jogi alapok talaján, mindig politikai jellegű. Sokkal tovább kell
mennünk, mint azt a múltban tettük.

A második üzenet az, hogy a tagállamokban meghozott határozatoktól függetlenül – és
néhányan gyorsabban le fognak kapcsolni erőműveket a hálózatról, mint más tagállamok
–, nem szabad az elveszített energiát további gázimporttal pótolni, például Oroszországból.
A 21. és a 22. bekezdés mutatja azt az irányt, amelyre menni akarunk. Több megújuló
energiát és fokozott energiahatékonyságot akarunk. Oettinger úr! A fukusimai események
előtt Ön elkészített egy energiahatékonysági cselekvési tervet. Ez fontos továbbvezető lépés
volt, és ezt most még sürgősebben át kell ültetni a gyakorlatba.

Jómagam egyetértek a Parlament többségével abban a kérdésben, hogy szükség van kötelező
célkitűzésekre. A továbbiakban nem akarunk fosszilis tüzelőanyagokat használni.
Munkahelyeket akarunk a kereskedelemben és az iparban. Az energiahatékonyság
költséghatékony, és sürgősen előre kell lépnünk ezen a területen.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az
atomenergia szén-dioxid-mentes energiaforrás, ugyanakkor átmeneti energiaforrás is,
amely kimeríthető forrásoktól függ. Ugyanakkor potenciálisan veszélyes energiaforma is.
Fukusima után nyilvánvalóan prioritást élvez erőműveink biztonságának felülvizsgálata.
Ezeket a stresszteszteket a lehető leginkább összehangolt módon kell végrehajtani az Unió
szintjén, és lehetőség szerint a közvetlen szomszédságunkban is, független személyeken
keresztül, akik a legszigorúbb előírások és a legnagyobb átláthatóság szerint végzik
munkájukat.

Emellett az éghajlatváltozás elleni harc összefüggő és nagyra törő politikát tesz szükségessé.
Jóllehet az atomenergia használatával kevesebb szén-dioxidot bocsáthatunk ki a légkörbe
a szükséges villamos energia előállítása során, nem szabad ettől függenünk. Az olyan
országokban mint Franciaország, amely használ atomenergiát, az atomenergia
részesedésének csökkentése bármely messze ható határozat meghozatalának előfeltétele.
Ez a folyamat azt jelenti, hogy meg kell kettőznünk erőfeszítéseinket az energiatakarékosság
és a megújuló energiák részesedésének fokozása területén, amelyek közép- és hosszú távon
képesek lesznek csaknem teljes fogyasztásunkat lefedni. Ez az erőművek biztonságáról
szól, de az ellátás biztonságára is ki kell terjesztenünk az egész Európai Unióban, hogy
egyetlen ország se kerüljön nehéz gazdasági helyzetbe.

Végül: a valódi szolidaritáshoz létre kell hoznunk az energiaközösséget.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Elnök úr! Ami a biztonságot illeti, természetesen
készséggel támogatom képviselőtársaim összes javaslatát azoknak az alapvető
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függetlenségéről, akik a stressztesztek végrehajtásáért felelősek, és azt a gondolatot, hogy
ezeket a szabályokat közösségi szinten kell felállítani.

Ám ne csapjuk be önmagunk: van néhány öreg erőművünk, amelyeket a kockázatok
felhalmozódásának figyelmen kívül hagyásával építettek meg, és ennek következtében –
függetlenül attól, hogy végrehajtjuk-e ezeket a stresszteszteket, vagy sem – a meglévő
erőművek soha nem lesznek tökéletesen biztonságosak. Ezzel teljes mértékben tisztában
kell lennünk. Ezenkívül nem hiszem, hogy az európai polgárok többsége ma elfogadná
azt a gondolatot, hogy meg kell fizetnie egy európai nukleáris baleset költségeit. Ezt a luxust
nem engedhetjük meg magunknak; ezzel teljes mértékben tisztában kell lennünk.

Ezért meg kell szerveznünk az atomenergia fokozatos kivezetését, és közben szem előtt
kell tartanunk gazdasági szükségleteinket, a foglalkoztatással kapcsolatos szükségleteinket,
ipari kapacitásunkat és azt a követelményt, hogy nem növelhetjük az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátását. Szerintem ezzel valamennyien tisztában vagyunk.

Hogyan kell mindezt megtennünk? A nagy európai üggyel együtt kell megtennünk, ami
az atomenergia fokozatos kivezetése. Claude 15 évet említett. Szerintem ez túlzottan
optimista elképzelés; valószínűleg egy kicsit tovább fog tartani. Ez azonban egy hatalmas
ügy, amely alkalmas az európai emberek mozgósítására, helyreállíthatja az önmagunkba
és az intézményeinkbe vetett bizalmunkat, mert Fukusima után, elnök úr, ez továbbra is
ellenszegülést jelent a hatóságokkal és a felügyeleti szervekkel szemben. Ezzel tisztában
kell lennünk.

Paul Rübig (PPE).    (Trautmann asszony az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott rendelkezések értelmében kék kártyás kérdést kap) – (DE) Elnök úr! Szeretném
megkérni Trautmann asszonyt, hogy válaszoljon egy kérdésemre. Franciaországban
működik a független szabályozó hatóságok rendszere, amelyek nagyon jó munkát végeznek.
Mit gondol, a francia modell alkalmazható-e egész Európában, a francia rendszerre épülő
európai szabályozó hatósággal?

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Elnök úr! Köszönöm képviselőtársamnak,
Rübig úrnak, hogy feltette ezt a kérdést. Valóban úgy gondolom, hogy a francia szabályozó
hatóság független – az ő javaslatuk tanúsítja ezt. Úgy gondolom, hogy ugyanannak a
logikának az alapján, mint amit az európai energiaközösségről mondtam, szükségünk van
egy európai szintű független szabályozó hatóságra, és rendelkezésére kell bocsátanunk
azokat a felügyeleti eszközöket, amelyekkel a szabályozó hatóság munkája független lesz
és amelyekkel a szabályozó hatóság valóban kompetens lehet.

Corinne Lepage (ALDE).    (Trautmann asszony az eljárási szabályzat 149. cikkének (8)
bekezdésében meghatározott rendelkezések értelmében kék kártyás kérdést kap) – (FR) Ezzel
kapcsolatban, Trautmann asszony, egy független hatóság papíron rendben van.
Összetételének és annak a ténynek a figyelembevételével, hogy nincs pluralizmus azokban
az emberekben, akik a hatóságot alkotják, – őszintén szólva – sok kérdés felmerülhet
bennünk.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Elnök úr! Nemzeti szinten mindig meg lehet
kérdőjelezni a hatóság összetételét, és ebből a szempontból egyetértek Lepage asszony
megjegyzésével. Úgy gondolom, hogy hamarosan egy olyan időszaknak lehetünk a
szemtanúi, amelyben jobban lehet majd biztosítani a pluralizmust, de semmiképpen sem
szeretném megkérdőjelezni azon személyek munkájának őszinteségét, akik lelkiismeretesen
végzik munkájukat, és az egyik ilyen személy Lacoste úr.
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Evžen Tošenovský (ECR).   – (CS) Elnök úr! Most már több hete figyeljük
lélegzetvisszafojtva azt az elképesztő küzdelmet, amelyet Japánban folytatnak a gigantikus
földrengés és az azt követő cunami következményeivel. Csodálom azt a módot, ahogyan
a japánok megbirkóznak ezzel a helyzettel, erről még senki sem tett itt említést.

Az emberek mindig tanulnak a katasztrófákból. Az ehhez hasonló események mindig
műszaki fejlesztésekhez és biztonsági intézkedésekhez vezetnek. Az emberek továbbra is
felülnek a repülőgépre egy-egy súlyosabb légikatasztrófa után. Javul a megbízhatóság és
a biztonság. Feltétlenül össze kell gyűjteni az atomerőművek üzemeltetésével kapcsolatos
összes tapasztalatot a Japánban bekövetkezett katasztrófa alapján. Korrekt módon ki kell
értékelnünk ezt a rendkívüli természeti stressztesztet, és a lehető legtöbb tapasztalatot le
kell belőle szűrnünk műszaki és biztonsági intézkedések meghozatalához. Az
atomerőműveknek el kell viselniük rendkívüli természeti katasztrófákat.

A vészhelyzeti eljárásokból is tanulnunk kell, mivel ezek is részei az erőmű üzemeltetésének
és biztonságának. A politikusoknak tartózkodniuk kell a gyors és leegyszerűsített ítéletektől.
Természetesen ésszerű, ha a lehető leggyakrabban megismételjük az atomerőművek
ellenőrzését. A japán tapasztalatok lehetőséget kínálnak a hatályos biztonsági előírások
felelős felméréséhez, szükségtelen politikai feltűnősködés nélkül.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Mindenki tudja, hogy különféle
vélemények léteznek mind a tagállamokban, mind pedig itt, a politikai csoportok között,
arról a kérdésről, hogy használjunk-e atomenergiát, vagy sem.

A mai vita megmutatta, hogy még az egyes csoportokon belül is léteznek eltérő nézetek.
Egyrészt történt egy katasztrófa Japánban, ami roppant nagy problémát jelent. Vitát
indítottunk erről a témáról, és úgy gondolom, hogy az állásfoglalás fontos lehetőséget
kínál a számunkra ahhoz, hogy ma és holnap egy konkrét kérdésre összpontosítsuk a
figyelmünket: képesek vagyunk-e közösen felemelni a biztonsági előírásokat és képesek
vagyunk-e hatályba léptetni bármilyen jellegű fokozott európai hatásköröket vagy nagyobb
európai együttműködést megvalósítani.

Bár az állásfoglalás sok olyan pontot tartalmaz, ami nekem nem tetszik, az a véleményem,
hogy képviselőtársaim kiváló munkát végeztek, mert elkészítettek egy olyan szöveget,
amely erősebben összpontosít a biztonságra és az európai együttműködésre. Ezért
szeretném megkérdezni, nem lenne-e legfőbb ideje annak, hogy megragadjuk a mai és
holnapi vita által felkínált lehetőséget és félretegyük azt a kérdést, hogy le kell-e mondanunk
az atomenergiáról vagy sem, vagy hogy az atomenergia lelkes támogatói vagyunk-e vagy
sem, és nem kellene-e inkább erre a kérdésre összpontosítanunk. Ha valamennyien
egyetértenénk és nem terjesztenénk elő szavazásra a benyújtott módosító javaslatokat –
bár szeretném, ha egyszer majd megvalósulnának – és arra összpontosítanánk, hogy nagy
többséggel, esetleg egyhangúan szavazzunk a nagyobb biztonság és a fokozott európai
hatáskörök mellett, akkor ezzel többet tennénk az Európai Parlament hírnevéért és azért,
hogy levonhassunk következtetéseket a Japánban bekövetkezett eseményekből, mint ha
folytatnánk örökös vitáinkat. Talán elhalaszthatnánk ezeket a vitákat a jövő hét utáni hétre.
Kérem, hogy gondolkodjanak el azon, érdemes lenne-e ezt megpróbálnunk.

(A képviselő hozzájárul ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott rendelkezések szerint kék kártyás kérdést intézzenek hozzá)

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Elnök úr, Reul úr! Ön tudja, hogy én mindig
támogattam a nukleáris ipar magasabb biztonsági szintjét. Ami a nukleáris biztonságról
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szóló, két évvel ezelőtt elfogadott irányelvet illeti, nagyon kevés sikert tudtam elérni. A
Parlament nagy többsége ellenezte a legmagasabb biztonsági előírásokat. A kölcsönös
bizalom új érzésének tárgyköre újabb súlyos probléma elé állít bennünket. A Parlamentnek
lényegében nincs beleszólása ebbe a vitába. Ha esetleg kételkedne ebben, a nukleáris
biztonságról és a stressztesztekről a Tanács és az Euratom hozza meg a határozatokat. A
Parlament ki van zárva ebből az eljárásból. Általánosságban elmondhatjuk a véleményünket,
de a jó ég tudja, hogy ennek lesz-e valami következménye, vagy sem. Ha Ön most azt
mondja, hogy a jövőben lépéseket teszünk a régi Euratom-Szerződés ellen és gondoskodunk
arról, hogy legyen konzultáció és átláthatóság a biztonsággal kapcsolatos összes területen,
akkor talán könnyebb lesz egyetértésre jutnunk.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Elnök úr, Harms asszony! Nem teljesen értem a kérdését,
mert nem tett fel kérdést. Ez azonban nem rossz, mert tettem egy erőfeszítést, és továbbra
is ennek a lehetőségnek a felkarolására fogok törekedni. Ön is tudja, hogy homlokegyenest
ellentétes véleményt képviselünk ebben a tárgykörben.

A hatáskörök kérdésétől függetlenül fontos jelzés lenne, ha nagy többséggel egyetértésre
tudnánk jutni a fokozott biztonság kérdésében. Az állásfoglalás számos területet lefed,
sokkal többet annál, mint amit már elfogadtunk, és sokkal többet annál, mint amennyivel
én hajlandó voltam egyetérteni. Ez igaz, és Önnek tökéletesen igaza van. Ha azonban
képesek lennénk egyetértésre jutni a nagyobb biztonság és a „több Európa” tárgykörében,
akkor ezzel jelzést küldenénk a tagállamoknak. Ha ezt holnap megtesszük egy vita alapján,
mert eltérőek az álláspontjaink abban a kérdésben, hogy ki kell-e szállnunk az
atomenergiából, vagy sem, akkor ennek valószínűleg nem lesz túl nagy hatása. Ez minden,
amit kérek, se több, se kevesebb.

Giles Chichester (ECR).   – Elnök úr! Engem mélyen megsértett az, hogy Harms asszony
csak kellemetlenkedik kikapcsolt mikrofonnal, de elhárította munkatársam, Reul úr kék
kártyás kérdését. Nem részesülhetnék egyenlő bánásmódban?

Michael Cramer (Verts/ALE).    (Reul úr az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott rendelkezések értelmében kék kártyás kérdést kap) – (DE) Elnök úr, Reul úr! Azt
akartam kérdezni Öntől, hogy az Ön személyes álláspontja változott-e bármilyen
mértékben. Az a szvetter, amelyet ma viselek, 30 éves. Azokban a napokban demonstráltunk
az atomenergia ellen. Az úgynevezett szakértők azt mondták nekünk, hogy tízezer évente
egyszer történhet baleset. A Potsdami Éghajlatihatás-kutató Intézet igazgatója,
Schnellhuber úr a közelmúltban azt mondta a Die Zeit című folyóiratnak adott interjújában,
hogy ez igaz. Ha elosztja a tízezer évet azzal a 400 atomerőművel, ami a világon működik,
akkor azt kapja, hogy az eredmény 25 év. Ezért elfogadhatjuk azt, hogy minden 25 évben
történik egy reaktorbaleset. Először Csernobil, aztán Fukusima. Melyik lesz a következő?

Megváltoztatta-e az álláspontját ebben a kérdésben? Továbbra is úgy véli-e, hogy az
atomerőművek biztonságosak, vagy osztja-e azt a véleményemet, hogy Zwentendorf a
világ egyetlen biztonságos atomerőműve?

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Elnök úr! Természetesen változott a véleményem, de nem
alapvetően. Olyan rossz az, ha valamiről megváltoztatjuk a véleményünket? Véleményem
azonban jelentős mértékben megváltozott, és remélem, hogy ezt Ön is észrevette.
Kifejtettem, hogy megszavazom ezt az állásfoglalást, ha a jelenlegi formájában marad. Ez
fontos változás a korábbi nézeteimhez képest. Ezt tekintheti kielégítőnek, vagy nem
kielégítőnek. Kitartok amellett, amit mondtam. Jó lenne, ha egyhangúan fogadnánk el ezt
az állásfoglalást.
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Jo Leinen (S&D).   – (DE) Elnök úr! Hallotta, amit az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
elnöke mondott. Én most a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági
Bizottság elnökeként szólalok fel, és a különbség nem is lehetne ennél nagyobb. Magától
értetődik, hogy a legmagasabb biztonsági szintre van szükségünk az összes atomerőmű
esetében. Ebben valamennyien egyetértünk. Oettinger úr! Az Önök stressztesztje fontos
első lépés, de közel sem elegendő. Úgy vélem továbbá, hogy újból át kell gondolnunk
megközelítési módunkat és új megközelítési móddal kell előállnunk, amely sokkal
mélyebbre megy és sokkal alapvetőbb. Ezért a legmagasabb szintű uniós biztonsági előírások
mellett egy kilépési forgatókönyvre is szükségünk van abból a kockázatos technológiából,
amelynek alkalmazását nem tudjuk igazolni a sűrűn lakott európai kontinensen.

Reul úr! Önnek és másoknak is egyet kell ezzel értenie. Az Ön munkatársai Berlinben
sokkal több előrehaladást értek el, mint Ön itt Strasbourgban és Brüsszelben. Valószínűleg
elérték a fordulópontot, míg Ön továbbra is ragaszkodik a régi elképzeléseihez. Remélem,
hogy képesek leszünk előállni egy megfogalmazással, egy forgatókönyvvel és egy stratégiával
az atomenergiából történő kiszálláshoz. Oettinger úr! Az az ütemterv, amelyet Ön ez év
júniusáig elkészít, nagyszerű lehetőség lehet ennek elérésére. A stressztesztek után arról
is meg kell velünk osztania elképzeléseit, hogy hogyan szállhatunk ki a nukleáris technológia
használatából.

(Taps)

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Elnök úr, Győri asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim!
Úgy gondolom, hogy részvétünket kell nyilvánítanunk a Japánra lesújtó hatalmas katasztrófa
áldozatai felé. A helyzet valóban aggasztó, de szerintem a politikának nem az a feladata,
hogy pánikhelyzetekben döntéseket hozzon, hanem az, hogy megpróbáljon józan maradni
és amennyire ez tőlünk telik, szembenézzünk a realitással.

Amint mondtam, úgy gondolom, hogy két fontos megfontolásból kell kiindulnunk. Az
első az, hogy ugyanaz az ég van fölöttünk, de a földet határok osztják meg, amelyeknek
semmi közük sincs a napirendre tűzött problémákhoz; a másik pedig az, hogy mindig
fenntartható fejlődésre kell törekednünk, amely sok tényezőből áll össze. Ennek a
fenntartható fejlődésnek van három olyan alkotóeleme, amelyeket össze kell illesztenünk:
gazdasági, környezeti és társadalmi. Ha ebben sikerrel járunk, akkor szerintem jó irányba
haladunk.

Szerintem a benyújtott állásfoglalás, amelyet teljes mértékben támogatok és amellyel sokan
egyetértettek, a megfelelő időben érkezett ahhoz, hogy felelősséget vállaljunk a biztonságért,
amelynek a jelenlegi helyzet diagnózisát kellene képviselnie és a jövő felé kellene tekintenie.
Hogyan tekinthetünk a jövő felé? Úgy, hogy teljesítjük azokat a kritériumokat, amelyeknek
a betartására nézve kötelezettséget vállaltunk, és mindenekfelett úgy, hogy elmozdulunk
a hatékonysággal és a megújulókkal kapcsolatos határozatok felé, amelyeknek mindig
figyelembe kell venniük a kultúrát és az innovációt a kutatásban, a Nemzetközi Kísérleti
Termonukleáris Reaktort (ITER) is ide számítva.

Elnök.   – Az Elnökséget tájékoztatták arról, hogy ma van Leinen úr születésnapja, tehát
boldog születésnapot, Leinen úr!

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Elnök Úr! Biztos Úr! Kollégák! A nukleáris biztonság
emberarcú! Egy erőmű tervezése, építése, működtetése, ellenőrzése, bezárása, az erről
hozott jogszabályok elkészítése mind-mind emberi tevékenység. A biztonság legfontosabb
eleme tehát a tudás, az emberi tevékenység maximális kihasználása. Ennek a tudásnak a
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fenntartása és gyakorlati alkalmazása elengedhetetlen akkor is, ha valaki erőműveket
működtet, és hosszú ideig azután is, ha valaki erőműveket bezár. Egyetértek a stresszteszt
elvégzésével, és egyetértek azzal, hogy a tapasztalatokat ültessük át a nukleáris biztonság
irányelvbe.

Egyetértek azzal, hogy határon átnyúló ellenőrzéseket végezzünk, ha másért nem, a lakosság
megnyugtatásáért. Egyetértek azzal, hogy tegyünk meg mindent, hogy a nemzetközi
szervezetekben tudásunk legjavát beleadva vegyünk részt. Különösen egyetértek azzal,
hogy K+F tevékenységgel érjük el, hogy megszabaduljunk az elmúlt 60 év nukleáris
hulladékától. Egyetlen dologgal pedig különösen egyetértek: bárhogy döntünk energia
tekintetében, ragaszkodjunk ahhoz, hogy az 500 millió európainak legyen elektromos
árama. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Gaston Franco (PPE).   – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Ma az atomerőművek
biztonságának fokozásáról beszélgetünk, nem az atomenergia polgári célú alkalmazásának
megkérdőjelezéséről, amikor ez az energiafüggetlenség elérésének és az üvegházhatást
okozó gázok elleni küzdelemnek egy nélkülözhetetlen eleme az Európai Unió sok
tagállamában.

Az az európai kezdeményezés, hogy hajtsunk végre stresszteszteket az összes erőművünkön,
az első elengedhetetlen és ésszerű lépés, amely reagál az európai polgárok elvárásaira.
Közös megközelítési mód szerint és közös kritériumok alapján kell végrehajtanunk ezeket
a teszteket, amelyeknek módszertanát rá kell bízni az Európai Nukleáris Biztonsági
Szabályozó Hatóságok Csoportjára. Az Európai Unió szomszédos országaiban is el kell
végezni ezeket a teszteket, mivel határokon átnyúló kockázatok állnak fenn.

Ezek mellett a tesztek mellett az Európai Uniónak dolgoznia kell a nemzetközi előírások
összehangolásán a legmagasabb szinten, a G20 szervezetén és a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökségen belül, a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének
az új reaktorokra vonatkozó célkitűzései alapján. Az Európai Unión belül elő kell
mozdítanunk és fokoznunk kell a nemzeti biztonsági hatóságok közötti együttműködést.

Az Európai Uniónak modellként kell szolgálnia, mind a szabályok megerősítése, mind
pedig a szolidaritás érdekében tett erőfeszítések területén. Egy ilyen jellegű katasztrófával
szembenézve úgy gondolom, hogy egy európai polgári védelmi erő létrehozására nagyobb
szükség van, mint valaha.

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Elnök úr! Ez így van: azt fogja tapasztalni, hogy
az atomenergiának vannak támogatói és ellenzői a teljes politikai spektrumon. Azt azonban
nem értem, hogy egyesek miért nem hajlandók tudomást venni erről a tárgyról, még
Fukusima után sem. Az elképzelhetetlen bekövetkezett. Több tényező együttesen vezetett
el egy olyan katasztrófához, amelynek megtörténte a világ ránk eső részében is tökéletesen
elképzelhető. Nem létezik olyan, hogy zéró kockázat. Ma három lépés megtételére van
szükségünk.

Először is, amint ezt a biztos úr is javasolta, végre kell hajtani a stressztesztet teljes
nyitottsággal, teljes átláthatósággal, ugyanakkor lépéseket kell tenni annak biztosítása
érdekében, hogy a teszt az erőművek lehető legszélesebb körére kiterjedjen. Mindazonáltal
arról is gondoskodnunk kell, hogy aztán ennek a stressztesztnek az eredményei szerint
cselekedjünk. Minden olyan atomerőművet, amely nem biztonságos, be kell zárni.

223Az Euròpai Parlament vitàiHU06-04-2011



Másodszor: gondoskodnunk kell az atomenergia fokozatos kivezetésének megszervezéséről.
Nem működtethetünk olyan atomerőműveket, amelyek harminc éves élettartamra épültek,
de negyven, vagy akár ötven év múlva még mindig használatban vannak.

Harmadszor: szavakkal kifejezhetetlenül abszurd lenne, ha mi itt, az Európai Unióban új
atomerőművek felépítése mellett döntenénk. Csak egyetlen továbbvezető út áll Európa
előtt, mégpedig a megújuló energia útja, és nekünk itt, ebben a Parlamentben a megújuló
energiának kedvező konszenzusra kell jutnunk.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Elnök úr! Április 26-án lesz negyed százada annak, hogy
megtörtént a csernobili szerencsétlenség, a történelem legsúlyosabb nukleáris balesete.
Huszonöt év elteltével megemlékezünk a tragédia áldozatairól, akik megszenvedték és
akik mind a mai napig érzik a katasztrófa hatásait. Ez a tragikus évforduló sajnálatos módon
egybeesik a Japánban bekövetkezett eseményekkel. A csernobili katasztrófáról
megemlékezve szeretném kifejezni szolidaritásomat azok iránt a japán emberek iránt, akik
küzdenek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett baleset következményeivel, amelyet
viszont a cunami hullámai idéztek elő.

Még ma is szennyeződések találhatók azokban az élelmiszerekben, amelyeket Ukrajnának
azokban a régióiban állítanak elő, amely ki volt téve a radioaktív cézium 137 izotópnak,
amelynek felezési ideje 30 év. A Greenpeace elvégzett egy kutatást, amely szerint legalább
két tartományban, Zitomirban és Rovnóban, a helyi lakosság szennyezett tejet, gombát,
gyümölcsöt, édesvízi halat és zöldségeket fogyaszt. A hivatalos adatok szerint magas
sugárzási szint mérhető az erőműtől 30 km távolságra fekvő területeken. A becslések

szerint azonban az érintett terület valójában összesen körülbelül 50 000 km2-re terjed ki
Ukrajna sok tartományában.

Jelenleg 165 működő reaktor van Európában, Oroszországot nem számítva. Fontos tudni,
hogy ezek nem kizárólag az Európai Unió területén találhatóak, hanem részben az Unió
határaihoz közeli szomszédos országokban működnek. Oroszország és Belarusz most
kezd felépíteni néhány erőművet az Unió határainak a közelében. Fel kell tennünk a kérdést,
milyen biztonsági garanciákat tudnak nyújtani? Nem lenne szabad megvásárolni az Európai
Unió határain kívül működő atomerőművekből származó energiát, ha ezek nem teljesítik
az Európai Unióban lefolytatott stressztesztek által meghatározott legmagasabb biztonsági
előírásokat.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót.)

Megismétlem: ebben a pillanatban is épülnek atomerőművek Oroszországban és
Belaruszban, az Európai Unió határai közelében. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy
az Európai Unió tagállamainak nem lenne szabad megvásárolniuk az ezekből az
atomerőművekből származó energiát, ha azok nem felelnek meg ugyanazoknak a
stresszteszteknek, mint amelyeket az Európai Unió megkövetel.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy kifejezem a japán
emberek iránti teljes együttérzésemet. Meggyőződésem, hogy most minden támogatást
meg kell nekik adnunk, amit csak tudunk.

A fukusimai baleset megmutatta, hogy egyes működő atomerőművek nem biztonságosak.
Ezért nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk a nukleáris biztonságnak. Úgy gondolom,
hogy mindenképpen haladéktalanul el kell végeznünk az atomerőművek biztonsági
ellenőrzését.
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Ugyanakkor azonban el kell kerülnünk azt a csapdát, hogy érzelmi indíttatású és
megalapozatlan döntéseket hozzunk arról, hogy megtartsuk-e az atomenergiát, vagy
lemondjunk róla. Az energiaforrás-összetétellel kapcsolatos döntési jognak továbbra is
tagállami hatáskörben kell maradnia, miközben az Európai Uniónak arról kell
gondoskodnia, hogy a legmagasabb szintű biztonsági előírásokat alkalmazzák. Ám az
európai vagy nemzeti szinten meghozott, az energiaforrás-összetétellel és az atomenergia
szabályozásával kapcsolatos minden intézkedésnek a tudományos objektivitás magas
szintjére kell épülnie.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Elnök úr! Európa jelenlegi teljes
energiafogyasztásának körülbelül az egyharmadát atomenergiából állítják elő. Ha ezt a
kapacitást rövid időn belül le akarjuk cserélni, akkor csak két reális alternatívánk marad:
vagy a szén, vagy pedig a földgáz felhasználását növeljük. Mindkét alternatívának vannak
bonyodalmai. A szén esetében ez a CO2-kibocsátás. A földgáz esetében természetesen az,
hogy legnagyobb részét Oroszországból importáljuk. Ezért rövid távon két lehetőségünk
van. A fontosabb az, amit már megvitattunk: a biztonsági intézkedések fokozása. Ám
hölgyeim és uraim, nem elegendő csak Európában fokozni a biztonsági intézkedéseket,
mert Európa szomszédjai, Oroszország és Belarusz a nukleáris biztonságról folytatott
vitánk ellenére halad előre. Fel fogják építeni saját reaktoraikat, ezért feltétlenül
gondoskodnunk kell arról, hogy a magas szintű európai előírások ne csak Európában
legyenek érvényben, hanem a világ többi részében is, különös tekintettel a szomszédos
országokra, Oroszországra és Belaruszra. A második lehetőség természetesen az, hogy
Európának rövid távon is mindent meg kell tennie az energiatakarékossági intézkedések
folyamatos erősítése érdekében, és minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kell helyeznie
a megújuló energiaforrásokra, és jobban ki kell használnia a szél-, a nap-, a víz- és a
biomassza-energiaforrásokat. Természetesen hosszú távon is pontosan az
energiatakarékosság, valamint a szél-, a nap-, a víz- és a biomassza-energiaforrások fokozott
igénybevétele csökkentheti mind az atomenergiától, mind pedig az importált
energiaforrásoktól való függésünket.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A Fukusimával kapcsolatos
hírek egyre aggasztóbbak. A biztonsági határértékeket jelentősen túllépték, és nem tudjuk,
mi fog történni a közeljövőben. Hiányzik az egyértelmű és átlátható kommunikáció.

Stresszteszteket kell végezni a meglévő atomerőműveken, és ha a végeredmény aggályokat
vet fel, akkor kell vennünk magunknak a bátorságot és fel kell szólítanunk azok azonnali
bezárására. Magasabb nemzetközi biztonsági előírásokat kell bevezetnünk és gondolnunk
sem szabad új atomerőművek építésére. Elő kell készítenünk az utat a kivonuláshoz az
ilyen típusú energiából, amely helyrehozhatatlan károkat okoz a környezetben és az emberi
egészségben.

A jövő energiapolitikájának kidolgozását feltétlenül alaposan végig kell gondolnunk.
Sürgősen ki kell dolgoznunk olyan politikákat, amelyek az energiatakarékosságra és az
energiahatékonyságra, valamint az új technológiák és a megújuló energiaforrások kutatásába
történő fokozott beruházásokra irányulnak. Végül pedig vitát kell nyitnunk a polgárok és
a helyi hatóságok bevonásával.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Elnök úr! Egyetértek azokkal a képviselőtársaimmal,
akik szerint európai szinten kell gondoskodnunk a nukleáris biztonságról. Ám hölgyeim
és uraim, ebben a tekintetben fel kell ismernünk azt, hogy a „biztonsági kultúra” rendkívül
átfogó fogalom, amely számításba veszi mind ... amely magába foglalja mind a biztonságos
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nukleáris technológiát, mind pedig a megfelelő pénzügyi erőforrások, humán erőforrások,
a megfelelő biztonsági előírások, valamint erős és független felügyeleti szervek biztosítását.
Véleményem szerint mindezeknek is szerepelniük kell ezekben az európai biztonsági
előírásokban. Ez nem azért van, mert nem bízunk meg a meglévő intézményekben, hanem
azért, hogy a jövő számára is gondoskodhassunk a lehető legmagasabb szintű biztonságról
intézményi szinten.

Biztos úr! Ön azt mondta, hogy a tagállamoknak ez nem áll érdekükben, de melyek ezek
a tagállamok? Ha megkérdeznénk polgárainkat (és már sor került ilyen
közvélemény-kutatásokra), akkor azt tapasztalnák, hogy néhány jogkört örömmel
átruháznának az Európai Unióra.

Világosan le kell szögeznem, hogy ellenzem az atomerőművek politikai okokból történő
bezárását. Japánban több atomerőmű is működik, és ezek közül az egyiket sújtotta ez a
súlyos nukleáris baleset. Mielőtt elfogadnánk különféle intézkedéseket, szükségünk van
érvekre és szakértői megállapításokra. Ezért szakértői elemzésekre van szükségünk arról,
hogy mi történt Fukusimában, mert csak így ismerhetjük meg ennek a nukleáris balesetnek
és az aktív zóna megrongálódásának az összes valódi okát.

Befejezésül hadd mondjam azt, hogy hosszú utat tettünk meg a radioaktív hulladékokról
szóló irányelv elfogadása felé, és hogy ezzel az irányelvvel megmutathatjuk, hogy komolyan
vesszük ezt a kérdést.

(A képviselő hozzájárul ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott rendelkezések értelmében kék kártyás kérdést intézzenek hozzá)

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Azt kérdezem
képviselőtársamtól, hogy sok ezer ember halála miért nem elegendő ahhoz, hogy fontolóra
vegyük ezt a kérdést és hosszú ideig elgondolkodjunk rajta, hiszen éppen most mondta
azt, hogy nincs elégséges okunk azt gondolni, hogy az atomenergia veszélyes. Tekintettel
arra, hogy éppen most haltak meg sok ezren Japánban, szeretném megkérdezni, hogy ez
a tény miért nem elegendő.

Judith A. Merkies (S&D).   – Elnök úr! Azt szeretném kérdezni képviselőtársamtól, hogy
hány atomerőműnek kell meghibásodnia ahhoz, hogy azt már elegendőnek tartsa. Arról
beszél, hogy csak egy japán atomerőművet érintett ez a katasztrófa. Ám ott hat atomerőmű
volt, nemcsak egy. Mennyi kellene ahhoz, hogy megváltoztassa a véleményét?

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Elnök úr, Jordan Cizelj asszony! Van egy erőmű
Krško-ban, az ön országában, amelyet meglehetősen kritikusnak tekintenek, többek között
azért, mert földrengésveszélyes területen áll.

Hajlandóak-e legalább arról gondoskodni, hogy legalább ez legyen az egyik első olyan
erőmű, amelyet megvizsgálnak szigorú és remélhetőleg objektív stressztesztekkel, hogy
meggyőződhessünk arról, hogy a polgárokat nem fenyegeti közvetlen veszély ennek az
erőműnek a részéről, annak ellenére sem, hogy földrengésveszélyes területen található, és
hogy végrehajthatók fejlesztések mindaddig, amíg ezt az erőművet üzemben tartják?

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Elnök úr! A japán áldozatok száma valóban ezrekre
rúg, és én személyesen mélyen együttérzek velük és úgy gondolom, hogy az Európai
Uniónak minden elképzelhető segítséget fel kell ajánlania. Azt viszont ellenzem, hogy
visszaéljünk ezekkel az áldozatokkal az atomenergia használata elleni valamiféle ideológiai
harc keretében. Ezért mondtam azt, hogy elemeznünk kell azokat az okokat, amelyek
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ehhez a balesethez vezettek, és meg kell állapítanunk, hogy ezek egyáltalán
előfordulhatnak-e Európában, illetve hogyan tudjuk ezeket elkerülni. Azt is szeretném
kérni, hogy ne keverjük össze egy természeti katasztrófa, egy földrengés és egy cunami
áldozatait egy nukleáris baleset potenciális áldozataival. Ez a válaszom az első kérdésre.

Ami a második kérdést illeti, hogy hány atomerőműben kell még balesetnek ...
Folytathatom? Hány balesetnek kell még történnie ahhoz, hogy megváltoztassam a
véleményemet? Egy erőműről beszéltem, amelyben több reaktor működött, tehát egy
erőmű több reaktorral. Tudjuk, hogy számos erőmű működik Japánban. Úgy gondolom,
hogy mindegyik erőművet ... vagy minden egyes balesetet nagyon komolyan kell vennünk;
nem szabad a balesetek számában gondolkodnunk, mert minden egyes balesetet figyelembe
kell vennünk, és nemcsak a baleseteket, hanem minden egyéb olyan eseményt is, amely
még nem minősül balesetnek. Minden egyes ilyen eseményből meg kell valamit tanulnunk.
Ez a konkrét példa valójában azt mondja nekünk, hogy egyetlen balesetből nem szabad
azt a következtetést levonnunk, hogy a nukleáris technológia elfogadhatatlan.

Van még egy kérdés, amelyre nem válaszoltam. Három kérdés hangzott el. A Krško
atomerőmű. Megengedi? Már tesztelték ennek az atomerőműnek a biztonságát, és
ugyanakkor Ausztria, amely nagyon tevékeny volt ebben a kérdésben, néhány további
szeizmikus biztonsági tesztet is lefolytatott. Ennek eredményeként végrehajtottak néhány
további módosítást, és ezt mára átültették a gyakorlatba. Szilárd meggyőződésem, hogy
Szlovéniában mindenki egyetért egy ilyen stresszteszt haladéktalan végrehajtásával. Mivel
mi egy kicsi ország vagyunk a nukleáris energiát hasznosító országok között, már
hozzászoktunk ahhoz, hogy viszonylag sok nemzetközi ellenőrzésnek vetnek minket alá
a nagyobb országokban működő más atomerőművekhez képest.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Elnök úr, Oettinger úr, hölgyeim és uraim! Én Ausztriából
származom, és mi valamennyien nagyon aggódunk Krško miatt. Remélem, hogy be fogják
tartani a Jordan Cizelj asszony által adott biztosítékokat. Szeretném kifejezni aggodalmamat
és a japán nép iránti együttérzésemet, akik már eddig is nagyon sokat szenvedtek, és akik
higgadt szenvtelenséggel próbálnak megbirkózni ezekkel az eseményekkel.

Meg kell azonban próbálnunk néhány pozitív következtetést levonni ebből a katasztrófából.
Az egyetlen pozitív aspektus az, hogy újból fontolóra kell vennünk álláspontunkat, és el
kell kezdenünk leszűrni a katasztrófából az Európára vonatkozó tanulságokat. Az egyik
rövid távú tanulság az, hogy hatalmas fejlesztéseket kell végrehajtanunk az európai
reaktorokra vonatkozó biztonsági előírások területén. Egy további tanulság az, hogy létre
kell hoznunk egy európai polgári védelmi szervet. Európának meg kell engednie, hogy
biztonsági és mentési csapatai együttműködjenek egymással a nemzeti határokon keresztül.

A hosszú távú tapasztalatok között szerepel egy közös kiszállási forgatókönyv létrehozása,
mert az események egyértelműen azt mutatják, hogy a nukleáris technológia a jelenlegi
állapotában túlságosan veszélyes, és nem valószínű, hogy ez a helyzet a jövőben
megváltozik. A következmények túl hosszú ideig fennmaradnak.

Láthatják a megjegyzéseimből, hogy az összes politikai csoportot, közöttük az Európai
Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportot is megosztja ez a kérdés.
Általánosságban azonban úgy vélem, hogy meg kell szívlelnünk azt a tényt, hogy azokat
a híres biztonsági előírásokat, amelyeket mindenki megígért nekünk, egyszerűen nem lehet
garantálni. Ezért a stresszteszteknek ki kell terjedniük a különféle kockázatok
összeadódására. Ha csak a különálló kockázatokat vizsgáljuk, akkor soha nem kapunk
reális forgatókönyvet. Ebben az összefüggésben a reális azt jelenti, hogy nagyon bonyolult
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például egy cunami előrejelzése, még akkor is, ha ennek bekövetkezte Európában
valószínűtlen, viszont itt is vannak földrengésveszélyes területek.

(Taps)

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Elnök úr! Először is szeretném kifejezni
csodálatomat és tiszteletemet az iránt a hozzáállás iránt, amit a japán nép tanúsít azzal a
rendkívüli helyzettel kapcsolatban, amelyet most átél. Ez a helyzet heves vitákat váltott ki
az atomenergia jövőjével kapcsolatban – vagyis hogy továbbra is alkalmazzuk-e, vagy
lemondjunk róla. Meggyőződésem szerint kiegyensúlyozott megközelítési módot kell
elfogadnunk és minden szempontot figyelembe kell vennünk: a gazdaság, a közbiztonság
és az éghajlatváltozás követelményeit.

Meggyőződésem szerint a jövő energiapolitikájának a megújuló energia, a hagyományos
energiaforrásokkal kapcsolatos új technológiák és a biztonságos körülmények között
alkalmazott atomenergia közötti egyensúly eltalálására kell épülnie. Beruházásokat kell
végrehajtanunk a megújuló energia hatékony előállítására irányuló kutatások területén.
Beruházásokra van szükség a hagyományos nyersanyagok új forrásainak és az Európába
irányuló új szállítási útvonalaknak – a Déli Folyosó – a biztosítása érdekében. Ugyanakkor
szükség van innovációra és kutatásra olyan új technológiák területén, amelyek kiküszöbölik
a hagyományos energiatermelés környezetszennyező hatását.

A nukleáris biztonságról szóló irányelvet át kell dolgozni a követelmények megszigorítása
érdekében. Szükség van a Bizottság által javasolt stressztesztekre. Fel kell állítani a
kritériumokat az összes szempont figyelembevételével: életkor, technológiák és természeti
kockázatok. A teszteket a Bizottság részvételével kell végrehajtani. A tesztek eredményeit
fel kell használni az irányelv átdolgozása során. A tesztek eredményeinek rendkívül
egyértelműeknek kell lenniük. Amelyek megfelelnek, azok működhetnek tovább, amelyek
elbuknak, azokat le kell állítani. Szeretnék rámutatni arra, hogy európai politikára van
szükség a nukleáris hulladékok kezeléséről és tárolásáról, valamint az erőművek leállításáról.

Az utolsó, de semmiképpen sem a legkevésbé fontos szempont az, hogy meg kell őrizni
a lakosságnak az atomenergiába vetett bizalmát, és ennek érdekében megfelelő
tájékoztatásban kell részesülnie.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Elnök úr! Szeretnék egy rövid megjegyzést tenni az
EU határaihoz nagyon közel elterülő harmadik országokban működő atomerőművekkel
kapcsolatban. Két konkrét esetet már megemlítettek ma, két egyidejű nukleáris projektet:
az egyik az Orosz Föderáció kalinyingrádi körzetében, amelyet teljesen körülvesz Litvánia,
Lengyelország és a Balti-tenger, a másik Belaruszban, ahol atomerőmű építését tervezik,
alig 20 km-re a litván határtól.

Miközben az egész világ a Fukusimában zajló drámai fejleményeket figyelte, március 15-én
a fehérorosz kormány és az orosz állami tulajdonban lévő társaság, a Roszatom szerződést
írt alá, amelynek értelmében a Roszatom 2018-ig befejezi az atomerőmű építését
Belaruszban. Oroszország emellett 6 milliárd amerikai dollár összegű csomagot állít össze
Belarusz számára ennek a projektnek a finanszírozására. A fehérorosz hatóságok tehát
meglehetősen kihívó magatartást tanúsítanak Belarusz szomszédainak a tervezett projektre
vonatkozó megfelelő tájékoztatásával kapcsolatban, és a projekt a jelenlegi állapotában
egyértelműen megsérti az espoo-i ENSZ–EGB-egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai
környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet.
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Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Elnök úr! Üdvözlöm a Bizottságnak azt a határozatát,
hogy stresszteszteknek veti alá az Európai Unió atomreaktorait. Felszólítunk arra, hogy
ezeket az ellenőrzéseket közös, részletes kiértékelési kritériumok alapján hajtsák végre, az
Európai Unió nukleáris biztonságának továbbfejlesztése érdekében.

Az Unióban jelenleg 143 atomreaktor működik, és az ezek által termelt atomenergia az
energiaforrás-összetételnek mintegy 30%-át adja. A tagállamok viselik a felelősséget a saját
energiaforrás-összetételükért, de a nukleáris biztonság valamennyiünk felelőssége. Ezért
nagyon fontos, hogy legyen állásfoglalásunk az Európai Unió nukleáris biztonságáról.
Hangsúlyoznom kell, hogy a nukleáris biztonsági beruházásokat minden egyes
atomreaktornál garantálnunk kell várható üzemidejük végéig.

A stressztesztek eredményeként javulni fognak a jövőbeni reaktorok biztonsági előírásai,
és tágabb értelemben az atomenergia költségei. Ezért az Uniónak jelentős beruházásokat
kell végrehajtania az energiahatékonysági intézkedések, valamint a megújuló
energiaforrások előállítása és alkalmazása területén, különös tekintettel az épületekre és a
közlekedésre.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Elnök úr! Nagyon jó, hogy az EU stressztesztek
végrehajtását akarja a tagállamokban és a szomszéd országokban. Csak az a baj, hogy ezek
nem lesznek kötelezőek. Az EU most félénken azt kérdezi, hogy megoldható-e ezeknek a
végrehajtása. További hiba az, hogy az EU nem határozott meg közös előírásokat. Ilyen
előírásoknak azonban feltétlenül létezniük kell. Harmadszor: ezeket a teszteket egy független
szervnek kellene végrehajtania. Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy a nemzeti hatóságok
majd azt fogják mondani, hogy hibákat tapasztaltak a saját országukban, vagy hogy ők
maguk elhanyagolták a helyszínek megfelelő figyelemmel követését. Ahhoz, hogy ezek a
tesztek valódiak legyenek, érvényben kell lenniük rájuk vonatkozó előírásoknak, amelyeket
nyíltan kell végrehajtani, és független szerveknek kell ezeket végrehajtaniuk.

Michèle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Elnök úr! Mindamellett emlékeztetném
képviselőtársaimat arra, hogy a fukusimai balesetnek még nincs vége, és hogy továbbra is
fennállnak a leolvadt mag felrobbanásával kapcsolatos kockázatokat.

Kérdést szeretnék feltenni Oettinger biztos úrnak ezeknek a stresszteszteknek a
végrehajtásával kapcsolatban. Amint képviselőtársunk már beszélt erről, milyen garanciát
kaphat arra nézve, hogy az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság előtt említett
kritériumokat figyelembe veszik majd azok a tagállamok, amelyek az atomerőműveket
használják? Hogyan fogja rákényszeríteni a tagállamokat arra, hogy engedjék meg független
szakértőknek erőműveik átvizsgálását és ellenőrzését, ha ezt megtagadják? Azért kérdezem
ezt, mert ha a tagállamok maguk végzik el ezeket az ellenőrzéseket, akkor nem látom,
hogyan fogjuk alkalmazni az ön stressztesztjeit. Mindenképpen független szervnek kell
ellenőriznie az erőműveket az egyes tagállamokban.

Ezenkívül hogyan fogjuk megoldani azt, hogy a szomszédos országok – Ön beszélt
Örményországról, a metsamori erőműről, és más országokról, például Belaruszról és
másokról – elfogadják ezt az ellenőrzést? A Parlamentnek támogatnia kell majd Önt, biztos
úr, de hogyan fogjuk ezt majd megoldani?

Végül: valós felelősséget viselünk az atomenergia kivezetéséért, és forgatókönyvet kell
javasolni a Parlament számára ennek eléréséről. Ez az egyetlen garancia arra nézve, hogy
nem következnek be további balesetek.

229Az Euròpai Parlament vitàiHU06-04-2011



Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök úr! A fukusimai atomerőműben bekövetkezett, egy
rendkívüli természeti katasztrófa által előidézett kiterjedt károk megmutatták, hogy
rendkívül fontos a biztonságról való gondoskodás az ilyen jellegű létesítményekben. Ezért
helyes és helyénvaló, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy haladéktalanul le kell
folytatni a területünkön működő összes atomerőmű biztonsági ellenőrzését.

Az európai polgároknak joguk van a biztonsághoz, és a nukleáris létesítményeknek egy
szakemberek által végrehajtott független ellenőrzése figyelmeztethet bennünket olyan
hiányosságokra és kockázatokra, amelyeket gondos üzemeltetéssel el lehet kerülni. Nem
kétlem, hogy a nukleáris létesítmények biztonsági ellenőrzésének megállapításai súlyos
döntések meghozatalához fognak vezetni, amelyek kötelezik majd az erőművek
üzemeltetőit az esetleges elégtelenségek azonnali megszüntetésére és arra, hogy ne próbálják
megkerülni a biztonsági előírásokat, amelyeknek teljesítését az atomerőművek
üzemeltetésének előfeltételeként kell kezelni.

Biztos úr! Meggyőződésem, hogy az európai nyilvánosság elvárja tőlünk, hogy ma nyílt
és őszinte párbeszédet folytassunk az európai energiapolitika jövőjéről, az összes európai
erőműre vonatkozó új biztonsági határértékek meghatározásával együtt.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A japán nukleáris baleset
egy valamit megmutatott nekünk. A természet erősebb és hatalmasabb, mint az emberiség.
Ezért legfőbb ideje annak, hogy végre leválasszuk a hálózatról az öreg és a földrengések
által veszélyeztetett atomerőműveket, és hogy hosszú távon kiszálljunk az atomenergiából.
Stressztesztekre van szükségünk, Oettinger úr! Nem akarunk még egy Csernobilt.
Határértékekre van szükség a Japánból származó élelmiszerek tekintetében. Van egy
kérdésem a Bizottsághoz. Valóban be akarják sugározni Európa lakosságát?

Haladéktalanul, és lehetőleg még ma vissza kell vonniuk ezt a végrehajtási rendeletet.
Alternatív energiaforrásokba kell beruháznunk, és azokat kell használnunk. Ezek léteznek.
Biztonságosak, környezetbarátok és kevésbé veszélyesek az emberekre nézve. És még
valami: munkahelyeket teremtenek.

Ausztriában felépült a zwentendorfi atomerőmű, amelyet soha nem kapcsoltak rá a
hálózatra. Ez most szolár erőműként működik.

Mairead McGuinness (PPE).   – Elnök úr! Ennek a vitának az atomenergiáról kell szólnia.
Nyilvánvaló módon túllépett ezeken a kereteken, és az energiaforrás-összetételről szól.
Javasolhatnám, hogy erről akkor vitázzunk, amikor a Bizottság előterjeszti
energia-ütemtervét?

Ami a biztonság kérdését illeti, megkérdezhetem-e a biztos úrtól, hogy helyénvaló-e a
„stresszteszt” kifejezés használata, mert a banki tevékenységek területén a „stresszteszt”
kifejezés egyértelműen cserbenhagyott minket. Azt szeretném kérni, hogy használjuk
inkább a „biztonsági felmérés” vagy a „kockázatfelmérés” kifejezést. Mi lesz a folytatása
ezeknek a biztonsági felméréseknek? Gondoskodik-e Ön arról, hogy ezeket a felméréseket
az összes atomerőműben végrehajtsák, a hulladékkezelő és újrafeldolgozó létesítményeket
is ide számítva, mert különösen aggódom Sellafield miatt, amely az ír határ közelében van?

Most azonnal meg kell vizsgálnunk az erőművek biztonságát. Sajnálatos módon egyes
képviselőtársaink szerint erősen függünk az atomenergiától – még olyanok szerint is,
akiknek területén nincsenek atomerőművek –, tehát a biztonság kiemelkedően fontos.
Lépjünk tovább az energiaforrás-összetétel vizsgálatának következő szakaszára. Legyünk
őszinték: a megújulók sem jelentenek egyszerű választ.
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Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Elnök úr! 25 évbe telt, hogy megfeledkezzünk Csernobilról,
és attól tartok, hogy a japán katasztrófa sem lesz elegendő ahhoz, hogy felelevenítse
emlékezetünket.

Szisztematikusan Japánt hibáztatjuk. Mintha azt mondanánk, hogy nem az atomenergia,
hanem Japán nem biztonságos. Elindítottunk biztonsági teszteket az atomerőműveinken,
és újból ragaszkodunk ahhoz, hogy létezhet biztonságos nukleáris technológia.
Haladéktalanul be kell zárnunk a harminc évnél öregebb atomerőműveket, és le kell
mondanunk az új atomerőművek építésének gondolatáról. Szükség van egy azonnali
„nukleáris adóra”, amely lehetővé tenné az atomenergia teljes környezeti költségének
visszatükrözését. Be kell fektetnünk a fotovoltaikus energia teljesítményének fejlesztésébe,
és valós beruházásokra van szükség az összes megújuló energiaforrás teljesítményének
javítása területén.

Biztos úr! A jogalkotási kezdeményezésért és tetteink következményeiért, vagy a cselekvés
elmulasztásának következményeiért Ön viseli a felelősséget.

Günther Oettinger,    a Bizottság tagja. – (DE) Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is,
hosszú távú energiapolitikánkkal szeretnék foglalkozni. Szeretnénk felkérni Önöket, hogy
már az első naptól kezdve vegyenek részt az energia-ütemterv munkálataiban. Ezért
felajánlom, hogy májustól kezdve találkozom a képviselőcsoportokkal az európai
energiaágazat következő évtizedeire vonatkozó különféle forgatókönyvek megvitatása
céljából.

Az egyik forgatókönyv, más szóval az egyik opció, annak minden következményével
együtt, egyértelműen kiterjed arra, hogy a villamosáram-termelésben a lehető legmagasabb
szinten, akár 100%-on határozzuk meg a felhasznált megújuló energiák arányának
célkitűzését, amely hatást fog gyakorolni az energiaellátási hálózatokra, a tárolási
létesítményekre, a kutatásra, a hatékonyságra és számos további tényezőre.

Ugyanakkor azonban mindenkit szeretnék felkérni arra, hogy vegye figyelembe a jogi
alapokat. A Lisszaboni Szerződés még alig 18 hónapos, és Önök szorosabban részt vettek
annak létrehozásában, mint én. A Szerződés átfogó jogalkotási hatáskört biztosít az Európai
Uniónak az energia területén, egyetlen messze ágazó kivétellel, amelyet szándékosan
illesztettek be a Szerződésbe. Az energetikai technológia és az energiaforrás-összetétel
kérdése a nemzeti parlamentek kezében marad.

Vitatkozhatunk arról, hogy ez helyes döntés volt-e, de egyértelmű, hogy azoknak a
következtetéseknek, amelyeket a Japánban bekövetkezett eseményekből az
energia-ütemtervre nézve levonunk, a Lisszaboni Szerződésre kell épülniük, és a helyzet
jelenlegi állása szerint úgy gondolom, hogy a 194. cikk felülvizsgálata valószínűtlen a
belátható jövőben. Szeretném, ha sor kerülne annak felülvizsgálatára és meggyőződésem,
hogy európai szinten megvan a kellő szakértelem az energiaforrás-összetétel tekintetében.
A következő néhány év során azonban az energetikai technológia és a
villamosáram-termelés tagállami hatáskörben marad.

Hatályban van azonban egy korlátozás, amelyről megállapodtunk a tagállamokkal. A
megújuló energia 20%-os arányának célkitűzése a maradék 80%-ra korlátozza a tagállamok
jogkörét. Ezért – mivel kilenc éven belül el kell érnünk a megújuló energia 20%-os szintjét
a tagállamok támogatásával és elkötelezettségével, és mivel folyamatosan értékelnünk kell
a helyzetet teljesítési jelentések útján, a tagállamok jogköre 80%-ra, vagy akár ennél is
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kevesebbre csökken. Mi ennek az oka? Az az oka, hogy a 20%-os általános szám talán 10%
megújuló energiát jelent a közlekedési ágazatban.

A villamosáram-termelés területén, amely jelenleg a figyelem középpontjában áll, a
megújuló energia 35%-os arányát tűztük ki célul – víz, biomassza, geotermikus energia,
nap- és szélenergia – kilenc éven belül. Ez azt jelenti, hogy a megújuló energiának
három-négy éven belül felül kell múlnia a szén és az atomenergia arányát a
villamosáram-ágazatban. Meggyőződésem, hogy nem tudjuk kellően elismerni ezt a
fejlődési folyamatot. Összesen 35% megújuló energia kilenc éven belül!

Az energia-ütemterv nemcsak 2050-re fog összpontosítani, hanem 2025-re és 2030-ra
is, más szavakkal a következő évtizedre, amelynek során be kell fektetnünk a technológiába,
az energiaellátási hálózatokba és a tárolási létesítményekbe. Meggyőződésem, hogy sikerül
majd konszenzusra jutnunk az energiatermelés 40 + x%-os arányáról 2030-ra nézve, aztán
sikerül majd határoznunk erről a tagállamokkal.

Miután a megújuló energia aránya eléri vagy meghaladja a 40%-ot, a tagállamok csak
legfeljebb 60%-ért lesznek felelősek, és ez azt fogja jelenteni, hogy előrelépést fogunk elérni
az európai szintű jogkörök tárgyában, a tagállamok tudtával és beleegyezésével. Ez a
folyamat soha nem lehet elég gyors egyesek számára, de a Lisszaboni Szerződés módosítása
nélkül – ami jelenleg nem reális alternatíva – a kitűzött cél a megújuló energia 20%-os,
majd 35%-os, és végül 40%-os vagy magasabb aránya lesz. Ez a jogkörök egyértelmű
eltolódását jelenti az európai ellenőrzés és az európai szint felé.

Ha megvizsgáljuk a megújuló energiák forgatókönyvét, akkor mindig figyelembe kell
vennünk azt, ami a tagállamokban történik. Az egyik példa Lengyelország, egy nagy és
feltörekvő ország, amelyet én nagyon tisztelek. Lengyelországban jelenleg a villamos áram
90%-át szén felhasználásával állítják elő. Kilencven százalékát! Nem hiszem, hogy ez
valószínű lenne, ezért megkérdezem az összes képviselőt, akik bármelyik
képviselőcsoportban jelen vannak ebből a nagy és feltörekvő uniós tagállamból,
Lengyelországból: mit gondolnak, az Önök országának politikusai, függetlenül attól, hogy
ki van kormányon, képesek lesznek-e nulla százalékra leszállítani a szén arányát a következő
néhány év és évtized során? Szerintem nem.

Mellesleg Lengyelország jelenleg egy új atomerőmű építését tervezi. Ez azt jelenti, hogy a
lengyelek fel akarják venni energiaforrás-összetételükbe az atomenergiát abból a célból,
hogy kevésbé függjenek a gáztól és az Orosz Föderációtól.

Harms asszony! A lengyel kormányt demokratikus úton választották meg és nagy
tiszteletnek örvend a saját országában. Nekünk, németeknek különösen nem szabad azt
gondolnunk, hogy mindig mindent jobban tudunk. Bízom lengyel barátainkban, hogy
figyelembe fogják venni a biztonsági kérdéseket, mint ahogyan Önökben is megbízom.

(Taps és közbeszólások)

A képviselőcsoport elnökének mondom: mi, németek, hajlamosak vagyunk arra, hogy
mindenről mi akarjunk dönteni Európában. Azt tanácsolom, hogy vegyék figyelembe, és
kellő alázattal fogadják el a lengyelországi és franciaországi demokratikus folyamatokat.
Ezt most európai emberként mondom. Ismerem saját hazámat, Németországot, és
tiszteletben tartom Lengyelország, Franciaország és az összes többi tagállam demokratikus
eljárásait.
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Bármely ország azonban, amelynek energiaellátása 90%-ban a szénre épül, nehezebbnek
fogja találni ennek leszállítását 0%-ra. Ezért terveim tartalmazzák a szén CO2-kibocsátás
nélküli használatának lehetőségét. Aki ismeri Lengyelország, Románia vagy Spanyolország
helyzetét, az meg fogja érteni, hogy a szenet be kell illeszteni lehetőségként a 2050-ig szóló
energia-ütemtervbe, ellenkező esetben ezek a tervek figyelmen kívül hagynák demokratikus
úton megválasztott parlamentek és kormányok realitásait. Ezért meggyőződésem, hogy
a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás (CCS) kutatása és demonstrációs projektjei nagyon
fontosak a további célkitűzések felé vezető úton, amelyek között szerepel a CO2-mentes
energetikai ágazat elérése a következő néhány évtizeden belül.

Hedegaard asszony energia-ütemtervébe beillesztettük az energiaágazat CO2-kibocsátásának
a mai szinthez viszonyított 10%-os csökkentését 2050-ig.

(Kellemetlenkedő hozzászólás)

Ami az atomenergia tárgyát illeti, valamennyien tudjuk, hogy vannak országok, amelyekben
jelenleg moratórium van érvényben az atomerőművekre nézve, vagy amelyek be akarják
ezeket zárni, ilyen például Németország. Néhány szomszédunk, például Svájc elhalasztotta
az új atomerőművek megtervezésére irányuló eljárását. Ám vannak olyan országok, ahol
folyamatban van atomerőművek megépítése, ilyen például Finnország, és vannak olyan
országok is, ahol jelenleg is használnak atomenergiát és új erőművek megépítését is tervezik,
megint más országoknak pedig nincs atomenergiájuk, de fel akarják építeni első
atomerőművüket. Ezért szerintem minden nehézség és a kultúrák közötti összes különbség
ellenére nagyon fontos, hogy az összes tagállam bevezesse és elfogadja a legmagasabb
biztonsági előírásoknak megfelelő stresszteszteket és biztonsági vizsgálatokat. Ez egy kicsi,
de döntő jelentőségű közös nevező, amely gondoskodik a lehető legmagasabb biztonsági
szintekről az atomenergiával rendelkező és nem rendelkező országok számára.

Néhány felszólaló megemlítette azt a tényt, hogy a hatóságoknak függetlennek kell lenniük.
Az élet számos területén rendelkezünk állami ellenőrzési és felügyeleti joggal, például az
egészségügy, a biztonság, a közúti közlekedés, az energia, az ipar területén és egyéb
területeken. Szeretném elmondani, hogy alapvetően megbízom az állami felügyelet
rendszerében. Harms asszony! Ön elsöprő kijelentéseket tett az uram-bátyám alapon
működő rendszerről és azt sugalmazta, hogy a nemzeti nukleáris szabályozó hatóságok
nem teljesítik törvényen alapuló feladataikat. Meggyőződésem szerint ez nagyon súlyos
vád, ami azt is maga után vonja, hogy képviselőtársában, Trittin úrban sem bízik, aki német
szövetségi környezetvédelmi miniszterként hét éven keresztül viselte a felelősséget ezért
a szabályozó hatóságkért Németországban. Én alapvetően megbízom ezekben a szervekben,
és az a feladatunk, hogy együttműködjünk velük.

A határozat meghozatala előtt májusban teljesen átlátható módon be fogom nyújtani
Önöknek a stressztesztek és a tesztelési kritériumok tervezetét. Szívesen meghallgatnám
a javaslataikat arról, hogy hol lehet ezt a tervezetet tökéletesíteni, kiegészíteni vagy
megszigorítani, egy olyan folyamat elindításának céljából, amely végül átfogó
elfogadottsághoz vezethet majd az összes tagállam körében, és magas szintű ellenőrzést
fog eredményezni. Ez a stresszteszt, amelynek kidolgozását az állam- és kormányfők
tanácsa rendelte meg, az első olyan közös európai eljárás, amely a legmagasabb biztonsági
előírások biztosítására irányul mind a 143 atomerőműben. Ez egy olyan innováció és
fejlemény, amelynek el kell nyernie a Parlament támogatását, és amelyet nem szabad már
kezdettől fogva kritikákkal és bizalmatlansággal fogadni.
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Felszólalásom utolsó pontja az, hogy én örököltem a 2009 júniusában elfogadott, a
nukleáris biztonságról szóló irányelvet, amelyet ez év júliusáig át kell ültetni a nemzeti
jogba. Azt mondhatom Önöknek egészen őszintén, hogy véleményem szerint az irányelv
nem igazán lényegi, mert elsősorban formális rendeletek végrehajtására, jogkörök
meghatározására és a felügyeleti szervekre vonatkozó követelmények meghatározására
összpontosít; véleményem szerint nincs benne elegendő lényegi tartalom. Ezért az év
második felében, miközben folynak majd a biztonsági vizsgálatok, az Európai Tanács
követelményei szerint szeretném megvitatni Önökkel azt a kérdést, hogy hogyan tudnánk
végrehajtani ennek a biztonsági irányelvnek a mielőbbi, gyors felülvizsgálatát, és
meghatározni az atomenergia biztonságára vonatkozó európai szintű konkrét
követelményeket.

(Taps)

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Tisztelt elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselő
hölgyek és urak! Igen tanulságos volt ez a vita. Köszönöm szépen, nagy figyelemmel
követtem.

A magyar elnökség az igen komoly ambíciókkal indult neki ennek a félévnek az
energiapolitika terén. Egy ambíciónk nem volt, hogy az energiamix kérdésében dűlőre
jussunk. Azt gondolom, hogy ez a mai vita is azt mutatta, hogy nem lenne egy reális
célkitűzés. Nagyon sok érv hangzott el, hogy legyen valamiféle iránymutatás az energiamixre
az Európai Unióban emellett és ez ellen. Én azt gondolom, hogy itt a belátható időn belül
nem fogunk tudni dűlőre jutni, de nem vagyok biztos benne, hogy ez baj, tehát a
tagállamoknak felelősen kell tudniuk dönteni a saját energiamixük kérdésében.

Olyan ambícióink azonban voltak, hogy komoly előrelépéseket tegyünk az energia közös
piac érdekében. Ezt a 2011. február 4-i Európai Tanács ezt célul tűzte ki, illetve, hogy
2015-re megszüntessük az energiaszigeteket az Európai Unión belül, és utána pedig a
február végi Energia Tanácson tanácsi következtetéseket is el tudtunk fogadni, és azt
gondolom, hogy ez egy komoly előrelépés.

A 2050-ig szóló energia útitervet tudomásunk szerint novemberben fogja a Bizottság
megjelentetni. A május 2-án és 3-án a budapesti informális Energia Tanácson azonban
erről a témáról az energiáért felelős miniszterek már egy előzetes vitát le fognak folytatni
a célokról, és erről egy jelentést fog az elnökség készíteni, egy politikai összefoglalót, amely
a júniusi formális Energia Tanács ülés napirendjére fog kerülni.

Ezek a kérdések, amelyek itt most a teremben elhangzottak, biztos vagyok benne, hogy a
tanácsi vita során is előkerülnek, és abban is bízom, hogy ezt a vitát, amikor a magyar
elnökség összegzi, akkor a Bizottság építeni fog tudni, amikor majd az energia útitervet,
amit novemberben megjelentet, azt véglegesíti. De azt, hogy mind a nukleáris energia
biztonság kérdésében, mind pedig abban, hogy legyen közös európai keret, ebben a
tagállamok maximálisan elkötelezettek, azt legjobban a március 24–25-i Európai Tanácsnak
a következtetései bizonyítják. Ezek a következtetések hangsúlyozták, hogy le kell vonni a
tanulságot a japán katasztrófából, hogy át kell tekinteni az Unió nukleáris erőműveinek a
biztonsági helyzetét, el kell végezni a stresszteszteket. Az ENSREG és a Bizottság felkérést
kapott, hogy ezeket minél előbb tegye meg, tegyen javaslatot ezeknek a hatáskörére és
ezeknek a modalitásaira, hogy ezután, ezek a független hatóságok értékelései alapján
készüljön egy általános értékelés, ezt a Bizottság végezze el, és tegye nyilvánossá. És végül
pedig maga az Európai Tanács is fog a témával újra foglalkozni 2011 utolsó európai tanácsi
ülésen.
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Azt is hangsúlyozták az állam-és kormányfők, hogy a nukleáris biztonság az nem
korlátozódhat az Európai Unió területére, és hogy ezeket a stresszteszteket a
szomszédunkban élőkre is fel fogjuk kérni, hogy ők is végezzék el. Azt is kimondták, hogy
a lehető legmagasabb sztenderdek szükségesek a nukleáris biztonság terén, és az Európai
Tanács komoly feladatokat szabott meg a Bizottság részére, amelyet – biztos vagyok benne,
és ahogy ezt biztos úr is említette – maximális elkötelezettséggel a Bizottság el fog végezni.

Tehát bármennyire is élénk volt a mai vita, vannak közös pontok, amelyekben azt hiszem,
hogy mindannyian egyetértünk: legyen egy közös európai keret, tegyünk meg minden
szinten mindent a lehető legmagasabb szintű biztonság érdekében, és mindezt átláthatóan,
a maximális nyilvánosság biztosításával tegyük. A Tanács készen áll, hogy ezen elvek
mentén működjön együtt mind az Európai Bizottsággal, mind az Európai Parlamenttel.

Elnök.   – Kaptam hat állásfoglalási indítványt (1)  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2)
bekezdése értelmében.

A vitát lezárom.

A szavazásra holnap délben kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Liam Aylward (ALDE),    írásban. – (GA) Írország számára komoly nukleáris fenyegetést
jelentenek a Nagy-Britannia nyugati partján álló atomerőművek, amelyeknek egy része
működik, más részét bezárták. Sellafield a leghíresebb ezek között. Ezek az erőművek
érthető módon az aggodalom forrásait jelentik Írország lakossága számára, akiknek joguk
van ahhoz, hogy pontos és naprakész információkat kapjanak róluk. Jóllehet érvényben
van Írország és Nagy-Britannia között egy kétoldalú megállapodás az információk
megosztásáról nukleáris baleset esetén, Írországnak és a többi szomszédos országnak részt
kell vennie a biztonsági eljárások korábbi szakaszaiban. Az EU-nak végre kell hajtania a
nukleáris biztonság érvényben lévő megközelítési módjának és az erőművek biztonságának
kiértékelése során alkalmazott kritériumok teljes felülvizsgálatát. Azonnal meg kell kezdeni
átfogó, független és átlátható stressztesztek végrehajtását. A nukleáris létesítmények
stressztesztjei előrelépést jelentenek. Annak érdekében, hogy a legtöbbet kihozzuk ezekből,
a részletes eredményeket meg kell osztani a szomszédos országokkal és az Európai
Bizottsággal, hogy érvénybe léptethessenek megfelelő intézkedéseket és végrehajthassanak
biztonsági terveket Európa népeinek védelme érdekében.

Elena Băsescu (PPE),    írásban. – (RO) A nukleáris ipar szabályozását felül kell vizsgálni
a fukusimai nukleáris balesettel a háttérben. Világszerte több mint 400 atomreaktorról
beszélünk. Üdvözlöm a „stressztesztek” mielőbbi bevezetését. Ez az intézkedés azonban
nem elegendő – egy nukleáris biztonsági kultúrára van szükség. Itt említést kell tennem
az 1986-os csernobili balesetről, amely bevezette a „nukleáris biztonság” fogalmát.

Ami Romániát illeti, rá kell mutatnom arra, hogy ott nincs olyan földrengésveszély, amely
veszélyeztetné a Cernavodă atomerőmű működését. A végrehajtott megelőző jellegű
ellenőrzések megmutatták, hogy mindkét reaktor biztonságosan működik. Ezek termelik
az ország energiafogyasztásának körülbelül 20%-át. Az erőmű a Richter-skála szerinti 8-as
erősségű földrengést képes elviselni, miközben azoknak a földrengéseknek a nagyságrendje,
amelyek Romániában bekövetkezhetnek, átlagosan 7 és 7,5 között mozog.

(1) Lásd a jegyzőkönyvet
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Spyros Danellis (S&D),    írásban. – (EL) A fukusimai tragédia rendkívül fájdalmas módon
átvezetett bennünket az atomenergiának egy új korszakába. Ugyanakkor a 21. század
energiaellátási kihívásai, valamint számos atomerőmű életkora és egyre fokozódó
megbízhatatlansága által előidézett veszélyek változást idéztek elő, amelynek következtében
felül kell vizsgálni az Euratom-Szerződést, amelyet már több mint fél évszázada nem
módosítottak alapvetően. Ha azt akarjuk, hogy létezzen teljes, európai szintű felügyelet
abban az ágazatban, amelyet az átláthatóság hiánya jellemez, akkor az Európai
Atomenergia-közösséget be kell építeni az Európai Unióba, és a nukleáris biztonság
kérdéseit be kell vonni a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá. A felülvizsgálat részeként
szigorúbb biztonsági előírásokat, korlátozásokat (ilyenek például a földrengésveszélyes
övezetek) és szigorúbb építkezési előírásokat kell bevezetni az atomerőművekre nézve, a
meglévő erőművek rendszeres, megbízható stressztesztjei mellett. Mondanom sem kell,
hogy az új, szigorú keretrendszert az EU szomszédos országaiban is alkalmazni kell,
természetesen mindaddig, amíg végre sikerül egyszer s mindenkorra megszabadulnunk
az atomerőművek rémálmától.

Proinsias De Rossa (S&D),    írásban. – A biztonság elve alapján ellenzem a maghasadásra
épülő energiatermelést, ugyanakkor támogatom a nukleáris fúzió lehetőségeivel kapcsolatos
folyamatban lévő kutatásokat, egy lehetséges biztonságosabb hosszú távú alternatívaként.
Nincs biztonságos módszer. Mindig lesznek balesetek. A közelmúltban Japánban
bekövetkezett baleset, amelyről azt mondták nekünk, hogy soha nem következhet be,
mégis újból azt szemlélteti, hogy a jelenlegi atomenergia-termelés következményei
katasztrofálisak lehetnek. Mellékterméke, a radioaktív hulladék már ma is halálos fenyegetést
jelent az emberi egészségre nézve, gyakorlatilag mindörökre. Ahelyett, hogy
eurómilliárdokat fektetnénk be új atomerőművekbe, ezt a pénzt inkább a megújuló
energiaforrások fejlesztésére kell fordítanunk.

András Gyürk (PPE),    írásban. – (HU) A japán tapasztalatok hatására várhatóan több
ország is újragondolja a nukleáris energiával kapcsolatos stratégiáját. Németország már
konkrét lépéseket tett, és három hónapra leállította az 1980 előtt épült nukleáris erőműveit.
Amennyiben a japán történések eredményeképpen Európa-szerte több tagállam is
újragondolja a nukleáris energia stratégiáját, az jelentős befolyással lehet az európai
energiapiacokra, hiszen a nukleáris erőművek áramtermelését más forrásokból kell
helyettesíteni. Meggyőződésem szerint a jelenlegi helyzetben a hirtelen intézkedések
ugyanolyan káros következményekkel járhatnak, mint egy esetleges katasztrófa. Ehelyett
az egyes forgatókönyvek hatásainak megfontolt számbavétele a legcélravezetőbb. Így
kerülhető csak el, hogy az említett németországi intézkedések következményeihez
hasonlóan a villamosenergia-árak megemelkedjenek, illetve hogy a normális körülmények
között áramexportáló tagállamok is ellátásbiztonsági kihívásokkal szembesüljenek.
Európának hideg fejjel végig kell gondolnia, hogy milyen hatással lenne a nukleáris
energiastratégia újragondolása az energiapiacra. Az sem egyértelmű, hogy melyek azok a
technológiák, amelyek alkalmasak lehetnének a nukleáris erőművi kapacitások
helyettesítésére. Fontos kérdés továbbá, hogy egy esetleges stratégiaváltás milyen hatással
lenne a gázpiacokra, a gázellátás-biztonságra, illetve az EU szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésére irányuló célkitűzéseire. Végezetül szeretném üdvözölni az Európai Bizottság
gyors reakcióját és azt a bejelentést, hogy az európai nukleáris erőműveket stresszteszteknek
fogják alávetni. A legfontosabb kérdés azonban az, hogy milyen további intézkedéseket
tervez Európa a nukleáris energiatermelés biztonságának szavatolása érdekében.
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Ivailo Kalfin (S&D),    írásban. – (BG) A fukusimai tragédia rákényszerít minket néhány
lecke megtanulására és az európai polgárok által elvárt intézkedések azonnali elfogadására.
Ezeket az intézkedéseket azonban a helyes irányba kell terelni.

Azt az alapvető problémát kell megoldanunk, hogy hogyan lehet garantálni az európai
polgárok biztonságát. Az elkövetkező hónapok során az Európai Parlamentnek számos
jogszabályszöveggel foglalkoznia kell, amelyek meghatározzák az európai energiaágazat,
különösen az atomenergia jövőjét.

Pillanatnyilag a biztonság a legfontosabb a számunkra. Nem szabad összehasonlítanunk
Európa atomerőműveit a 40 éves fukusimai atomerőművel, amelynek magántulajdonosa
nem volt hajlandó teljesíteni a biztonság fokozására irányuló követelményeket.

Az EU-nak a lehető leggyorsabban el kell fogadnia azokat a minimális biztonsági előírásokat,
amelyeket az összes erőműre nézve kötelezővé kell tenni. Ezeket az előírásokat még a
stresszteszteknek az erőművekben történő végrehajtása előtt ki kell dolgozni és el kell
fogadni. Kormányzati ciklusa alatt a Bolgár Szocialista Párt több alkalommal is követelte
ilyen jellegű előírások meghatározását, de erre mindeddig nem került sor. A stressztesztek
előírásait és kritériumait az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok
Csoportjához tartozó szakértőknek kell összeállítaniuk.

Támogatom új technológiák kifejlesztését, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra.
Az azonban teljesen egyértelmű, hogy ezek rövid és közepes távon nem képesek felváltani
a nukleáris létesítményeket.

Pavel Poc (S&D),    írásban. – (CS) Egy további tanulság, amelyet a Fukusima 1 atomerőmű
balesetéből le kell szűrnünk, hogy nagyon veszélyes az energiatermelést teljes mértékben
a magánszektorra bízni. A magántőke maximalizálja a profitot, akár a biztonsági
intézkedések elhanyagolásának az árán is. Hány globális gazdasági válságra,
„mexikói-öbölbeli olajömlésre” vagy „Fukusimára” van még szükség ahhoz, hogy ezt végre
felismerjük? A világ most pénzügyi válságban van a magánbefektetők felelőtlensége miatt.
Sok millió tonna olaj van a tengerben a magán olajcégek felelőtlensége miatt. Egy magáncég
felelőtlensége miatt évtizedekig is eltart, mire Japán megtisztítja földjeit, tengereit és
élelmiszerláncát a radioaktív szennyeződéstől. Az atomenergiának mindig állami és
nemzetközi ellenőrzés alatt kell állnia. A tervezett stressztesztekhez egységes előírásokra,
átlátható és független ellenőrző szervekre és határokon átnyúló jellegre van szükség. Jóllehet
Európában léteznek olyan jogi keretek, amelyek kezdeményezik a technológia állandó
fejlesztését, kiterjedt beruházásokra lesz szükség a kutatás és a képzés területén a lehető
legmagasabb szintű biztonság garantálása, valamint az egészség és a környezet megóvása
érdekében, a legújabb tudományos és technikai megállapításokkal összhangban. Emellett
kiterjedt beruházásokra lesz szükség a nukleáris hulladékok és a kiégett fűtőelemek
kezelésének területén is, amelyeket jelenleg többé-kevésbé átmeneti körülmények között
tárolnak. Ennek a katasztrófának a tanulságait eltökélten a biztonság garantálására, nem
pedig a rendelkezésünkre álló egyetlen valóban fenntartható, éghajlati szempontból
semleges energiaforrásról történő végleges lemondásra kell irányítanunk.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    írásban. – A Japánban bekövetkezett nukleáris baleset
világszerte újabb aggályokat vetett fel az atomenergia biztonságával kapcsolatban.
Romániában különféle szervek felmérték a Cernavodă melletti atomerőművet, többek
között az Európai Bizottság és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség. Egy 2004. évi
tanulmány a szeizmikus veszélyt azonosította az erőművet fenyegető kizárólagos és
legnagyobb kockázati tényezőként. A kockázatot hatékonyan és – amint erre a Japánban
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bekövetkezett tragikus események is emlékeztetnek bennünket – sürgősen kezelni kell.
Ezért üdvözlöm a nukleáris létesítmények stressztesztjeinek bevezetésére irányuló javaslatot,
valamint a nukleáris biztonságról szóló irányelv hatályba lépését. Függetlenül attól, hogy
milyen határozatot hozunk a jövőbeni energiaforrás-összetételről és hogyan teljesítjük az
alacsony szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos célkitűzéseinket, a nukleáris létesítmények
biztonsága – a hosszú távra szóló lerakatokat is ide számítva – továbbra is kiemelten fontos
mind a jelenlegi, mind pedig a jövőbeni generációk számára.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE),    írásban. – (RO) A nukleáris energia olyan forrás,
amely nélkül a globális gazdaság hosszú távon nem tud létezni. Nem szabad arra a
következtetésre jutnunk, hogy elvetjük az atomenergia használatát csak azért, mert
előfordulnak az atomerőművek működését érintő veszélyes balesetek. Az a megoldás,
hogy több erőforrást kell átcsoportosítanunk a kutatásra ezen a területen, és fejlesztenünk
kell a nukleáris technológiát, hogy csökkenthessük a balesetek kockázatait.

Marc Tarabella (S&D),    írásban. – (FR) Igen, fokozatosan meg kell szüntetnünk az
atomenergia használatát – ez egyértelmű. Ám ezt lehetetlen egyik napról a másikra
megtenni. Egyedül Belgiumban a villamos áram 55%-a atomenergiából származik. Hogyan
fogunk fűteni, főzni és világítani, ha úgy döntünk, hogy holnap bezárjuk az összes
erőművünket? Ezért két szinten kell lépnünk.

Először is javítanunk kell a meglévő erőművek biztonsági előírásait, különösen a
tagállamokban jelenleg végrehajtás alatt álló stressztesztek alkalmazásával. Ezeknek a
teszteknek az európai szintű alapvető összehangolása mellett a teszteket a lakosság számára
a leginkább átlátható módon kell elvégezni. Helyre kell állítanunk az atomenergiába vetett
bizalmat.

Másodszor: a lehető leggyorsabban fokoznunk kell az olyan megoldások kifejlesztésére
irányuló kutatásokat és innovációt, amelyek lehetővé teszik a számunkra az energiával
történő takarékoskodást, valamint a fenntartható és hatékony megújuló energiák
előmozdítását. Az az energia a legkevésbé költséges, a legkevésbé szennyező és a legkevésbé
veszélyes, amelyet fel sem használnak. Ezek az erőfeszítések szükségessé teszik azt, hogy
mostantól fogva legyen egy kötelező szabályozásunk, és hogy hatalmas összegeket
fektessünk be európai szinten és a tagállamokban.

13. A Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzet

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének, az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének, Ashton asszonynak a Szíriában, Bahreinben és
Jemenben kialakult helyzetről szóló nyilatkozatáról való vita.

Ashton asszony nevében a Tanács soros elnöke, Németh úr szólal fel.

Zsolt Németh,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
nevében. – Tisztelt elnök úr! Azért vagyok itt, hogy Catherine Ashton főképviselő nevében
néhány megjegyzést terjesszek Önök elé a bahreini, szíriai és jemeni helyzetről.

Az események drámai fordulatot vettek Szíriában. Jemenben a már most is súlyos helyzet
fordulhat még rosszabbra, és az egész Bahreint átható nagyon feszült légkör súlyos
aggodalomra ad okot, noha a vérontás ezen a helyen kisebb mértékű volt. Az EU az egész
régió esetében nagy figyelemmel kísérte a gyorsan kibontakozó eseményeket, ahogyan azt
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a számos magas szintű találkozó, hivatalos nyilatkozat és tanácsi következtetés is
alátámasztja.

Mindezeken túl, Ashton bárónő állandó kapcsolatot tart fenn a kulcsfontosságú
partnerekkel, valamint magukkal az országok kulcsszereplőivel. Erre minden nap sor kerül,
vagy közvetlenül telefonon, vagy pedig a főképviselőnek az említett országokban lévő
képviselőin keresztül, annak érdekében, hogy az EU befolyása érvényesülhessen ott, ahol
ez lehetséges, és akkor, amikor ez segítségükre lehet. Minden ország helyzete egyedi, és
stratégiai jellegű, jól átgondolt és testre szabott választ igényel. De amikor az események
ennyire gyorsan zajlanak, akkor még fontosabb az, hogy politikánk szilárd elvi alapokra
épüljön.

Hadd említsek három elvet: az első az erőszak elutasítása – a tömegdemonstrációkat minden
esetben békésen, az emberi jogok, valamint az alapvető szabadságok teljes tiszteletben
tartásával kell kezelni; a második a párbeszéd előmozdítása – a különbségeket és sérelmeket
konstruktív módon kell rendezni olyan módon, hogy a megfelelő emberek szót érthessenek
egymással, félretéve az előítéleteket és előfeltételeket; a harmadik, hogy az alapvető politikai
és gazdasági reformoknak az országokon belülről kell elindulniuk, az EU pedig nagyon
egyértelművé tette, hogy készen áll arra, hogy azonnali támogatást nyújtson olyan formában
és akkor, amikor azt kérik.

Engedjék meg, hogy részletesebben is kitérjek a három érintett országra.

Bahreinben – annak ellenére, hogy az utcákon visszatért a helyzet a rendes kerékvágásba
– a helyzet továbbra is feszült. Folytatódnak a letartóztatások, azért tartóztatnak le
embereket, mert nem tettek egyebet, csak gyakorolták a véleménynyilvánítás szabadságát.
A régió más részeihez hasonlóan a bahreini erőszakot is határozottan elítélte az EU és a
főképviselő, és felszólították a hatóságokat és a jelen lévő valamennyi erőt az emberi jogok
és a nemzetközi humanitárius normák maradéktalan tiszteletben tartására.

Ismételten sürgettük a bahreini hatóságokat és az ellenzéket a valódi nemzeti párbeszéd
megkezdésére. A főképviselő e célból közvetlenül a külügyminiszterrel beszélt. Ha nem
teszünk konkrét lépéseket annak érdekében, hogy a megfelelő emberek minden feltétel
nélkül folytassanak párbeszédet egymással, egyre nagyobb lesz annak a kockázata, hogy
a radikális elemek kerekednek felül. Ennek egyértelmű és nagyon aggasztó kihatásai
lennének a regionális stabilitásra nézve. A stabilitás megőrzésének és előmozdításának
legjobb módja a párbeszéd marad. Ez az az üzenet, amelyet a főképviselő magával visz,
amikor rövidesen, még ebben a hónapban találkozik az Öböl-menti Együttműködési
Tanács minisztereivel.

Szíriában a tömegdemonstrációk március közepe óta jó néhány városra átterjedtek. Ezek
brutális elfojtása elfogadhatatlan. A főképviselő és az Európai Unió több alkalommal is
felszólította a szír hatóságokat arra, hogy állítsák meg az erőszakot, tartsák tiszteletben az
emberek békés demonstrációhoz való jogát, és hallgassák meg az emberek jogos
követeléseit. A szír nép megérdemli a régóta várt politikai reformokat, különösen a
véleménynyilvánítás, a gyülekezés, a politikai tevékenységekben való részvétel és a
kormányzás szabadságával kapcsolatban.

Asszad elnöknek a néphez intézett március 30-i beszéde nem tartalmazta sem a reform
egyértelmű programját, sem pedig a reform végrehajtásának ütemtervét. Az EU továbbra
is nyomást gyakorol Szíriára a reformok haladéktalan végrehajtása érdekében. Ezeknek
tényleges, politikai és társadalmi-gazdasági, komoly – nem csak kozmetikai jellegű –
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reformoknak kell lenniük, és haladéktalanul végre kell hajtani őket. Nagyon szorosan
figyelemmel kísérjük majd, hogy az új kormány – amely még nem alakult meg – miként
viszi előre a reformokat. Reméljük, hogy egy jogi bizottság létrehozása olyan új jogszabályok
megalkotását eredményezi majd, amely lehetővé teszi a rendkívüli állapot megszüntetését,
és garantálják az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat.

Az EU ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol majd a szíriai vezetésre – a nyilvánosság
előtt és a kulisszák mögött is –, hogy tartózkodjanak az erőszaknak a tüntetőkkel szemben
való felhasználásától. Ugyanilyen fontos annak közlése, hogy felelősségre kell vonni azokat,
akik az erőszakért és a halálos áldozatokért felelősek, valamint hogy valamennyi politikai
foglyot és emberi jogi aktivistát szabadon kell engedni.

A jemeni helyzet továbbra is a legnagyobb aggodalomra ad okot. A főképviselő üzenetei
– a március 18-i szörnyű erőszakot követően – kristálytiszták voltak, a Külügyi Tanács
március 21-i következtetései pedig megismételték, hogy az EU elítéli az erőszaknak a
tüntetőkkel szembeni alkalmazását. Az EU egyhangúlag kijelentette, hogy felelősségre kell
vonni és bíróság elé kell állítani azokat, akik a halálesetekért és a sérülésekért felelősek.

A jemeni vezetéstől azóta érkező üzenetek kevésbé egyértelműek. Ezért a főképviselő
március 30-án közvetlenül Száleh elnököt hívta fel telefonon, arra sürgetve, hogy tegyen
meg mindent a további vérontás megelőzése érdekében. A főképviselő közölte azt a
véleményét, hogy ennek az a legjobb módja, ha késlekedés nélkül megkezdődik a hiteles
és gyors politikai átmenet. Az alkotmányos átalakulásnak érdemi és következetes
kötelezettségvállalásokra kell épülnie, amelyet valóban végig is visznek.

Az idő fogy, az áldozat pedig a jemeni nép lesz. Ez az, amiért – szoros együttműködésben
nemzetközi partnereivel – tevékenyen vett és vesz is majd részt a jemeni válsághelyzet
leküzdésében.

ELNÖKÖL: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Elnök. -   Amíg Brok úr helyet foglal Salafranca úr mellett, szeretném megragadni az
alkalmat ahhoz, hogy gratuláljak csapata tegnapi győzelméhez. A Schalke 04, a tegnapi
napon dicsőséges győzelmet szerző csapat sálját viseli, amely ezt a győzelmet a világ egyik
legjobb játékosa, a spanyol Raúl segítésével szerezhette meg. Most, hogy gratuláltunk
Brok úrnak, Salafranca úr kapja meg a szót az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
nevében, másfél percre.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (ES) Tisztelt
elnök úr! Teljes mértékben egyetértek azzal, amit az imént mondott.

Tisztelt Németh úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Szeretném elmondani, hogy folyamatosan
figyelemmel kísérjük a főbiztos, Ashton asszony által az említett országokban bekövetkező
fejleményekről közölt információkat, és úgy vélem, el kell ismernünk azokat az
erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Unió nevében fejt ki Bahrein, Jemen és Szíria
demokratikus törekvéseinek előmozdítása érdekében. A Parlament holnap állásfoglalást
fogad el, amelyet valamennyi képviselőcsoport támogat ezzel kapcsolatban.

Szeretnék azonban feltenni néhány kérdést, elnök úr, Németh úrtól pedig azt kérem,
továbbítsa őket Ashton asszonynak.
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Először is, az Unió egyes testületeiben – és természetesen a Parlamentben – az a benyomás
alakult ki, hogy visszalépést szenvedtünk el a közös biztonsági és védelmi politika kialakítása
területén, és lemaradásban vagyunk a politikai együttműködést illetően. Nyilvánvaló, hogy
nem ezért fogadtuk el a Lisszaboni Szerződést.

Másodszor pedig egyfajta ellentmondás támadt, amely az említett országokban való európai
jelenlétre való növekvő igényhez kapcsolódik, arra vonatkozóan pedig nem rendelkezünk
ismeretekkel, hogy mi lesz az eredménye az átmenet e folyamatainak. Egyértelmű, hogy
jelen kell lennünk, és egyértelmű, hogy az Ashton asszony közleményében szereplő szlogen
nagyon találó: „többért többet.”

A kérdés, amelyet fel szeretnék tenni – és most már be kell fejeznem hozzászólásom, tisztelt
elnök úr – a következő: vajon az EU tagállamai hajlandók-e növelni az erőforrásokat annak
érdekében, hogy azok ki tudják elégíteni az ezekben az országokban támadó, egyre növekvő
igényeket?

Véronique De Keyser,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (FR) Tisztelt elnök úr! Tudatában
vagyunk azoknak az intenzív diplomáciai erőfeszítéseknek, amelyeket Ashton asszony
eddig tett, illetve ezután is tesz majd, és tudatában vagyunk azoknak a nehéz helyzeteknek
is, amelyekkel szembe kell néznie. Szíria, Jemen és Bahrein olyan országok, amelyekkel a
például emberi jogi záradékot nem tartalmazó kereskedelmi megállapodásokon túl
nincsenek más megállapodásaink, és csak nagyon kevés eszköz áll rendelkezésünkre.

Mindazonáltal mindezek ellenére három dologról szeretnék beszélni. Először is az emberek
törekvéseivel kapcsolatban, azokkal kapcsolatban, akik ma az utcákon vannak, és akiket
orvlövészek vesznek célkeresztjükbe. Nem csak támogatnunk kell őket, de arról is
gondoskodnunk kell, hogy az erőszaknak mindenáron vége legyen. Ma találkoztam egy
szíriai ellenzékivel. Az ellenzékiek azt kérik, érjen véget az erőszak, hogy kifejezhessék
véleményüket. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy még akkor is, ha nincs
ezzel kapcsolatos megállapodásunk Szíriával, fel kell használnunk a rendelkezésünkre álló
szankciók teljes tárházát annak érdekében, hogy véget érjen az erőszak.

A második dolog, amit elmondanék, hogy általában véve ezeket az országokat – és ez
általában igaz az öbölbeli országokra és Líbiára – mi fegyvereztük fel, sőt túlfegyvereztük
őket. Úgy vélem, a hatékonyabb fegyverzet-ellenőrzés minimumkövetelmény ebben az
esetben, hogy ezek az országok és kormányok ne váljanak lőporos hordókká, amelyek
aztán saját népeikben okoznak kárt.

Végül a kettős mérce kérdése. Szeretném elmondani, hogy nagyon körültekintőek voltunk
Bahreinnel kapcsolatban, és nagyon határozottak voltunk a többi országgal kapcsolatban.
Tudom, hogy Bahrein különösen kényes helyzetben van, hogy Szaúd-Arábia csapatokat
küldött oda, és hogy Szaúd-Arábia és az Öböl-menti Együttműködési Tanács segítséget
nyújt számunkra Líbiával szemben, de nem szabad, hogy a hordónkénti olajár és líbiai
kormánnyal szemben a részünkre nyújtott támogatás a jelenleg a bahreini kormány által
elnyomott síitákkal kapcsolatos hallgatásunk ára legyen.

Anneli Jäätteenmäki,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Tisztelt elnök úr! Dühös
vagyok. A tegnapi frakcióülésen a Human Rights Watch és az Amnesty International három
szemtanúját hallgattuk meg, akik jelen voltak Bahreinben, Jemenben és Szíriában.
Felháborító dolgokat hallhattunk tőlük.
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Feldühödtem. Az Ashton bárónőtől kapott levélből hiányzik a stratégia. Ismételten másról
van szó. Be kell fejeznünk a mondanivaló nélküli üzenetek küldését, ahogyan tettük azt
nagyon sokáig Tunézia, Egyiptom és Líbia esetében. Itt az ideje, hogy cselekedjünk.

Először is, az EU-nak kérnie kell az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa rendkívüli ülésének
összehívását Genfben. Az ENSZ-nek küldöttséget kell küldenie a három országba azért,
hogy felelősségre vonják az emberi jogok megsértéséért felelős rezsimeket.

Másodszor, az EU-nak fel kell szólítania a valamennyi uniós tagállamból az említett három
országba irányuló fegyverkivitel betiltására. Elfogadhatatlan, hogy uniós országok még
mindig adnak el fegyvereket ezeknek a rezsimeknek.

A harmadik, hogy az EU-nak egyértelművé kell tennie, hogy amennyiben az említett
rendszerek politikai rezsimjei a demokratizálódás akadályává lesznek, akkor itt az ideje,
hogy távozzanak. Ezzel egyidejűleg szankciókat kell bevezetnünk, például az eszközök
befagyasztását és utazási tilalmat.

Megismétlem: eljött a cselekvés ideje.

Hélène Flautre,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Tisztelt elnök úr! Nagyon jó
hír, hogy a lakosság megmozdult, hogy visszakövetelje szabadságát és jogait, és hogy
hozzájusson a politikai rendszer módosításához és több demokráciához. Ez az Európai
Unió külpolitikájának és az európai projektnek a lényege. Ez csak lelkesedésünket és
támogatásunkat válthatja ki.

A nagyon rossz hír azonban az, hogy ezek a népességek szélsőségesen kemény elnyomást
szenvednek el, életük kockáztatásával demonstrálnak ezen értékek és törekvéseik mellett,
és ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Ilyen módon a lakosság védelmének
szükségszerűsége – amely Líbia esetében katonai beavatkozáshoz is vezetett – most más
formát kell öltsön, hogy megvédhesse azokat, akik az említett három országban tüntetnek.

Úgy vélem, hogy e nyilatkozatok – a jogszerűséggel kapcsolatos nyilatkozatok, a lakosság
törekvéseivel kapcsolatos nyilatkozatok – rendkívül fontosak, de cselekednünk is kell. A
cselekvés részeként biztosítékra is szükségünk van azzal kapcsolatban, hogy nem úszhatják
meg büntetlenül azok a vezetők, akik a népeikkel szembeni aránytalan erő alkalmazásáért
felelnek. Ehhez diplomáciai úton össze kell hívni és aktiválni kell az ENSZ Emberi Jogi
Tanácsát, hogy gőzerővel lássanak neki a missziók elindításának, a jelentések készítésének
és állásfoglalások tételének annak érdekében, hogy a felelős politikusok biztosak lehessenek
a felől, hogy ezek az erőszakos cselekmények nem maradnak büntetlenül.

Végezetül úgy vélem, hogy megvannak a módszereink a sajtó elhallgattatásának elkerülésére.
Az újságírók – bel- és külföldiek egyaránt – jelentős nehézségekkel szembesülnek a helyzet
dokumentálásakor. Tudjuk, mit kell tenni, megvannak az eszközeink az akadályok
kikerülésére. Ezeket az eszközöket fel kell használnunk. Amikor a rendelkezésünkre állnak
a cselekvéshez szükséges eszközök, akkor meg kell találnunk annak módját, hogy
használhassuk is őket.

Nem ez az az idő, hogy a szír elnök után kellene futnunk, hogy írja alá a visszafogadási
megállapodást, amely csak bizonyos feltételek mellett volna mérlegelhető, például egy
nagyon komoly, hatékony és releváns program, a szíriai reformok végrehajtása és
valamennyi, a meggyőződése vagy a tüntetéseken való részvétele miatt bebörtönzött
személy szabadon bocsátása esetén, nem csak itt, hanem a másik két országban is.
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Sajjad Karim,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! A következőket
szeretném mondani a miniszternek: ahogyan itt ültem, és hallgattam, amit mond, azt
hallottam, amit mondania kellett, de ezek puszta szavak voltak – jól csengő szavak ugyan,
de sajnos üresek. Reakció volt bennük; semmi proaktivitás nem volt abban, amit itt
elmondott. Ahogy hallgattam Önt, felírtam egy lapra címként azt, hogy „Terv”, alá pedig
fel kívántam jegyezni az Ön által arról adott információkat, hogy mit fog tenni az EU.
Továbbra is egy teljesen üres lap van előttem. Ön semmi újat nem mondott.

Semmi proaktívat nem vázolt fel számunkra. Az emberek szerte a Közel-Keleten Európára
tekintenek, hogy előálljunk valamivel, és segítséget nyújtsunk nekik jogaik megszerzéséhez,
Önnek pedig nem volt egyebe az üres szavaknál.

A legutóbb előterjesztett cselekvési tervből hiányzott egy központi elem, és meglehetős
sajtóvita folyt arról, hogy a közel-keleti vezetők még mindig meg tudják tenni azt, hogy
elvegyék a pénzt népeiktől, majd Európába hozzák, és mi pedig semmit nem teszünk annak
megelőzése érdekében, hogy ez a jövőben is megtörténhessen.

Ön is azt mondta, az idő fogy. Ha ez így van – és véleményem szerint ez így van – akkor
miért van az, hogy semmi mással nem tudott ma előállni, mint egy üres lappal? Kérem,
tanúsítson nagyobb tiszteletet az Európai Parlament irányában!

Marisa Matias,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Tisztelt elnök úr! Együtt érzünk
Jemen, Szíria és Bahrein népével a szabadságra és a demokráciára való törekvésükben, és
a tüntetések és a tömegdemonstrációk véres elfojtásával kapcsolatban. Ezért egyértelműnek
kell lennünk. Először is azt kérem, hogy azonnal állítsuk le a fegyverek ezen országok
részére való eladását. Európa folytatja a fegyverek eladását, amelyeket a polgári lakosság
gyilkolására használnak fel. Másodszor, nekünk az emberek oldalára kell állnunk, nem
pedig az autoriter vagy diktatórikus rendszerek oldalára.

Ennek tudatában – miközben szolidárisak vagyunk – nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy továbbra is kettős normákat alkalmazunk: egyfajta szabályokat alkalmazunk az
emberek demokratikus törekvéseinek kérdése esetében, és egy másikat, amely szerint üzleti
ügyeinkkel foglalkozunk, illetve üzleti ügyeinket intézzük. Líbiában a bombázás önmagában
is egyértelműen meghaladta az ENSZ mandátumát, míg Bahreinben nem tettünk egyebet
annál, hogy tiltakoztunk, amikor a szaúd-arábiai hadsereg behatolt az országba azért, hogy
megmentse a kleptokráciát. Míg a fiatalok bármit megtesznek, hogy szembeszálljanak a
fegyveres erőkkel és a rendőrséggel, a szívüket és a lelküket is beleadják az ezekkel az
erőkkel folytatott küzdelembe, addig mi diplomáciai feljegyzések irkálására korlátozzuk
tevékenységünket.

Azzal szeretném zárni felszólalásom, tisztelt elnök úr, hogy elmondom: ugyanolyan
helytelen azt gondolni, hogy létezhetnek katonai megoldások a politikai problémákra,
mint hogyha azt gondoljuk, hogy az arab népek nem vették észre az általunk folytatott
kettős játékot.

Bastiaan Belder,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (NL) Tisztelt elnök úr! Az abban az
értelemben radikális rendszerváltás, hogy Szíriában, Bahreinben és Jemenben radikális
iszlám erők ragadnák meg a hatalmat, felérne a közvetlen katasztrófával, úgy helyileg, mint
nemzetközileg.

Ennek az előre nem látható helyzetnek a valódi nyertese – legalább is az Arab-félszigeten
– természetesen az iráni Khamenei–Ahmedinezsád duó lenne, és ez azonnal elvenné a
perzsa tavasz már most is nagyon kicsi esélyét. A damaszkuszi, manamahi és szánai
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válsághelyzet kiváló lehetőséget kínált az EU-nak arra, hogy – szoros együttműködésben
az Egyesült Államokkal – egyértelmű feltételeket támasszon a nehéz helyzetben lévő
rezsimeknek nyújtott támogatással szemben: a politikai és társadalmi-gazdasági reformok
bevezetését.

Tisztelt elnök úr! Néhány évvel ezelőtt egy EP-küldöttséggel kerestük fel Szíriát. 2003 óta
ez az állam, amely a régió egyetlen világi állama, iraki keresztények százezreinek nyújtott
menedéket, aminek figyelmeztető jelként kell szolgálnia. A Nyugatnak minden erőfeszítést
meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy a rendkívül véres iraki polgárháború
ne terjedhessen át Szíriára.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Tisztelt elnök úr! A Tunéziában megkezdődött
jázminforradalom sajnos Jemenben, Szíriában és Bahreinben nem ilyen békés úton halad.
A kormány és az ellenzék közötti párbeszéd határozottan a legjobb módja a társadalmi és
gazdasági problémák aktív megoldásáról való megegyezésnek, ami megegyezik azzal, amit
a nép akar, és egyben a demokratikusabb részvétel felé való elmozdulást is jelent. Hogy az
ilyen megállapodásokat ezt követően betartják-e, az már egy másik kérdés. Ami azt illeti,
a tiltakozáshullámokat is a politikai reformra tett ígéretek megszegése váltotta ki. Az
embereket már túl régóta hitegették ígéretekkel, és most már cselekvésre volt szükség. Az
ellenzéki tüntetések erőszakos elfojtásából és ugyanakkor a néhány kisebb reformnak a
mindennemű tényleges politikai változás megtörténte nélkül való megígéréséből álló kettős
stratégia – amint azt tudjuk – mindhárom országban a helyzet kiszélesedéséhez vezethet.

A folyamatos szíriai nyugtalanság felkelti az azzal kapcsolatos aggodalmat, hogy a kormány
által beszerzett fegyvereket esetleg terrorszervezeteknek, például a Hezbollahnak adhatják
el. Véleményem szerint az EU-nak a semleges közvetítő szerepét kell játszania ezekben a
konfliktusokban.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A meccset csak a
második mérkőzés után lehet megnyerni, úgyhogy várjuk meg az Inter Milan és a Schalke 04
közötti visszavágót, hogy meglássuk, ki kerül be a következő fordulóba. Egyetértek
ugyanakkor azzal, hogy Raul nagyszerű focista.

Ami Szíriában, Jemenben és Bahreinben zajlik, az nem tér el attól, ami a világ más részein
történik. Noha az ilyen felfordulásoknak rendszerint gazdasági okai vannak, a szabadság
iránti mély vágyódás is ide kapcsolódik. A Facebook és az internet már sok, túl sok olyan
áldemokrácia elszigeteltségét törte meg a világ több régiójában is, amelyek már régóta
álltak fenn.

A vezetésnek, a politikának egy újfajta ideája van, amely sok fiatalember álmait tükrözi.
Feltámadt a polgári részvétel iránti vágy, különösen ott, ahol a világ fiataljai tudatosabbak
és műveltebbek. Néhány nappal ezelőtt szabadon engedték az ellenzéki Szuhair al-Atászit,
ami jelzés, noha csupán halvány jelzés, amely a gondolatszabadság és a politikai szabadság
helyzetének alakulására utal. Ugyanezt az izgalmat érzik Jemenben is, ahol a Száleh elnök
elleni tiltakozás a tetőfokára hágott, és nagyjából hasonló események zajlanak Bahreinben
is. Erő alkalmazásával kell fellépnünk az erőszak megállítása érdekében. A
demokratizálódáshoz vezető úton támogatást kell nyújtanunk; nem engedhetjük meg
ismételten magunknak azt, hogy az események mögött kullogjunk.

Ami a földközi-tengeri térségben történik, természetesen nehezen követhető, és ez az,
amiért Európának hallatnia kell a hangját, és szolidaritással kell fellépnie, ami – ebben az

06-04-2011Az Euròpai Parlament vitàiHU244



esetben – valószínűleg segítséget jelenthet a földközi-tengeri térsége felől támadó,
megnövekedett migrációs nyomásnak kitett régiók számára.

Richard Howitt (S&D).   – Tisztelt elnök úr! Legyen szó akár a Jemenben a tiltakozók
szánai tábora ellen március 15-én indított összehangolt orvlövésztámadásról, a szíriai
Dara városában 100 000 fő részvételével tartott tiltakozás elleni, március 17-i erőszakos
fellépésről, vagy a bahreini Salmaniya kórház hatodik emeletéről, ahonnan csuklyát viselő
fegyveresek vitték el a sebesült tiltakozókat – akik aztán soha nem tértek vissza –, és ahová
a sebesültek fordulni kényszerülnek, mivel ott van az ország egyetlen vérbankja, meg kell
mutatnunk, hogy lehet, hogy a média esetleg csak egyetlen országra tud egyszerre
összpontosítani, a Parlament azonban mindenhol, ahol veszélyben vannak, fellép az emberi
jogok védelme érdekében.

Ma fel kell kérnünk a Külügyek Tanácsát, hogy törekedjen mindazok felelősségének
megállapítására, akik az erőszakért felelnek, törekedjen a független vizsgálatokra, és vessen
véget a büntetlenségnek. Ez alapszintű figyelmeztetés, amely a tiltakozók elleni további
erőszak megelőzésére szolgál.

Másodszor, amikor azt halljuk, hogy a bahreini biztonsági erők egy méternél kisebb
távolságról lőttek ki elméletileg nem halálos sörétet a tüntetőkre, megölve őket, mivel
gyakorlatilag kettéhasadt a fejük, akkor fel kell függesztenünk valamennyi fegyvernek az
ebbe a régióba való engedélyezését, szállítását és továbbítását.

Végezetül Füle biztosnak a déli szomszédságról szóló közleménye elveinek ki kell térniük
a Szíriával való társulási megállapodás létrehozására irányuló folyamattal kapcsolatos
megközelítésünkre. Az ahhoz való ragaszkodásunkkal kell kezdődnie, hogy a nemzetközi
emberi jogi ellenőrök akadálytalan hozzáférést kapjanak. A jázminforradalommal az arab
világ megváltozott, nekünk pedig meg kell mutatnunk, hogy vele együtt mi is
megváltoztunk.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A
földközi-tengeri térségbe beköszöntött a tavasz, de az Öbölben és Szíriában még mindig
tél van. Az erőszak elénk táruló képei rémületesek. Több száz embert öltek meg, az Amnesty
International és az ENSZ pedig riasztó jelentésekben számolt be az eseményekről.

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport által tett felhívások
egyértelműek. Azt szeretnénk, ha a lehető leghamarabb összehívnák az ENSZ Emberi Jogi
Tanácsának rendkívüli ülését Genfben. Az Európa Tanácsnak és az ENSZ Emberi Jogi
Tanácsában képviselettel rendelkező uniós tagállamoknak kell megtennie ezt a felhívást.
Az ENSZ tanácsa mindig nagyon gyorsan jár el, ha állást kell foglalnia a közel-keleti
konfliktust illetően. Most itt az ideje, hogy szembenézzen az emberi jogok rendkívüli
megsértése által támasztott valódi kihívással. Reformra van szükségünk, a reform felé való
elmozdulásra, valamint fegyverembargóra van szükségünk. Ezek mindegyikét említették
már előttem.

Élőben követtem Asszad szíriai elnök beszédét. Középkori jellegű diktatúráról van szó,
amely nyugati PR-ügynökségeket vesz igénybe, hogy képviselőit álmodern megoldások
alkalmazóiként tüntessék fel a színes képes magazinokban. Az ügynökségeknek és a
magazinoknak fel kell tenniük maguknak a kérdést, hogy valóban helyes-e, amit tesznek.

És most rátérek Jemenre. Ez az a hely, ahol – véleményem szerint – a legnagyobb a veszély:
az észak és dél szétválásának, egy aktív al-Kaida sejt, és egy bukott állam veszélye. Már van
egy ilyen fajta bukott államunk Szomália esetében, Atalanta missziónk pedig már
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működésbe lépett az Ádeni-öbölben. Európának közvetlen érdeke fűződik e térséghez, és
többre volnánk kíváncsiak annál, mint amit ma a Tanács képviselője elmondott.

Frieda Brepoels (Verts/ALE).   – (NL) Tisztelt elnök úr! Hogy őszinte legyek, be kell
vallanom, hogy a reakcióm a megdöbbenés volt, amikor meghallottam a miniszter által
előterjesztett három elvet: az erőszak elutasítását, a párbeszéd előmozdítását a
nézetkülönbségek és a sérelmek egy részének leküzdése érdekében, és – természetesen –
a szükséges politikai reformokat.

Jelen pillanatban, ha pusztán felszólítunk a párbeszédre, az valójában nem oszt, nem
szoroz, és nem is igazán hiteles. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak sokkal
határozottabban kell fellépnie, hogy előidézze ezeket a demokratikus reformokat.
Hallhattuk, hogy a főképviselő nagyszámú hivatalos partnerrel rendelkezik, de mit tesz
annak érdekében, hogy fenntartsa a kapcsolatot a civil társadalommal, mit tesz annak
érdekében, hogy meghallgassa őket?

Az előttem felszólalók már elmondták: az Európai Uniónak azonnal be kell fejeznie a
régióba való fegyverszállítást. Amikor például azt látom, hogy csak tavaly nem kevesebb
mint nyolc európai ország szállított több mint 100 millió euró értékű fegyvert Jemenbe,
felmerül bennem a kérdés, hogy a fegyverexporttal kapcsolatos közös európai álláspont
jelent-e egyáltalán valamit. Nem kellene haladéktalanul cselekednünk ezzel kapcsolatban?

Fiorello Provera (EFD).   – (IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Bahreinről szeretnék
beszélni. Ez a kis ország stratégiai helyen fekszik az Öböl egyensúlya és az energiaellátás
elosztása tekintetében. Jól ismert egy jelentős olajfinomítónak a szaúdi kőolaj miatti
jelenléte.

Szeretném felhívni figyelmüket a helyzetnek arra az egyik aspektusára, amely számomra
különösen aggasztónak tűnik. Megbízható források úgy találták, hogy Irán hatást gyakorol
a bahreini síita népességre. Ez egy további olyan elem, amely hozzájárul az említett ország
kormányában végrehajtandó reformokkal kapcsolatos legitim elvárásokhoz. Nehéz
meghatározni azt, hogy a külső befolyás mekkora hatást gyakorolt a közelmúltbeli bahreini
eseményekre, de fennáll a régió destabilizálódásának veszélye, amely kiterjedhet
Szaúd-Arábia keleti régióira is, amely a síiták egy másik nagyobb csoportjának ad otthont.
Irán finanszírozza a Hamászt, támogatást nyújt a Hezbollahnak Libanonban és befolyást
gyakorol Irak belpolitikájára, ahol a síita iszlám a kormány túlsúlyban lévő összetevője.
Ha az egyensúly felbomlása kiterjed az Öbölre, akkor a hatás egyértelmű lenne, és globális
következményei is lehetnének.

Nagyon óvatosnak kell lennünk a közel-keleti események értékelésekor, és m el kell
választanunk az emberek nagyobb demokrácia iránti jogos vágyát a térségben stratégiai
ambíciókkal rendelkező külső befolyásoktól.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Tisztelt elnök úr! Ma három különböző, nagyon
speciális helyi feltételekkel rendelkező országról beszélünk. Jemenben a felkelés a rendőrség
és a hadsereg részéről jelentkező brutális erőszak ellenére tömeges léptéket öltött.
Bahreinben komoly kockázata van annak, hogy az egész régió destabilizálódik Szaúd-Arábia
és Irán részvétele miatt. Végül Szíriában az ellenzéknek gyakorlatilag semennyi mozgástere
nincs, a rezsim pedig – úgy tűnik – készen áll elmenni a legmesszebbre is, hogy leverje a
tiltakozásokat.

E sajátos körülmények alapján úgy vélem, hogy az EU-nak kétoldalú kapcsolatokat kell
fenntartania ezekkel az országokkal. Van néhány elv, amelyet figyelembe kell venni.
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Nyilvánvaló, hogy minden polgárnak joga van tüntetéshez, és hogy szabadon kifejezze
véleményét. Mit tegyünk azonban a békés tiltakozásokkal, ahol ugyanezek a polgárok
egyúttal az elnyomás áldozataivá válnak a rendőri és katonai beavatkozás miatt? Nemzetközi
szinten fogjuk ezt kivizsgálni? Mit tesz az EU az ilyen vizsgálat előmozdítása érdekében?

Másodszor, a kormányokra nehezedik az a kötelezettség, hogy párbeszédet kezdjenek az
ellenzékkel és a civil társadalom szervezeteivel, mivel az erőszak és az elnyomás soha nem
jelent megoldást. Mit tesz az EU konkrétan e párbeszéd előmozdítása érdekében? És ha ezt
követően a szíriai és bahreini, valamint a jemeni rezsim még mindig nem tudja, vagy nem
akarja meghallgatni az embereket, mik lesznek ennek a következményei az ezekkel az
országokkal való kapcsolataink tekintetében?

Tisztelt elnök úr! Konkrét segítséget kell felajánlanunk, ahogyan az már többször elhangzott.
De ennek a konkrét segítségnek valódi tartalommal kell rendelkeznie. Hogyan érhetjük
ezt el? Örültem volna, ha az arról szóló tervet hallhatok ma, hogy hogyan járunk majd el
ezzel kapcsolatban.

Szeretnék egy észrevételt tenni a biztosnak. Úgy vélem – konkrétan Szíria, de Törökország
esetében is –, hogy fel kell szólítanunk a nyomás alkalmazására – más eszközökkel együtt
–, többek között azoknak a terveknek a részeként, amelyeket nyilvánvalóan az elkövetkező
napokban állítunk majd össze.

Egy utolsó megjegyzés. Úgy vélem, hogy Mashreq országaival való kapcsolataink ápolásával
megbízott küldöttségünk kitűnő munkát végezhetne ezzel kapcsolatban, és mindent meg
kell tennünk annak érdekében, hogy ezt lehetővé tegyük számukra.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Tisztelt elnök úr! Az EU-nak következetesnek kell lennie a
jemeni, szíriai, bahreini és az arab világ más országaiban bekövetkező népfelkelésekkel
kapcsolatban tett nyilatkozatait és fellépéseit illetően. Az EU hitelességénél több forog
kockán: figyelembe kell venni a tiltakozások célpontját képező diktatúráknak küldött
üzenetek eredményességét, valamint azokat a férfiakat és nőket, akik életüket kockáztatják,
amikor utcára vonulnak, hogy emberi jogokat, igazságot és demokráciát követeljenek.

Az EU megdöbbentően kétértelmű volt, különösen Bahreinnel kapcsolatban. Ez a kettős
mérce szerint működő külpolitika ellentmondásait tükrözi. A külpolitika az olajjal és a
nem csak Bahreinnel, de Szaúd-Arábiával is folytatott tagállami fegyverkereskedelemmel
foglalkozik, megsértve ezzel a katonai eszközök kivitelével kapcsolatos közös álláspontot.

A Parlament felszólít a fegyverértékesítés azonnali leállítására, a főképviselő pedig –
hangosan és érthetően – felszólítja a bahreini hatóságokat, hogy számoljon el azokkal,
akiket a békés tüntetések során gyilkoltak meg vagy tűntek el, valamint hogy azonnal
vessen véget a médiára kirótt elhallgattató intézkedéseknek.

Edward McMillan-Scott (ALDE).   – Tisztelt elnök úr! Tegnap éjjel segítettem
megszervezni egy meghallgatást a régió szakértőivel, akik elmondták, hogy Bahreinben a
biztonsági erők tevékenységei miatt bekövetkezett halálesetek száma legalább 23, Szíriában
132, Jemenben pedig legalább 63. Feltehetjük a kérdést: mit tehet az EU? A holnap
elfogadásra kerülő állásfoglalás néhány javaslatot tesz erre vonatkozóan.

El kell azonban mondanom, hogy az elmúlt hónapok során az Európai Parlament
állásfoglalásokat fogadott el Tunéziáról, Egyiptomról és Líbiáról, irodám pedig összevetette
ezeket az állásfoglalásokat és a Bizottság tevékenységeit, a Bizottság programtervét, és az
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eredmény nem tölt el sok lelkesedéssel. Csak a szavakat fecséreljük, ha a Bizottság nem
hallgat ránk, és ha a Tanács nem hallgat ránk.

Ahogyan azt elmondtam, az elemzést webhelyemen teszem közzé. Úgy vélem, hogy a
Lisszaboni Szerződés további felelősségeket rótt az Európai Parlamentre. Arra van
szükségünk, hogy komolyan vegyenek bennünket az Európai Unió külpolitikájának más
elemei. Valamennyien együtt kell dolgoznunk, különösen az arab világban zajló jelentős
változások idején.

Pino Arlacchi (S&D).   – Tisztelt elnök úr! Szíria, Bahrein és Jemen három olyan
önkényuralmi rendszer, amelyeket saját polgáraik vonnak kérdőre, és ezek a polgárok
megérdemlik feltéten támogatásunkat. Eddig a pillanatig az EU-nak a régióbeli
demokratizálódási folyamattal kapcsolatos fellépése bizonytalan volt, híján az erőnek és
hitelességnek. Ha mindkettőt növelni kívánjuk, akkor a múltban alkalmazott kettős
mércéink felszámolásával kell kezdenünk.

Különféleképpen támogattuk ezeket az autokráciákat, és mi európaiak – Oroszországgal
és az Egyesült Államokkal – majdnem mindenféle fegyvert eladtunk nekik. Most pedig az
öbölbeli önkényuralmi rendszerekkel folytatott fegyverkereskedelmünk következményei
– a halálos áldozatok és az említett országoknak eladott fegyverek ártatlan áldozatai – felett
siránkozunk.

Amennyiben hitelesek szeretnénk lenni, fel kell mondanunk az ezekkel az országokkal és
az Öböl-menti Együttműködési Tanáccsal kötött valamennyi fegyverszállítási
szerződésünket, és kérnünk kell a fegyverembargó bevezetését valamennyi észak-afrikai
és közel-keleti régióban. Katonai költségvetéseik csökkentése olyan hozadékot jelent,
amelyet a demokratikus átmenet előmozdítására szolgáló alapba lehet befektetni.

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Tisztelt elnök úr! A demokrácia felé való
történelmi és visszafordíthatatlan elmozdulás az arab országokban nem ért véget az
egyiptomi és tunéziai, még mindig törékeny átmenettel, sem pedig a nemzetközi közösség
– szintén történelmi – támogatásával, amely akkor jelentkezett, amikor a líbiai nép védelme
érdekében aktiválódott a felelősség elve.

A változás most Szíriában, Jemenben és Bahreinben folytatódik, az Európai Uniónak pedig
készen kell lennie; tanulnia kell a korábban történtekből, és vezető szerepet kell vállalnia
a nemzetközi válaszban, messzemenő intézkedések révén, Füle biztos úr, mint amilyen
például a jól meghatározott európai szomszédságpolitika, valamint konkrét és azonnali
intézkedések révén, hogy az említett országok lakossága, valamint a Európa polgárai
tudhassák, töretlen az Európai Uniónak a szabadság, a méltóság, a demokrácia és az emberi
jogok iránti elkötelezettsége.

A szír, jemeni és bahreini hatóságoknak emlékezniük kell arra, hogy az erőszaknak az
állam által a nép elleni alkalmazásának azonnali következményei vannak; meg kell érteniük
azt is, hogy nem elegendő, ha a felszínes változásokat hajtanak végre autokratikus
kormányaikban. Ehelyett azonnali párbeszédbe kell kezdeniük az ellenzéki mozgalmakkal
és a civil társadalommal; szabadon kell engedniük a politikai foglyokat, újságírókat és
emberi jogi aktivistákat; és azonnal fel kell oldaniuk a rendkívüli állapotot.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Tisztelt elnök úr! Nem hunyhatunk szemet az emberi
jogoknak az említett három országban történő nyilvánvaló megsértése felett.
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A szíriai helyzet nagyon súlyos, kockázatai pedig a legnagyobbak. Szíriában tanárokat,
ellenzéki aktivistákat, újságírókat és bloggereket vesznek célba. Sok embert megöltek,
sokakat fogva tartanak, a külföldi újságírókat kiűzték az országból, információs blokádot
létesítettek, és egyáltalán nincs független sajtó. Ezért fontolóra kell vennünk, hogy
szankciókat léptetünk életbe Szíriával szemben.

Fontolóra kell vennünk a Jemennel és Bahreinnek szembeni politikai fellépést is. Jemen
esetében állandó megállapodásunk van a fegyverkivitelre vonatkozóan, és most fontolóra
kell venni e megállapodás felfüggesztését.

Amikor az említett három országban kialakult helyzetről vitázunk, először hívjunk fel az
elszámoltathatóságra, másodszor tartsuk meg az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának rendkívüli
gyűlését Genfben…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Három évig, 1987-től
1990-ig Bahreinben éltem. Akkoriban Bahreint tartották az Öböl egyik legdemokratikusabb
országainak, és ez egészen az elmúlt néhány évig így volt. Próbáljuk akkor elképzelni, mi
történik a többi országban, figyelemmel arra, hogy Szaúd-Arábiában évente több száz
kivégzést tartanak, figyelemmel a rettenetes iráni mészárlásokra, és figyelemmel arra, hogy
a gyilkosságok szerte az Öbölben gyakoriak, a sajtó szabadságát pedig teljes mértékben
megtagadják.

Ma elfogadtuk a Szíriáról, Jemenről és Bahreinről szóló állásfoglalást, de mikor készítünk
állásfoglalást Szaúd-Arábiáról, Algériáról, Kínáról, és a világ többi olyan országáról, amely
megsérti az emberi jogokat? A probléma itt Nyugaton az, hogy egyfelől valami furcsaságot
látok...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Tisztelt elnök úr! Milyen szerepet kell Európának
játszania azokban az országokban, amelyeknek rendszerei szembekerülnek a néppel, de
amelyek vezetőinél süket fülekre talál, amikor a nép ismételten több demokráciát, valódi
szerkezeti reformokat és a tisztességesebb fejlődést kér? Ez az a kérdés, amelyre válaszolnunk
kell.

Számomra egy kezdeti, sürgős válasz létezik. Az Uniónak meg kell feszítenie izmait, a
rendelkezésére álló szankciók teljes arzenálját be kell vetnie, hogy véget vessen az
elnyomásnak és elérje a politikai foglyok és újságírók azonnali szabadon engedését.
Támogatnia kell az elkövetett cselekmények kivizsgálásával foglalkozó független bizottság
felállítását, és kérnie kell az Emberi Jogi Tanács rendkívüli ülésének összehívását.

Középtávon véleményem szerint ismételten részleteiben kell áttekintenünk az ezekkel az
országokkal való kapcsolatainkat. Az Európai Uniónak – mostantól kezdve – meg kell
mutatnia, hogy határozottan a közvélemény oldalán, a nép oldalán áll, és nem a hatalmon
lévők oldalán.

Ennek érdekében az Uniónak állandó dialógust kell létrehoznia és fenntartania a civil
társadalom valamennyi erejével, mindazokkal, akik támogatni kívánják a demokráciát,
valamint az ellenzéki mozgalmak vezetőivel. Ennélfogva ez egy mélyreható változás…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)
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Heidi Hautala (Verts/ALE).   – Tisztelt elnök úr! Azt hallhattuk, hogy a Parlament most
nagyon elszánt az emberi jogoknak a három említett országban, Bahreinben, Jemenben
és Szíriában elkövetett súlyos megsértése kérdésének rendezésével kapcsolatban Meg kell
tudnunk az Európai Külügyi Szolgálattól és a Bizottságtól, hogy miként mutathatjuk meg,
hogy a továbbiakban már nem a kettős mérce alapján járunk el.

Nagyon sok konkrét intézkedésről hallhattunk. Meg kell tudnunk, hogyan haladnak az
ENSZ Emberi Jogi Tanácsának eljárásai. Egységes-e az Európai Unió a Szíriával, Bahreinnel
és Jemennel foglalkozó rendkívüli ülésekre való felhívást illetően?

Hallhattuk, itt az ideje, hogy véget vessünk az ezekbe az országokba irányuló
fegyverkivitelnek.

Nem várhatunk, ezért kérem, tájékoztassanak, mit tervez az Európai Külügyi Szolgálat és
a Bizottság tennie az említettekkel kapcsolatban?

Charles Tannock (ECR).   – Tisztelt elnök úr! Szíriában a biztonsági erők brutálisan
reagáltak a jogos sérelmek miatti tüntetésekre, és ez halálos áldozatokat eredményezett.
Asszad elnök agresszivitása, és szövetségesünk, Izrael elleni kirohanása, a terroristáknak,
például a Hezbollahnak nyújtott támogatása, valamint az Iránnal való barátsága –
véleményem szerint – mind-mind azt jelzi, veszélyes zsarnokról van szó.

Ezzel szemben Bahrein egy viszonylag modern és progresszív alkotmányos monarchia.
Sajnos az Irán által fellelkesített és támogatott síita szélsőségesek továbbra is szektárius
feszültséget szítanak, valamint kormány és -uralkodóellenes propagandát terjesztenek. A
király türelemmel tett erőfeszítéseket a tiltakozók aggodalmainak meghallgatására és a
párbeszéd megkezdésére, de – természetesen – el kell ítélnünk a fegyvertelen tiltakozók
halálát.

Végezetül Jemen esetében úgy tűnik, hogy Száleh elnök – azzal, hogy aránytalan erőt
alkalmazott – eltávolította magától fő támogatóit, így az Egyesült Államokat, annak ellenére,
hogy sok éven keresztül határozott intézkedéseket tett az al-Kaida terroristáinak gyökerestől
való felszámolására. Az uniós támogatás tőle való megvonása – a nélkül, hogy tudnánk,
mi jön eztán – nagyon veszélyes stratégia.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Andrew Henry William Brons (NI).   – Tisztelt elnök úr! Feltehetjük a kérdést, hogy mit
kellene tennünk annak érdekében, hogy túllendítsük az említett országokban élőket a
politikai holtponton, illetve hogy enyhítsük szenvedéseiket, de ez három propozíciót
tételez fel. Az első, hogy lehetőségünk van bármit is tenni, a második, hogy az a megfelelő
szerepünk, hogy teszünk valamit, a harmadik pedig, hogy a jelenlegi helyzet
semmiféleképpen nem tulajdonítható a beavatkozásunknak.

Miközben mi itt beszélünk, az Egyesült Királyság pocsék kormánya épp létszámleépítést
hajt végre a hadseregben – akár azok körében is, akik éppen aktív szolgálatot látnak el
valahol. Abszurd feltevés volna azt várni, hogy a megmaradó katonák majd további
kalandokba bonyolódnak bele.

Az államok komoly, de gyakorlatilag íratlan megállapodást kötnek katonáikkal arról, hogy
harcba küldik őket és kockára teszik életüket, de kizárólag akkor, amikor a nemzet vagy
a nemzet tagjainak alapvető érdekei forognak kockán. Nincsenek alapvető érdekeink az
említett államokban. Minden okunk megvan arra, hogy azt higgyük, hogy az Egyesült
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Államokhoz és szövetségeseihez társult külső erőknek fűződik érdeke Szíria
destabilizálásához. Nincs a ba'athista rezsimmel kapcsolatban…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Tisztelt elnök úr! Úgy vélem, hogy az említett országokban élő
fiatalok közül sokan vágynak demokráciára, modernizációra és szabadságra. Ezt figyelembe
kell vennünk. Törekednünk kell arra, hogy barátokra leljünk ezekben az országokban, és
hogy ne hozzunk általános ítéleteket. Ezzel szemben azonosítanunk kell azokat a
személyeket, akik nem tartják magukat a modern társadalom szabályaihoz. Emiatt
törekednünk kell arra, hogy csereprogramokat szervezzünk a kis- és középvállalkozások,
a tanárok, az egyetemi tanárok és az újságírók számára. Az a feladatunk, hogy barátokra
leljünk ezekben az országokban. Remélem, hogy hamarosan sor kerül az ilyen jellegű
fellépésre.

Diane Dodds (NI).   – Tisztelt elnök úr, miniszter úr! Sok képviselőtársamhoz hasonlóan
én is elborzadtam azon az erőszakon és az emberi jogoknak az egész régióban tapasztalható
megsértésén. Nem szabad azonban, hogy úgy múljon el ez a perc, hogy nem mondjuk ki
– különösen Önnek szólóan, miniszter úr –, hogy az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének nevében tett nyilatkozata a lehető legpontosabban – és még talán annál
is találóbban, mint azt közülünk bárki is megtehetné – szemlélteti e hivatal és a hivatalra
elköltött eurómilliók képtelenségét.

Mai nyilatkozata nagyon találó: az erőszak elutasításáról, a párbeszéd előmozdításáról és
az érintett országokon belülről táplálkozó reformról szól. De – őszintén szólva – ebben a
helyzetben ezzel mindenki vita nélkül egyetért. Sokkal, sokkal többre van szükségünk az
alkalmankénti telefonhívásoknál és különféle tárgyú felhívásoknál; úgy vélem, hogy a
közel-keleti emberek...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Zsolt Németh,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
nevében. – (HU) Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Nagyon köszönöm a fölszólalásokat.
(A beszéd angolul folytatódik.)

Tisztelt elnök úr! Engedjék meg, hogy először a Bahreinnel kapcsolatos néhány felvetésre
reagáljak.

Felmerült a Bahrein belügyeibe való iráni beavatkozás kérdése. Nincs egyértelmű bizonyíték
arra vonatkozóan, hogy Irán a radikalizálódás provokálásával beavatkozott volna a Bahreini
helyzetbe. Ennek a veszélye természetesen fennáll, és ez újabb indokot jelent arra, hogy e
lehetőség elkerülése érdekében a lehető leghamarabb megkezdődjön a nemzeti párbeszéd
Bahreinben.

A Bahreinbe való szaúdi behatolással kapcsolatban szeretném hangsúlyozni azt, hogy az
Öböl-menti Együttműködési Tanács hat állama kollektív biztonsági megállapodást kötött
egymással. A szaúdi és más öbölbeli erők bahreini jelenlétét e megállapodás keretében
kérték, és az Öböl-menti Együttműködési Tanács több tagállama is eleget tett a kérésnek.
Nem csupán jogi megfontolásról van szó. nagyon komolyan kell vennünk a regionális
dimenziót a régió fejleményeinek értékelésekor.

Jemennel kapcsolatban szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Unió felfüggesztett
bizonyos Jemennek nyújtott támogatásokat: például a polgári terrorelhárításhoz nyújtott
támogatását. Úgy véltük, differenciált megközelítést kell alkalmaznunk ezzel kapcsolatban.
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Engedjék meg, hogy magyarul válaszoljak a feltett kérdésekre.

(HU) Salafranca úr azt a kérdést vetette föl, hogy mi az átmenetnek az eredménye. Ezzel
kapcsolatban azt szeretném aláhúzni, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz az arab tavasznak
az eredménye. Senki nem tudja, és egy néhány hónappal ezelőtt azt sem tudtuk, hogy egy
ilyen dominóhatás elindulhat. Viszont azt hiszem, hogy nincsen egyelőre megírva sehol,
hogy mi lesz ennek az arab tavasznak a végeredménye. Tehát azt is gondolom, hogy nagyon
nagy részben rajtunk múlik. Ezt szeretném mondani Salafranca úrnak: nagyon nagy részben
rajtunk is múlik, hogy mi lesz a végkifejlete ennek az arab tavasznak.

Azok a javaslatok, amelyek itt elhangzottak, azt gondolom, hogy rendkívül hasznosak
voltak. És mind a Bizottság jelenlévő képviselői, mind a Tanács és a Külügyi Szolgálat
képviselői, azt gondolom, hogy nagyon nagy örömmel vettük az összes javaslatot, ami
elhangzott. A szomszédságpolitikának a felülvizsgálatának a folyamatában vagyunk. És
mindazok a javaslatok, amelyek itt elhangzottak, azok integrálódni fognak a
szomszédságpolitikának a felülvizsgálatába. Így én azt gondolom, hogy egy rendkívül
szerencsés helyzet, hogy nem kerül sor Budapesten a keleti partnerségi csúcstalálkozóra
néhány héten belül. Mert ezáltal van időnk arra, hogy azokat a javaslatokat, amelyek most
elhangzottak, beépítsük a szomszédságpolitikai felülvizsgálatba.

Nagyon fontosnak tartom ugyanis, hogy ennek a szomszédságpolitikának egységesnek
kell lennie! Ugyanúgy kell a keleti, mint a déli dimenzióra ennek a szomszédságpolitikának
kiterjednie. És csak akkor tudunk hitelesek lenni a déli szomszédság irányában, akik nagyon
figyelnek minden mondatunkra, hogyha itt mi, az Európai Unión belül képesek vagyunk
egy egységes, koherens, átgondolt szomszédságpolitikát megalkotni. Azok a javaslatok,
amelyek itt elhangzottak szomszédságpolitikával összefüggésben legutoljára itt fölszólalt
példának okáért Dodds asszony, illetőleg Rübig úr, a civil kapcsolatokat hangsúlyozták –
szerepel a szomszédságpolitikai elgondolások között a civil kapcsolatoknak, az állampolgári
kapcsolatoknak, különösen az ifjúsággal történő kapcsolatoknak a hangsúlyos kezelése.

Valóban új forrásoknak a teremtése, adott esetben nagyságrendileg új forrásoknak a
teremtése szintén ennek a felülvizsgálatnak hangsúlyosan a része kell legyen. Ugyanakkor
ne feledjük el azt, hogy az egyes viszonylatok sajátos megközelítést igényelnek. Vannak
olyan országok, ahol elkerülhetetlen volt már idáig is a szankcióknak a bevezetése, vagy
a fegyverembargónak a bevezetése, vagy adott esetben a katonai fellépés elkerülhetetlen
volt. Ugye most már nem csak Líbiában zajlik a déli szomszédságban a fegyveres
beavatkozás, hanem immáron Elefántcsontparton is néhány napja. Ez egy külön téma lesz
még itt az este folyamán, fogunk erről beszélni.

De azt gondolom, hogy nem keverhetőek össze ezek az országok, ahol elkerülhetetlenné
vált a polgárháborús helyzet miatt a katonai beavatkozás, azokkal az országokkal,
amelyekről most tárgyalunk. Noha ezek a represszív országok, ezek az autoriter represszív
országok, ezek táncolnak és játszanak az erőszak alkalmazásával is. De úgy gondolom,
hogy ezen országoknak, ami az erőszakkal kapcsolatos fellépésüket illeti, nagyon határozott
üzenetet küldött a főképviselő. És nagyon határozott üzenet kell legyen ezen országok
számára, mind a három ország számára, maga az a katonai fellépés, ami Líbia, illetőleg
Elefántcsontpart viszonylatában megtörténik. Az elmúlt hetekben sikerült kialakítania az
európai és a nemzetközi közösségnek egy nagyon világos filozófiát.

A „right to protect”, „the responsibility to protect”: ez egy olyan új elv, amelyet alkalmazott
az elmúlt időszakban a nemzetközi közösség, amely figyelmeztető jel kell legyen Jemennek
is, Bahreinnek is és mindenkinek, minden tekintélyelvű rezsimnek a térségben. Ami most
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történik, a katonai beavatkozások, azok nem Irakkal képeznek analógiát, hanem sokkal
inkább Ruandával vagy Koszovóval összefüggésben képeznek analógiát. Amikor is a
nemzetközi közösségnek a polgárok védelme érdekében kellett a fellépést megtenni. És
azt gondolom, hogy a nemzetközi közösség ezt az üzenetet azon országoknak, akik
erőszakot alkalmaznak a polgáraikkal szemben, most nagyon határozottan üzeni.

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Európai Parlament! Néhány konkrét javaslatra még engedjék
meg, hogy csak címszavakban reagáljak. Közvetítem a főképviselő asszony irányába a
javaslatukat, ami nagyon egyhangú és általános javaslat volt az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa
rendkívüli ülésének az összehívására vonatkozóan. Mindenféleképpen egy hangsúlyos és
megfontolandó eleme volt az itt elhangzott vitának ez a fölvetés. Mint ahogy közvetítem
a főképviselő asszonynak a fegyverexporttal kapcsolatos szintén nagyon egyértelmű és
konszenzusos véleményt is, ami itt elhangzott. Úgy gondolom, hogy egy megfelelő
egyensúlyt kell tudni kialakítani az együttműködés és a szankciók vonatkozásában ezen
három országcsoport vonatkozásában.

Mindenféleképpen egy sajátos feladat, amikor nem a szankciók és nem a katonai
beavatkozás, hanem az együttműködés, és adott esetben valamilyen szintű szankcióknak
az alkalmazására kerül sor egy országcsoport vonatkozásában. Mint ahogy azt is fontosnak
gondolom, amit Oomen-Ruijten képviselő asszony megfogalmazott, hogy Törökországra
is nagyon határozottan kell tudnia építenie az Európai Uniónak akkor, amikor a térséggel
kapcsolatos politikáját kialakítja. Köszönöm szépen a vitákat, köszönöm szépen a
megjegyzéseket, a hozzászólásokat és a kérdéseket.

Elnök.   – Hat, az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban
előterjesztett állásfoglalási indítványt (2) kaptam.

A vitát lezárom.

A szavazásra holnap délben kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Dominique Baudis (PPE),    írásban. – (FR) A szíriai, bahreini és jemeni helyzetről szóló
állásfoglalás nagyon helyesen utasítja el azt a brutális és gyilkos elnyomást, amelynek
áldozatai a szíriai, jemeni és bahreini tüntetők. Az említett három ország vezetői
tűzparancsot adtak saját népeik ellen, amelyek jogszerűen követelik a politikai szabadságot,
az emberi méltóságot és a társadalmi igazságosságot. Az állásfoglalás révén az Európai
Parlament határozottan fejezi ki a szíriai, bahreini és jemeni polgárokkal való szolidaritását,
akik nagy bátorságról tesznek tanúbizonyosságot, amikor hangot adnak törekvéseiknek,
miközben szembenéznek a fegyvertelen polgárokra tüzet nyitó kormányerőkkel.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Az iszlám hit mellett van még valami, ami közös
Szíria, Bahrein és Jemen esetében: az önkényuralmi rendszer, függetlenül attól, hogy az
uralkodó éppen a király, az elnök vagy az Asszad-klán. Nyugati fogalmak szerint ezek
kétségtelenül nem demokratikus rendszerek. A kiszélesedő forradalmi törekvéseket –
például Egyiptomban vagy Tunéziában – csírájukban fojtják el, a demokráciát és az emberi
jogokat pedig figyelmen kívül hagyják. Jemenben például a kiskorú lányok 37%-a kerül
kényszerházasságba. Ez az arány a második helyet biztosítja Jemenek, csak Szomália előzi
meg. Az említett három ország kormányainak be kell bizonyítania, hogy népükért, nem

(2) Lásd a jegyzőkönyvet.
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pedig népük ellenében tevékenykednek. Az EU évtizedeken keresztül támogatta az ilyen
országokat, udvarolt nekik, de mindez csak a gazdasági és geopolitikai előnyök miatt
történt. Az EU-nak határozottabban kell küzdenie a demokráciáért és az emberi jogokért,
és fel kell vennie a küzdelmet az említett országok radikális iszlamizálásával szemben.

Kristiina Ojuland (ALDE),    írásban. – Noha a szíriai, bahreini és jemeni helyzet olyasmi,
amelyet haladéktalanul rendezni kell, szeretném felhívni figyelmüket a riasztó libanoni
helyzetre, ahol hét uniós észt polgárt tartanak fogságban. Szeretnék köszönetet mondani
Ashton bárónőnek a gyors válaszért, és a két héttel ezelőtt azzal kapcsolatban tett ígéretéért,
hogy az ügyet a lehető legmagasabb szinten kezelik majd az EU-ban. Most kaptuk meg a
tájékoztatást, hogy az emberrablók, akik állításuk szerint az „Újjászületés és Reform
Mozgalom” tagjai egy zavaros levelet küldtek, amely szerint további követeléseikkel egy
későbbi időpontban jelentkeznek majd. A hét észt állampolgár állításuk szerint életben
van. Szeretném arra kérni Ashton bárónőt, hogy mint a Bizottság alelnökeke és az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vegyen részt a túszválság megoldásában. Európai
polgárok élete van veszélyben, és ez az Európai Külügyi Szolgálat azonnali beavatkozását
teszi szükségessé. Ez pedig lehetőség Ashton bárónőnek arra, hogy megmutassa, mennyit
is ér valójában.

14. Az Egyesült Nemzetek negyedik konferenciája a legkevésbé fejlett országokról

Elnök.   – A következő napirendi pont az Egyesült Nemzetek legkevésbé fejlett országokról
tartandó negyedik konferenciájáról szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozat vitája.

Zsolt Németh,    a Tanács soros elnöke. – Elnök úr! Az Európai Unió teljes mértékben
elkötelezett a legkevésbé fejlett országokról szóló negyedik ENSZ-konferencia sikere
mellett, amely Isztambulban kerül megrendezésre 2011. május 9. és 13. között. Az Unió
hiszi, hogy ez a konferencia fontos lehetőség lesz a legkevésbé fejlett országok
támogatásának fokozására.

A Tanács nemrég fogadta el azokat a következtetéseket, amelyeket az EU tárgyalói
alapelvekként fognak alkalmazni az előkészítő folyamat és a konferencia során. A legkevésbé
fejlett országok ügyének előtérbe helyezése szükséges a millenniumi fejlesztési célok
eléréséhez, melyre mindannyian törekedünk. Ezért továbbra is szilárdan el vagyunk
kötelezve a legkevésbé fejlett országok inkluzív és fenntartható fejlesztésének támogatása
mellett. Ezek az országok a nemzetközi közösség legszegényebb és leggyengébb részei,
amelyek nagyon érzékenyen reagálnak a külső gazdasági válságokra, a természeti és ember
okozta katasztrófákra, valamint a fertőző betegségekre.

Határozott célunk, hogy a konferencia azokra a területekre és intézkedésekre koncentráljon,
amelyek – a millenniumi fejlesztési célokkal való koherencia megteremtésével és a
legkevésbé fejlett országokra vonatkozó speciális célok kitűzésével – hozzáadott értéket
képviselnek a legkevésbé fejlett országok sajátságos szükségletei tekintetében, és amelyek
reagálnak a 2001-es brüsszeli cselekvési programból levonható tanulságokra. A gyorsan
változó világban létfontosságú a legkevésbé fejlett országokkal való, megfelelő
intézkedéseket tartalmazó, megújított partnerség melletti hosszú távú elkötelezettség.

Az Európai Unió véleménye szerint az isztambuli konferenciának három fő célkitűzésre
kell összpontosítania: először is, a legkevésbé fejlett országok kiszolgáltatottsága és
gyengesége elleni küzdelem, valamint a megrázkódtatásokkal szembeni ellenálló képességük
növelése; másodszor, kedvező környezet megteremtése a legkevésbé fejlett országok
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fenntartható fejlődéséhez; harmadszor pedig a legkevésbé fejlett országok inkluzív és
fenntartható gazdasági fejlesztésének előmozdítása. Az Európai Unió ezeket a célkitűzéseket
szem előtt tartva fog párbeszédet folytatni a legkevésbé fejlett országokkal az előkészítő
folyamat és a konferencia során.

Az Európai Unió mindig is a nemzetközi közösség legkevésbé fejlett országok támogatására
irányuló erőfeszítéseinek vezetője volt. Az Európai Unió a legkevésbé fejlett országok
legfőbb adományozója. Az EU mindig is a legkevésbé fejlett országok legsikeresebb
fejlesztési partnere volt kötelezettségei teljesítése tekintetében, különösen ami a piaci
hozzáférést, a származási szabályokat és az adósságkönnyítést illeti. Az EU jelentős
előrelépést ért el a hivatalos fejlesztési támogatás és a fejlesztési politikák koherenciája
terén.

Az elmúlt évtizedben bizonyos legkevésbé fejlett országok jó gazdasági növekedést értek
el, és előreléptek a fejlesztés terén, de mindenhol azt tapasztaljuk, hogy a fejlődés
egyenlőtlen. Még jelentős munkát kell elvégezni, különösen Szubszaharai-Afrikában és
azokban az országokban, amelyekben konfliktushelyzet vagy instabil helyzet uralkodik.
Ezért az EU nemrég megerősítette azt a kötelezettségvállalását, hogy a legkevésbé fejlett
országoknak nyújtandó hivatalos fejlesztési támogatást a GNP 0,15–0,20%-ában kell
megállapítani.

Elsődlegesen a legkevésbé fejlett országok felelősek saját fejlődésükért, és az adományozói
közösség által nyújtott támogatásnak a kedvezményezett országok kezdeményezésén és
teljes felelősségén kell alapulnia. Az Európai Unió hangsúlyozza a legkevésbé fejlett országok
általános fejlődésének kölcsönös összefüggését a jó kormányzás, a demokrácia, az emberi
jogok és a nemek közötti egyenlőség előmozdításával.

Ugyanakkor szilárd meggyőződésünk, hogy minden országnak kötelessége segíteni a
fejlődő országokat, hogy kiemelkedhessenek a szegénységből, és előrelépést érhessenek
el a millenniumi fejlesztési célok tekintetében. A legkevésbé fejlett országok fejlődése függ
a fejlesztési partnerek politikáinak minőségétől és koherenciájától. Ezért határozott
erőfeszítéseket kell tenni a támogatási mechanizmusok hatékonyságának növelésére és a
meglévő kötelezettségek teljesítésére. Az EU számos alkalommal felszólította a többi
adományozót e kötelezettségek teljesítésére. A feltörekvő gazdaságoknak is megfelelő
mértékben részt kell venniük a legkevésbé fejlett országok támogatásában.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! A Bizottság elkötelezett a legkevésbé fejlett
országokról szóló negyedik, isztambuli ENSZ-konferencia sikere mellett. A konferencia
új lendületet ad a legkevésbé fejlett országok inkluzív növekedésére, fenntartható fejlődésére
és a szegénység csökkentésére irányuló politikáknak. A múlt héten, március 31-én
elfogadott, a legkevésbé fejlett országokról szóló közelgő konferencián való uniós részvétel
irányelveire vonatkozó tanácsi következtetések is hangot adnak ennek a
meggyőződésünknek és elkötelezettségünknek. Nagy örömmel tölt el, hogy a Parlament
is hangsúlyosan képviseltetni fogja magát a konferencián részt vevő delegációban.

Sok legkevésbé fejlett ország előrelépést ért el a fejlesztés terén, de a fejlődés egyenetlen
volt, és még rengeteg feladat áll előttünk. Igen kevés legkevésbé fejlett országnak sikerült
kikerülnie ebből a kategóriából, és a legtöbb legkevésbé fejlett ország le van maradva a
millenniumi fejlesztési célok elérése terén. Mind nekünk, adományozóknak, mind a
legkevésbé fejlett országoknak fontos tanulságokat kell levonnunk bizonyos legkevésbé
fejlett országok sikereiből, valamint a brüsszeli cselekvési program végrehajtásából.
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A konferencia sikeréhez kulcsfontosságú a globális partnerség és a kölcsönös
felelősségvállalás. A fejlesztés közös feladat. Elsődlegesen a fejlődő országok felelősek saját
fejlődésükért: ehhez megfelelő politikákat kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk, valamint
meg kell valósítaniuk a jó kormányzást.

Az Európai Unió mindig is a legkevésbé fejlett országok legsikeresebb fejlesztési partnere
volt kötelezettségei teljesítése tekintetében, különösen ami a piaci hozzáférést, a származási
szabályokat és az adósságkönnyítést illeti. Az Európai Unió a legkevésbé fejlett országok
legfőbb adományozója, és jelentős előrelépést ért el a hivatalos fejlesztési támogatás terén,
hiszen az elmúlt évtizedben megháromszorozta az ezeknek az országoknak nyújtandó
támogatást.

Az Európai Unió Isztambulban fel fogja szólítani a többi adományozót és fejlesztési partnert
kötelezettségvállalásaik és a kitűzött célok összehangolására. A fejlett országoknak
kötelességük segíteni a fejlődő országokat, hogy kiemelkedhessenek a szegénységből. A
globális partnerség kontextusában ehhez a feltörekvő gazdaságoknak is hozzá kell járulniuk.

Ezeknek az országoknak létfontosságú a fenntartható fejlődés és a hosszú távú méltányos
és inkluzív növekedés. Ebben a tekintetben kulcsszerepet kell játszania a magánszférának,
amely a jómód és a foglalkoztatás növelésével hatalmas befolyást gyakorolhat az emberek
életére.

Jelentős potenciál van a kereskedelemben, amely a növekedés és foglalkoztatás motorja
lehet. Az Európai Unió hangsúlyozza a legkevésbé fejlett országok fejlődésének kölcsönös
összefüggését az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség, a demokrácia, a jó kormányzás,
a béke és biztonság előmozdításával.

A legkevésbé fejlett országok fejlődése függ a fejlesztési partnerek politikáinak minőségétől
és koherenciájától. Ezért fáradhatatlanul erőfeszítéseket kell tenni a támogatási
mechanizmusok hatékonyságának és a fejlesztési politikák koherenciájának növelésére.

Az elnökség már nyilatkozott a három prioritásról, ezért én csak a kategóriából való
kikerülés kérdését tenném még hozzá, amellyel a konferenciának szintén foglalkoznia kell.
Az Európai Unió fel fog szólítani egy szisztematikusabb mechanizmus létrehozására, amely
az időtényezőt figyelembe vevő engedményeket és támogatást nyújtana a kikerülő
országoknak. A Bizottságnak meggyőződése, hogy ez az új lendület a következő évtized
során jelentősen meg fogja növelni a legkevésbé fejlett országok kategóriájából kikerülő
országok számát.

ELNÖKÖL: STAVROS LAMBRINIDIS
alelnök

Eleni Theocharous,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr, miniszter úr, biztos
úr! Ahogy Németh úr helyesen mondta, a Tanács következtetéseihez és az Európai Unió
kötelezettségvállalásaihoz hatékony intézkedéseknek is társulniuk kell, melyek
hozzájárulnak az általános erőfeszítésekhez. Természetesen az Európai Parlamentnek a
legkevésbé fejlett országokról szóló, isztambuli ENSZ-konferencián részt vevő képviselete
„fel lesz fegyverezve” egy jó állásfoglalással, amely megfelelő álláspontokat fogalmaz meg.
Azonban a képviselet státuszával probléma van, mivel megfigyelőként nem tudnak majd
közvetlenül beavatkozni. Úgy gondolom, hogy a Bizottság és Barroso elnök úr
beavatkozhatna e helyzet megváltoztatása érdekében. Az Európai Unióban nem lehet
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megvalósítani a növekedést és a biztonságot, valamint a migrációs áramlások ellenőrzését,
ha megközelítőleg egymilliárd polgár nyomorban és szegénységben él.

Úgy tűnik, felül kell vizsgálni a legkevésbé fejlett országok fejlesztésére tett erőfeszítéseket,
mert a szegénység ördögi körének megtörésére alkalmazott mechanizmusok hatástalannak
tűnnek – bár igaz, ebben a legkevésbé fejlett országok is hibásak.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a fejlődésben elmaradt országok kincseit kívülállók aknázzák
ki, és ezeket az országokat a demokratikus deficit, a korrupció és a bizonytalanság jellemzi.
Ennek eredménye az alapvető infrastruktúra hiánya az oktatás, egészségügy, közlekedés,
kommunikáció, elsődleges termelés, mezőgazdaság, banki ágazat és közigazgatás terén.
Úgy gondolom, hogy Isztambulban olyan mechanizmusokat lehetne elfogadni, amelyek
javítanák a szegénység problémájának megközelítését.

Thijs Berman,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! 7%-os gazdasági növekedés,
az általános iskolába járó gyermekek növekvő száma, egyre több olyan ország, ahol az
emberek demokratikus átalakulást követelnek – mindez azt mutatja, hogy a legkevésbé
fejlett afrikai országok az elmúlt 10 évben jelentős előrelépéseket tettek. Ezek az országok
dolgoztak a jobb kormányzás létrehozásán, és mobilizálták pénzügyi forrásaikat. A gazdag
országok legfőbb hozzájárulása mindehhez az adósságkönnyítés és az oltóanyagok
elérhetőségének biztosítása volt. Azonban még nem értünk célba, mivel a legszegényebb
országok gyors gazdasági növekedése nem járt kéz a kézben a szegénység arányos
csökkenésével.

A legszegényebb országok listája gyakorlatilag évtizedek óta változatlan. A napi 1 dollárnál
kevesebből élő emberek száma csökkent, de a napi két dollárnál kevesebből élők száma
változatlan maradt. A gazdag országok hagyták, hogy korrupt rezsimek uralkodjanak
ahelyett, hogy a források igazságos elosztását mozdították volna elő. Ezért abszurd és
cinikus azt mondani, hogy a fejlesztés nem működik. Csak nem adtunk neki elég esélyt.

Az isztambuli ENSZ-konferenciának le kell vonnia a megfelelő következtetéseket. Sokkal
nagyobb figyelmet kell szentelni a javak igazságos elosztásának a legszegényebb országokon
belül. Ez majd megteremti a stabilitást és a javak tisztességes elosztását. Ez majd megszünteti
a feszültségeket, és megteremti a békét. A társadalmi igazságosság sokkal jobban hozzá
fog járulni a gazdasági fejlődéshez, mint az egyetlen kis klikk által irányított,
egyenlőtlenségen alapuló diktatúrák. A demokratikus országok sokkal gyorsabban
megteremtik a javak tisztességes elosztását, mint a diktatúrák. A jó kormányzás elő fogja
mozdítani a millenniumi fejlesztési célok megvalósítását.

A közegészségügyért is többet kell tennünk. Egy szegény országban élő családnak a betegség
anyagi csődöt jelent. A betegség olyan luxus, amelyet nem engedhetnek meg maguknak.
Ezért az egészségbiztosítás révén dolgoznunk kell az egészségügyi ellátás finanszírozásának
megteremtésén, hogy ne csak az oltóanyagok legyenek elérhetőek, hanem a jó kórházak
és klinikák is.

Charles Goerens,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – (FR) Elnök úr! 1980 és 2011
között a világ GDP-je 19 000 milliárd USD-vel nőtt. Ez a növekedés azt is jelenthetné, hogy
megfelelő eszközeink vannak a szélsőséges szegénység felszámolására. Ennyit a számtanról.

Áttérve a politikára: a szegények életkörülményeinek javítása nem ilyen egyszerű. Ezért
meg kell hoznunk néhány világos döntést. Először is, együttműködési programjainkkal a
legszegényebb országokat kell megcéloznunk.
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Másodszor pedig – és ez az első pont egyenes következménye –, fokozatosan vissza kell
vonulnunk a feltörekvő országokból. Kína, az Egyesült Államok fő hitelezője, elégséges
eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy kezelje a saját határain belüli szegénységet.

A harmadik pont az, hogy erős partnerséget kell kiépítenünk a legkevésbé fejlett
országokkal. A munka oroszlánrészét nekik kell elvégezniük. Amit mi tehetünk, az az,
hogy know-how-nkkal, szakértelmünkkel és politikai akaratunkkal segítjük őket. Ennél
se többet, se kevesebbet nem tehetünk.

És még egy utolsó megjegyzés: mivel mi vagyunk a legnagyobb adományozó, ezért rajtunk,
az Európai Unión múlik, hogy vezető szerepet fogunk-e betölteni ezen a konferencián.

Nirj Deva,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Meg akarom köszönni
Theocharous asszonynak, hogy felhozta az Európai Parlament nemzetközi konferenciákon
betöltött státuszának kérdését: az EU három testvérintézményének egyike vagyunk, és
sürgősen meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, különben baj lesz. Mi vagyunk a világon a
legkevésbé fejlett országok legnagyobb adományozója; az elmúlt néhány évben
megháromszoroztuk a támogatást, de a szegénység nem csökkent, hanem nőtt.

Nagyjából tíz évvel ezelőtt Pascal Lamy és a Fejlesztési Bizottság létrehozta a „Mindent,
csak fegyvert ne!” elnevezésű kezdeményezést. A Parlament ezt azonban fokozatosan
átalakította, így most már inkább a „Bármit, csak mezőgazdaságot ne!” nevet kaphatná. A
világ legkevésbé fejlett országai nem rendelkeznek ipari kapacitással, mezőgazdasági
kapacitással rendelkeznek. Ha valóban fel akarjuk számolni a szegénységet, és segíteni
akarunk ezeknek az embereknek, akkor növelnünk kell kereskedelmi kapacitásukat. Nem
a támogatás, hanem a kereskedelem fogja csökkenteni a szegénységet. A szegénység
csökkentéséhez és a kereskedelem növeléséhez növelnünk kell ezen országok
exportkapacitását, és ezek az országok mezőgazdasági termékeket, halászati termékeket
és hasonlókat tudnak exportálni. De nem ezt tesszük.

Szigorú normákat vezettünk be, amelyek nagyon fontosak az európai fogyasztók egészsége
szempontjából, de nem segítünk a legkevésbé fejlett országok kapacitásának növelésében.
Így 51 ország közül csak három került ki a legkevésbé fejlett országok kategóriájából.
Növelnünk kell erőfeszítéseinket, máskülönben csak becsapjuk magunkat és ezeket az
országokat.

Gabriele Zimmer,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, szeretném
megkérdezni a Tanács és a Bizottság képviselőjét, miért gondolják, hogy ezt a kérdést
frázisok hangoztatásával kell kezelniük. Nem gondolom, hogy bárkinek is segítenénk
azzal, hogy nem teszünk konkrét nyilatkozatot arról, hogy az isztambuli konferencia
előkészületeinek finisében a tagállamoknak és az Európai Uniónak végre teljes mértékben
teljesíteniük kell kötelezettségvállalásaikat, és hogy nem tűrjük tovább, hogy a tagállamok
egyre inkább kihúzzák magukat a felelősség alól.

Elfogadhatatlan, hogy még mindig egymilliárd ember éhezik, akiknek a többsége a
legkevésbé fejlett országokban, más szóval a világ legszegényebb országaiban él. Az is
elfogadhatatlan, hogy fejlesztési támogatásaink nagy részét nem a mezőgazdaság
támogatására és fejlesztésre használják fel. Az e célra felhasznált rész az elmúlt években
jelentősen csökkent, miközben egymilliárd ember éhezik. Lassan kezdem azt hinni, hogy
cinikus dolog azt mondani, hogy reméljük, hogy a legkevésbé fejlett országok ellenállóbbá
válnak a megrázkódtatásokkal szemben.
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Konkrét intézkedések meghozatalára szólítom fel Önöket a probléma kezelése érdekében,
valamint konkrét kötelezettségvállalásokra, amelyek valóban segítenek a legkevésbé fejlett
országoknak.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Elnök úr! A legkevésbé fejlett országokról szóló, közelgő
ENSZ-konferencia jó alkalmat jelent annak megvitatására, hogy a fejlesztési támogatásoknak
van-e értelme, vagy valójában teljesen értelmetlenek. Köztudomású, hogy a támogatás
mennyiségével való érvelés – vagyis az, hogy minél több támogatást adunk, annál nagyobb
lesz a gazdasági fejlődés – már teljesen hitelét vesztette.

Felszólalásomban szeretném idézni James Shikwati kenyai közgazdászt, aki a Der Spiegel
online-nak 2005. április 7-én a következőt mondta, idézem: „A fejlesztési támogatás a nagy
bürokratikus gépezetek életben tartását szolgálja, elősegíti a korrupciót, és az önállósodás
helyett a koldulásra tanítja meg Afrikát”, idézet vége.

Ezenkívül a fejlesztési támogatás gyengíti a helyi piacokat, és ellene hat a vállalkozói
szellemnek, amelyre pedig nagyon nagy szükség lenne. Hangozzék bármennyire is
abszurdul, a fejlesztési támogatás Afrika problémáinak egyik oka. Ha a nyugat nem fizetné
többé a támogatást, az átlagos afrikai lakosok ebből mit sem vennének észre. Csak a
kormányhivatalnokoknak tűnne fel a változás. Tehát ahelyett, hogy még több pénzt
pumpálunk Afrikába, inkább a korrupció csökkentésére, a vállalkozói szellem ösztönzésére
és nagyobb önállóságra van szükség.

(A felszólaló a 149. szabály (8) bekezdésének megfelelően kék kártyás kérdést kapott.)

Thijs Berman (S&D).   – (NL) Claeys úr! Egyetért azzal, hogy a gazdag nyugat-európai
országok és az Egyesült Államok külügyi érdekei miatt a diktátorok hatalmon maradhattak,
ennek következtében pedig a fejlesztési támogatások gyakran nem érték el céljukat, mivel
nem a megfelelő helyre kerültek, és ennek megváltoztatására soha nem tettünk semmit?
És mindezt egy olyan „stabilitás” fenntartása érdekében tettünk, amely nem érdemli meg
a „stabilitás” nevet, ahogy azt most Észak-Afrika és a Közel-Kelet példája is mutatja. A
demokrácia melletti kiállás azt jelenti, hogy kiállunk a fejlődő országokban a demokraták
mellett, és megbuktatjuk a diktátorokat, közben pedig továbbra is biztosítjuk a fejlesztési
támogatást.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Berman úr! Igen, részben egyetértek azzal, amit mond. Valóban
hibásak vagyunk abban, hogy bizonyos diktátorok hatalmon maradhattak. Gondolok itt
például Európa Kubával kapcsolatos politikájára, amely Fidel Castróban üzleti partnert lát.
Az ilyen gondolkodásnak véget kell vetni, és csak demokratikusan megválasztott vezetőkkel
szabad szóba állnunk, akik képesek megteremteni országukban a demokráciát.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Elnök úr! A „legkevésbé fejlett országok” elnevezés 40 éve
született – így nevezték el a fejlett országok és más adományozók azokat a közösségeket,
amelyeknek leginkább szükségük van a támogatásra. Az ENSZ által használt, a „legkevésbé
fejlett országokat” meghatározó definíció nem kizárólag az egy főre eső jövedelmen alapul,
hanem az emberi tőkét és a gazdasági fejlődés problémáit is figyelembe veszi. Ezen országok
földrajzi eloszlása nagyon karakterisztikus, mivel nagy többségük Afrikában található.
Ezért az Európai Unió helyesen jár el, amikor kiemelt figyelmet szentel ennek a
kontinensnek.

Alapvető probléma, hogy a legkevésbé fejlett országok száma nő, és mindösszesen három
országnak sikerült megfelelő fejlődést elérnie ahhoz, hogy kikerüljön ebből a csoportból.
Ezért az ENSZ-konferencián komolyan át kellene gondolni, hogyan lehetne hatékony,
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mérhető és könnyen nyomon követhető stratégiát bevezetni annak érdekében, hogy az
országok kikerüljenek a legkevésbé fejlett országok kategóriájából. Örülök, hogy az Európai
Bizottságnak és a Tanácsnak vannak olyan javaslataik, amelyek segíthetik ezt a folyamatot.
Az egyik ilyen javaslat az inkluzív növekedés támogatása. Tudom, hogy bizonyos képviselők
félnek ettől a kifejezéstől, mivel nem biztosak benne, hogy a növekedés valóban inkluzív
lesz-e. Másrészről viszont növekedés nélkül nem fogjuk tudni fejleszteni a fejlődő országok
gazdasági potenciálját.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Elnök úr, biztos úr! Olyan valódi célkitűzésre van szükség,
amelyet az isztambuli konferencia el tud majd fogadni. Ez a célkitűzés pedig a legkevésbé
fejlett országok számának felére történő csökkentése kell, hogy legyen. Ez magától
értetődően hangzik, de az elmúlt 30 évben csak 3 országnak sikerült kikerülnie a legkevésbé
fejlett országok kategóriájából.

Az említett célkitűzés eléréséhez teljesítenünk kell kötelezettségvállalásainkat, és éves
bruttó hazai termékünk (GDP) 0,15–0,20%-át ezen országok fejlesztési támogatására kell
fordítanunk. Ugyanilyen fontos a fejlesztési politikák koherenciájának biztosítása is. Nem
adhatunk egyrészről pénzt ezeknek az országoknak, miközben másrészről az EU és ezen
országok közötti méltánytalan kereskedelmi megállapodások révén tulajdonképpen
meglopjuk őket. Törlesztenünk kell a tartozásunkat, és ez azt is jelenti, hogy befektetünk
ezekbe az országokba, egyrészt a fejlesztésük érdekében, másrészt az éghajlatváltozás elleni
küzdelem jegyében, valamint azért is, hogy törlesszük az igazságtalan közös agrárpolitikánk
révén felhalmozódott adósságunkat. Ennek érdekében a hagyományos agrárpolitikák, a
helyi források, helyi termények és helyi piacok támogatásával, valamint a mindannyiunkat,
de különösen ezeket a gyenge országokat fenyegető, spekulatív támadások, földfoglalások
és vetőmag-monopóliumok megelőzésével elő kell mozdítanunk ezen országok
élelmiszer-szuverenitását.

(A felszólaló a 149. szabály (8) bekezdésének megfelelően kék kártyás kérdést kapott.)

Nirj Deva (ECR).   – Elnök úr! Kíváncsi vagyok, hogy a tisztelt úr egyetért-e velem – hiszen
erőteljes szót használt, azt mondta, meglopjuk a fejlődő országokat. Jó példa erre, hogy
egy kis atlanti-óceáni szigetnek 2 millió EUR-t adunk halászatra, pontosabban 7000 tonna
tonhalért, amelyet aztán Európa utcáin 235 millió EUR-ért adunk el. Tehát 2 millió EUR-ból
235 millió EUR-t csinálunk. Ilyen a halászati politikánk.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Elnök úr! Deva úrnak igaza van. Az Európai Unió és
harmadik országok közötti halászati megállapodásokat nagymértékben és alaposan felül
kell vizsgálni. Szükség van ilyen megállapodásokra, de az Európai Uniónak a leginkább
megvalósítható utat kell választania, amikor halászati megállapodást köt a kérdéses
országokkal. Ellenőriznünk kell azt is, hogy a halászatért fizetett pénz elegendő-e, és hogy
azt valóban fejlesztési támogatásként használják-e fel az adott országok helyzetének
javítására, hogy aztán kikerülhessenek a legkevésbé fejlett országok kategóriájából.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Elnök úr! Németh úrnak nincs igaza, amikor
optimistán beszél a legkevésbé fejlett országok kategóriájából való kikerülésről, igaza van
viszont Deva úrnak, Kaczmarek úrnak és Arsenis úrnak, amikor azt mondják, hogy az
elmúlt 10 évben csupán három ország – Botswana, a Zöld-foki-szigetek és a Maldív-szigetek
– került ki ebből a kategóriából. Ez azt jelenti, hogy a szegénység fő oka a politikában
keresendő, hiszen vannak nagyon jómódú országok, amelyek semmilyen természeti
erőforrással nem rendelkeznek – ilyen pl. Svájc és Japán –, és ugyanakkor vannak természeti
erőforrásokban gazdag országok, amelyek mégis szegények. Ez azt jelenti, hogy a szegénység
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fő oka a politika, és nem fordítva. Ezért az Európai Uniónak a legkevésbé fejlett országoknak
nyújtott támogatások és a velük való kereskedelem mentén politikai támogatást is nyújtania
kell ezen országok stabilizációja és demokratizálódása érdekében. Ezt kell tennünk.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Elnök úr! A legkevésbé fejlett országokról szóló negyedik
ENSZ-konferencia jó alkalmat jelent a nemzetközi kereskedelemösztönző támogatási
politika felülvizsgálatára. Az országoknak ez a csoportja a pénzügyi válság okozta globális
gazdasági változások következtében pénzügyi nehézségekkel szembesül. Az alapvető
élelmiszerek árának folyamatos növekedése olyan akut probléma, amelyet nem szabad
figyelmen kívül hagyni.

A kereskedelemösztönző támogatás fő célja a 48 állam hazai és nemzetközi
versenyképességének növelése. Ebben az összefüggésben szeretném kiemelni a szegénység
felszámolásának fontosságát, valamint azt, hogy hatékonyan kell felhasználni a millenniumi
fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre bocsátott pénzügyi támogatást. Úgy
gondolom, hasznos, ha ebbe a folyamatba a fejlődő országokat is bevonjuk, hogy
hasznosíthassuk a kereskedelmi lehetőségek reformja terén szerzett tapasztalataikat.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Elnök úr! A legkevésbé fejlett országok fejlődése saját
fejlesztési politikánk és a nemzetközi közösség fejlesztési politikájának tükre. A legkevésbé
fejlett országok kategóriájába sorolt országok számának növekedése egyértelműen mutatja,
hogy itt az ideje politikáink, eszközeink és forrásaink felülvizsgálatának. A legszegényebb
országok nagyon érzékenyek a háborúra, a válságokra és az általános szegénységre. Ezért
létfontosságú, hogy folytassuk a béke, stabilitás, demokrácia és az emberi jogok tiszteletben
tartásának megteremtését.

Három további elemet is figyelembe kell venni. Először is, felül kell vizsgálnunk az olyan
belső tényezőket, mint a korrupció, a demokratikus biztosítékok hiánya és a tulajdonjogi
kiskapuk, amelyek következtében ezek az országok alulfejlettek maradnak.

Másodszor pedig, erősítenünk kell a gazdasági megközelítést azáltal, hogy nagyobb
támogatást adunk a mezőgazdasági termelőknek, a kis- és középvállalkozásoknak, valamint
az állami források jó felhasználásának új eszközök létrehozása céljából.

Végezetül pedig célzottabbá kell tennünk támogatási eszközeinket, és biztosítanunk kell
a millenniumi fejlesztési célokkal való összehangolásukat. Jobban fel fogunk tudni nőni a
következő évtized kihívásaihoz, ha olyan globális fejlesztési politikákat alkalmazunk,
amelyek figyelembe veszik az egyes országok valós szükségleteit, valamint a magánszféra
és a civil társadalom nagyobb részvételét.

Ricardo Cortés Lastra (S&D).   – (ES) Elnök úr! Brüsszelben 10 éve az adományozó
országok a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó cselekvési programot fogadtak el.
Célunk a szélsőséges szegénység felszámolása volt ezekben az országokban.

Mindannyiunk számára világos, hogy a legkevésbé fejlett országok szenvedik meg leginkább
a globális válság hatásait, legyen szó akár gazdasági, pénzügyi vagy környezeti válságról
vagy pedig az élelmiszerárak növekedése okozta válságról.

Azonban 10 évvel később még mindig nem értük el a kitűzött célokat, és a legkevésbé
fejlett országok közé tartozó 48 országból csak kettőnek sikerült kikerülnie ebből a
kategóriából.

Döntő pillanathoz érkeztünk. A közelgő, negyedik, isztambuli ENSZ-konferencián
felülvizsgálják az eddig elvégzett munkát, és új cselekvési programot dolgoznak ki.
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Meg kell újítanunk a legkevésbé fejlett országok irányába tett kötelezettségvállalásainkat,
és 10 év múlva azt kell bizonyítanunk, hogy tanultunk az előző periódus hibáiból, és hogy
már képesek vagyunk olyan hatékony, minőségi támogatást nyújtani, amely lehetővé teszi
célkitűzéseink elérését, méghozzá nem 2021-re, hanem 2015-re, a millenniumi fejlesztési
célok megvalósításával.

Catherine Stihler (S&D).   – Elnök úr! Üdvözöljük a három kulcsterületet, amelyek a
legkevésbé fejlett országok kiszolgáltatottsága elleni küzdelem, a fenntartható fejlődés,
valamint a gazdasági növekedés támogatása. Azonban szeretném megkérdezni, hogy az
élelmezésbiztonság is helyet kap-e a vitában?

Szó volt már Szubszaharai-Afrikáról; jelenleg a Szubszaharai-Afrikában a mezőgazdasági
termelők 80%-a nő. Jelentős mértékben hozzájárulhatunk a világ legszegényebbjeinek
egészségéhez és jólétéhez, ha segítünk a jobb mezőgazdasági módszerek kialakításában,
ha befektetünk a világ legsérülékenyebbjeibe, ha segítünk nekik, hogy el tudják látni magukat
élelemmel.

Minden jót kívánok a Parlament konferencián részt vevő delegációjának, és várom a
résztvevők jelentését.

Norica Nicolai (ALDE).   – (RO) Elnök úr! Szilárdan hiszem, hogy ez a Parlament
felelősséget vállal az Európai Unió által a szegénység elleni küzdelemben a globális
szolidaritási projekt részeként elért eredményekért. Ugyanakkor szilárd meggyőződésem,
hogy a Parlament az európai adófizetők pénzéért is felelősséget vállal. Szeretném méltatni
a konferencia által képviselendő megközelítést, ideértve azt is, hogy nekünk lehetőséget
nyújt az eddig támogatott szolidaritási modell kiértékelésére. Erre azért van szükség, mert
ha megnézzük a legkevésbé fejlett országokat, látni fogjuk, hogy a szegény országok
továbbra is szegények, míg a gazdag országok képesek fenntartani bizonyos életszínvonalat.

Felül kell vizsgálnunk adományozási modellünket és az általunk nyújtott támogatásokat,
mivel fennáll annak a veszélye, hogy ez a támogatás káros a kedvezményezett országokra
nézve.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Elnök úr! A világ legszegényebb és leggyengébb
országairól folytatunk vitát. Csaknem 50 országról van szó, amelyek népei az egymást
követő ENSZ-konferenciák ajánlásai végrehajtásának egymást követő kudarcainak hatásai
miatt szenvednek. Nem az elkerülhetetlen sors vagy a természeti erőforrások hiánya teszi
szegénnyé ezeket az országokat; éppen ellenkezőleg, hiszen sokan közülük nagyon gazdag
természeti erőforrásokkal rendelkeznek.

Inkább a gazdasági és társadalmi berendezkedés világszerte jellemző igazságtalansága és
embertelensége az ok, amelyet életben tartanak az aszimmetrikus kapcsolatok, amelyek
újra és újra egyenlőtlenséget teremtenek. Ez az eredménye a szabad kereskedelemnek, a
pénzügyi deregulációnak, a tőke adóparadicsomokba való menekítésének – ami tilos, de
mégis megtűrik –, valamint a természeti erőforrások által szított háborúknak és
konfliktusoknak. E népek felszabadításának és országaik fejlesztésének kulcsa a fent leírt
rendszer alapjaival való szakítás, valamint egy valódi és szolidaritáson alapuló
együttműködési politika és fejlesztési támogatási rendszer megteremtése.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! Véleményem szerint ez az érdekes vita azt
mutatja, hogy a célkitűzések tekintetében mindannyian egyetértünk. Ezt tükrözi a
képviselőcsoportok által előterjesztett közös állásfoglalásra irányuló indítvány is. Szeretném
kiemelni a következő fő célkitűzéseket, amelyekben mindannyian egyetértünk: az első az,
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hogy a konferenciának eredményorientáltnak kell lennie, és az Európai Uniónak teljesítenie
kell kötelezettségvállalásait.

Ennek célja az országok oly módon való támogatása, hogy ki tudjanak kerülni a legkevésbé
fejlett országok kategóriájából. Kötelezettségeket vállaltunk a piaci hozzáférés és az
adósságkönnyítés tekintetében, valamint hogy a hivatalos fejlesztési támogatás egy részét
tartalékoljuk a legkevésbé fejlett országok számára. A fejlesztési politikák koherenciájának
nyilvánvalóan elő kell segítenie, hogy valamennyi politikai terület hozzá tudjon járulni a
legkevésbé fejlett országok szegénység elleni küzdelmének támogatásához, és – ahogy
Stihler asszony helyesen hangsúlyozta – prioritásként kell kezelni az élelmezésbiztonságot,
a mezőgazdaságot és az infrastruktúrát. Ahogy Deva úr mondta, a kereskedelem valóban
nagyon fontos szerepet játszik.

Mindannyian úgy gondoljuk, hogy elsődlegesen maguk a legkevésbé fejlett országok
felelősek saját fejlődésükért, ezért belső forrásaik növelése érdekében hatékonyabb
adórendszerre és helyes adóügyi irányításra van szükség.

Végezetül pedig, a legkevésbé fejlett országok gyakorlatilag egyáltalán nem felelősek az
éghajlatváltozásért, annak hatásai mégis őket fogják a legérzékenyebben érinteni, ezért
kötelességünk segíteni őket az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban.

Zárásképpen még annyit mondanék, hogy ez a Parlament mindig is határozottan támogatta
a legkevésbé fejlett országok ügyét, és biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben is így lesz.

Zsolt Németh,    a Tanács soros elnöke. – Elnök úr! Ami a hivatalos fejlesztési támogatás
teljes összegét illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy a Tanács 2002 óta, amikor bejelentette
kötelezettségvállalását a monterrey-i konferencián, újra és újra felhívta a figyelmet arra,
hogy mobilizálni kell a fejlett országok, a magánszféra és a feltörekvő gazdaságok által
nyújtott fejlesztési finanszírozás és támogatás minden más elérhető forrását – elsősorban
a hazai forrásokat kiegészítve életképes innovatív finanszírozási mechanizmusokkal.

Legutóbbi, 2011. áprilisi következtetéseiben a Tanács kijelentette, hogy az EU komolyan
mérlegeli a jelentős bevételi lehetőséget rejtő, innovatív finanszírozási mechanizmusokra
irányuló javaslatokat, mivel azok segítségével kiszámítható fejlesztési finanszírozást lehetne
kialakítani, különösen a legszegényebb és legsérülékenyebb országok számára. Egyetértek
Füle biztos úr véleményével, amely szerint nagyon fontos, hogy az Európai Unió teljesítse
kötelezettségvállalásait. Egyetértek a legkevésbé fejlett országok és az Európai Unió közötti
kereskedelem fokozásának fontosságára vonatkozó észrevételeivel is.

Elnök.   – Hat állásfoglalási indítványt kaptam (3)  az eljárási szabályzat 110. szabálya (2)
bekezdésének megfelelően előterjesztve.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2011. április 7-én, csütörtökön délben kerül sor.

15. Az Izland által elért haladásról szóló 2010. évi jelentés

Elnök.   – A következő napirendi pont a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai az Izland által
elért haladásról szóló 2010. évi jelentésről.

(3) Lásd a jegyzőkönyvet
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Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Elnök úr, biztos úr, képviselő hölgyek és urak!
Igen nagyra értékelem az Európai Parlament aktív szerepvállalását a bővítési folyamatban,
valamint konstruktív részvételét a bővítésről szóló általános vitában, és konkrétan –
természetesen – az izlandi csatlakozási folyamatban. Az Európai Unió bővítése, mint az
Unió egyik legsikeresebb politikája, az EU történetében elnökségi prioritásaink egyik
legfontosabbika.

2010. június 17-én az Európai Tanács egyhangúlag úgy határozott, hogy Izlandnak megadja
a tagjelölti státuszt. A miniszteri szintű csatlakozási konferencia első ülésére 2010. július
27-én került sor, és 2010. novemberében beindult a screening folyamat, amely a tervek
szerint halad. A következő miniszteri szintű csatlakozási konferenciát június 27-ére
tervezzük, így lehetőségünk nyílik arra, hogy számba vegyük az elért eredményeket, és
reményeink szerint a lehető legtöbb fejezetet megnyissuk.

Számos olyan terület van, amely különösen fontos, és ezekre szeretném külön felhívni a
figyelmet. Az önök állásfoglalás-tervezete is megteszi, hogy azonosítja ezeket a kérdéseket.
Az elért eredményekről szóló 2010. évi jelentésében a Bizottság megállapította, hogy
Izland teljesíti a tagsághoz szükséges politikai kritériumokat, és annak ellenére, hogy erősen
sújtotta a gazdasági és pénzügyi válság, kellőképpen felkészült ahhoz, hogy meghozza az
uniós tagság követelményeinek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. 2010. december
14-én a Tanács következtetésekben emlékeztetett arra, hogy Izland hosszú ideje jól működő
demokrácia, erős intézményekkel és szoros uniós kapcsolatokkal. Azt is megállapította,
hogy megfelelő volt Izland általános felkészültsége az uniós vívmányok átvételéhez és
alkalmazásához, különösen annak köszönhetően, hogy az ország tagja az Európai Gazdasági
Térségnek és részes fele a schengeni megállapodásnak. Izland működő piacgazdaságnak
tekinthető és középtávon visszanyerheti arra vonatkozó képességét, hogy az egységes
piacon belüli versenykényszerrel és a piaci erőkkel szemben is megállja a helyét.

A Tanács emlékeztetett arra, a tárgyalások azt célozzák, hogy Izland teljes körűen átvegye
és alkalmazza az uniós vívmányokat. A tárgyalások menetét az fogja meghatározni, hogy
Izland teljesíti-e az EGT-megállapodás értelmében fennálló összes kötelezettségét, teljes
körűen figyelembe véve – egyebek mellett – a 2010. június 17-i európai tanácsi
következtetéseket, továbbá, hogy milyen eredményt ér el a Bizottság véleményében
megállapított egyéb hiányosságok felszámolása terén. Ezzel párhuzamosan a Tanács
emlékeztetett egyrészt arra, hogy amíg a csatlakozási tárgyalások folynak, az EU és Izland
közötti kapcsolatok alapvető, szerződéses alapja továbbra is az EGT-megállapodás marad,
másrészt arra, hogy Izland az elmúlt két év során is tevékeny és konstruktív partner volt e
kereteken belül és a schengeni térség vonatkozásában. Jók az eredményei a fejlődő uniós
vívmányok alkalmazása terén is. A Tanács tehát arra ösztönözte Izlandot, hogy ezt a
gyakorlatot folytassa.

Az Európai Parlament állásfoglalás-tervezete átfogó képet ad az elért eredményekről és a
megoldandó feladatokról. Az utóbbiakat illetően szeretném felhívni a figyelmüket a közös
feladatunkra, a közvéleménnyel történő korrekt és mélyreható kommunikáció
szükségességére mind az izlandi, mind pedig az uniós polgárokkal. A fentiek fényében
ismételten rámutatnék arra, hogy magyar elnökség alatt is még igen sok a tennivaló. Ami
az elnökséget illeti, magától értetődően számítunk arra, hogy az összes tagállam, a Bizottság
és természetesen az Európai Parlament is segíti Izlandot e vállalkozásában. Alapvető
fontosságú, hogy fenntartsuk a munka lendületét, és ezáltal még ebben a félévben a lehető
legnagyobb mértékben előre mozdítsuk a tárgyalásokat.
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Meggyőződésem, hogy Izland csatlakozása sikertörténet lehet. Lendületet adhat a bővítési
politika egészének, és növelheti annak sikerességét. A magyar elnökség mottója és célja
az erős Európa. Minden előrelépés Izland csatlakozási folyamatában ennek
megvalósulásához járul hozzá.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! Ez a mai vita Izlandról és csatlakozási folyamata
következő lépéseiről nagyon időszerű.

Szeretném megköszönni a tisztelt Háznak, hogy támogatja Izland tagságát és gratulálok
az előadónak, Preda úrnak, a kiváló minőségű jelentéséhez. A tárgyalt állásfoglalás nagyban
hozzájárul ehhez a folyamathoz: a megfelelő pillanatban, a megfelelő üzenteket küldi
Izlandnak.

Annak értékelése, hogy Izland mennyiben felel meg a közösségi vívmányoknak – az
átvilágítási folyamat – jól halad. 2010 novembere óta 24 fejezetet vitattunk meg és 23
kétoldalú átvilágítási ülést zártunk le, amelyek a halászattal, mezőgazdasággal,
környezetvédelemmel, regionális politikával és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkoztak.

Az átvilágítás egy fontos technikai folyamat, és az ülések már most meghatároztak kényes
kérdéseket és kihívásokat a kulcsfontosságú fejezetekben, mint például a mezőgazdaságban,
a környezetvédelemben és halászatban. A tárgyalási folyamatnak ez a szakasza 2011
júniusára fog befejeződni.

Megerősíthetem, hogy a tényleges tárgyalások megkezdésére a magyar elnöksége vége felé
számíthatunk, amikor is megnyitunk néhány fejezetet a 2011. június 27-re tervezett
csatlakozási konferencián. Ez ambiciózus, de kivitelezhető menetrend és minden fél
elkötelezett az előrehaladás mellett.

A Bizottság készen áll arra, hogy figyelembe vegye Izland sajátosságait és elvárásait a
csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos jelenlegi megközelítés keretei között, valamint az
Unió elveinek és szabályainak teljes körű megőrzése mellett. Éppen ezért arra törekszünk,
hogy nyitott és konstruktív szellemben mindkét fél számára elfogadható megoldásokat
találjunk oly módon, amely az Európai Unió és az izlandi hatóságok közötti együttműködés
magas szintjét tükrözi. A korábbi csatlakozásokhoz hasonlóan itt is arra kell számítanunk,
hogy nem lesz mindig könnyű ez a feladat, de bízunk abban, hogy sikeres útra léptünk
Izlanddal.

Az Icesave-ügyet illetően, és – mint ahogy arra állásfoglalásukban Önök is utaltak – az
érintett felek érdekében, a Bizottság üdvözölné ezen ügy mielőbbi megoldását.

Gazdasági szempontból, Izland IMF program keretében történő pénzügyi és
bankkonszolidációja elismerésre méltó. A kiigazítási program jó úton halad és a kormány
elkötelezett a további konszolidáció mellett. Az adósságok további átütemezése segít majd
a gazdasági fellendülés megerősödésében. Az izlandi kormány a tőkeellenőrzések fokozatos
eltörlésére irányuló stratégia kidolgozásán is dolgozik, ami elősegíti egy jobb üzleti légkör
kialakulását.

Engedjék meg, hogy röviden szóljak az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) keretében
hozott támogatási intézkedéseinkről is! A következő három évre összesen 28 millió eurós
indikatív keret áll rendelkezésre, hogy támogassuk az igazgatási kapacitások megerősítését
és felkészítsük Izlandot a strukturális alapok kezelésére.

Jól halad a 2011-es nemzeti IPA program véglegesítése és számos konkrét tevékenység is
megkezdődött a technikai segítségnyújtás és információcsere (TAIEX) program keretében.

265Az Euròpai Parlament vitàiHU06-04-2011



Teljes mértékben osztom azzal kapcsolatos véleményüket, hogy tényeken alapuló, nyilvános
vitára van szükség az uniós csatlakozásról. Ez valóban döntő szerepet játszhat abban, hogy
jobban megérthessék az Európai Unió politikáinak és lépéseinek realitását és segíthet a
mítoszok eloszlatásában. Továbbá őszintén üdvözlöm azt is, hogy az izlandi hatóságok
intenzív kommunikációs tevékenységbe kezdtek.

Biztató tudni, hogy az elmúlt évben az izlandi közvéleményben jelentős mértékben javult
az EU támogatottsága – mind a csatlakozási folyamat folytatásának támogatottsága, mind
az uniós tagsághoz és az erről kialakult képhez való hozzáállás szempontjából.

A Bizottság fokozza saját tájékoztatási és kommunikációs tevékenységét a megfelelő
tájékoztatáson alapuló nyilvános vita elősegítése érdekében. Az Európai Unió képviselete
Reykjavíkban már teljes egészében működőképes és aktívan részt vesz a kommunikációs
tevékenységekben, valamint egy uniós tájékoztatási központot is tervezünk.

Most, hogy az átvilágítási időszak a végéhez közeledik, nagyon várom, hogy megkezdhessük
a különböző fejezetek megnyitását Izlanddal.

Cristian Dan Preda,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (RO) Elnök úr! Először is üdvözölni
szeretném a Bizottság és a Tanács jelenlétét az ülésteremben, valamint a két intézménnyel,
többek között ezen állásfoglalás elkészítése során ez idáig folytatott gyümölcsöző
együttműködésünket.

Éppen úgy, mint ahogy kilenc hónappal ezelőtt, amikor is bejelentettük Izland európai
uniós csatlakozási kérelmét, most is úgy határoztunk, hogy négy főbb pontot érintünk
ebben a jelentésben.

1. A Politikai kritériumok. Izland, amely erős hagyományokkal rendelkezik, kiválónak
számít e tekintetben. Ezen túlmenően úgy vélem, hogy üdvözölnünk kell azon
eredményeket, melyeket az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, az
igazságügyi miniszternek a bírák kinevezései tekintetében adott domináns jogkörének
megváltoztatása és ezen utóbbiak függetlenségének megerősítése terén az elmúlt
hónapokban elértek. Ugyanakkor, ezeket az intézkedéseket szigorúan végre is kell hajtani.

2. A gazdasági kritériumok. Az Európai Gazdasági Térség tagjaként, Izland a tagállami
kötelezettségek nagy részét már most is teljesíti. Üdvözlöm az Icesave-ügyre vonatkozó
jogszabályokkal kapcsolatos megállapodást. Remélem – mint ahogy azt a felmérések is
mutatják –, hogy Izland lakossága ennek támogatása mellett dönt majd a három nap múlva
tartandó népszavazáson, biztosítva ezáltal, hogy eltűnjön ez a kétoldalú vita az uniós
csatlakozásról folytatott tárgyalási folyamatból.

3. A regionális együttműködés is fontos tényező. Izland uniós csatlakozása egyedülálló
lehetőséget biztosít az Unió számára, hogy megerősítse jelenlétét az északi-sarkvidéki
térségben általában, és különösképpen az Északi-sarkvidéki Tanácsban.

Végül, de nem utolsósorban, a közvéleménynek döntő jelentősége van annak biztosításában,
hogy a csatlakozási folyamat sikerrel záruljon. Ennek jegyében úgy gondolom, hogy
bátorítást kell adnunk a reykjavíki hatóságok azon kezdeményezésének, hogy nyilvános
vitát indítsanak és a projekt valamennyi érintettjével konzultáljanak. Ez annál is inkább
fontos, mivel a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az izlandiak támogatják a
csatlakozási folyamat folytatását.
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David-Maria Sassoli,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim!
A holnapi szavazás azon lépések egyike, amely hamarosan elvezet Izland Európai Unióhoz
való csatlakozásához.

Izland jelentős előrehaladást ért el, amint azt Preda úr is elmondta. Néhány példát említek:
az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, az izlandi bankrendszer
összeomlásához vezető folyamatok kivizsgálásának és elemzésének céljával felállított
különleges vizsgálóbizottság, az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottság létrehozása, az
euróövezetbe való belépéssel kapcsolatos helyzet, a megújuló energiák terén szerzett
nagyobb tapasztalat.

Az Icesave rendkívül kényes kérdése továbbra is nyitott, és szombaton tartanak
népszavazást, amikor is az izlandiak szavazni fognak. Jóllehet a népszavazás eredménye
még mindig vitatott, úgy gondolom, hogy nagyon erős demokratikus értéke van, mivel az
izlandiaknak felelősségérzetet ad és még nagyobb mértékben bevonja őket a tárgyalások
ezen igen kényes szakaszába. Annak ellenére, hogy az első népszavazás nem hozott pozitív
eredményt, az izlandi kormány keményen dolgozott egy olyan széles körű koalíció
megteremtésén, amely képes polgárainak elmagyarázni, hogy miért is köteles Izland
visszafizetni az Egyesült Királyságnak és Hollandiának az őket ért károkat.

Európának most az a szerep jutott, hogy türelmes legyen és tiszteletet tanúsítson, nem
szabad túlzott nyomást gyakorolnia, ami egy fajta önvédelmet és bezárkózást válthat ki
az izlandi társadalomban.

A halászatot és mezőgazdaságot illetően úgy gondolom, hogy Európának és Izlandnak
meg kell találniuk a legjobb megoldást a Szerződésben megállapított kritériumok
teljesítésére, és az izlandi gazdaság, ökoszisztémák, és az ország sajátosságainak
megtartására.

Izland Európai Unióhoz történő csatlakozása azt jelenti majd, hogy Európa elmozdul az
Északi-sark irányába, aminek jelentős pozitív hatása lesz a politikai, gazdasági, környezeti
és tudományos területekre. Egyértelmű, hogy az Európához tartozás, hatvan év elteltével
is, még mindig vonzó lehetőség.

Pat the Cope Gallagher,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök úr! Örömmel
hallottam a biztos úrtól, hogy az Izlanddal kapcsolatos csatlakozási fejezetek tavaly
novemberben megkezdődött átvilágítása várhatóan hamarosan lezárul.

Természetesen Izlandnak – az EGT tagjaként – komoly előnyt jelent, hogy a közösségi
vívmányok nagy részét már átvette. Az izlandi közvélemény-kutatások alapján
megelégedéssel állapítom meg, hogy az izlandi emberek 65%-a akarja, hogy a tárgyalások
folytatódjanak. A Parlamenti Vegyes Bizottság elnöki tisztemet felhasználva azt kívánom
elérni, hogy az izlandi emberek mindaddig ne alakítsanak ki végleges álláspontot, amíg
pontosan meg nem tudják, valamikor később az év folyamán, hogy milyen egyezség
született.

Az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottság második ülésére április 26-án és 27-én kerül
sor Reykjavíkban. Tavaly hozták létre és valóban úgy gondolom, hogy ez fontos fóruma
az EU és az izlandi parlament közötti párbeszédnek és együttműködésnek.

Azt kell mondanom, hogy csalódott vagyok, amiért a parti államoknak nem sikerült március
elején, Oslóban megállapodniuk. Elengedhetetlen, hogy megállapodásra jussanak. Nem
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halászhatunk ki egy millió tonna makrélát a négy parti állam között, miközben azt tudatják
velünk, hogy a tudományos szakvélemények csak ennek feléről szólnak.

Indrek Tarand,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Egy kis ország mindig
sok fejfájást okoz az EU-nak, amikor csatlakozni kíván, és Izland esetében, mint ahogy
tudjuk, ez a halászatot, a környezetet és a biztos úr által még ezeken felül említetteket
jelenti. Van azonban egy receptünk, és a Parlament sokkal szívélyesebb magatartást
tanúsíthatna, mivel a kis országokkal gyöngéden kell bánni.

Mindig is csodálom Tannock úr elvszerű, politikai megközelítését a közösségi vívmányokkal
és azzal kapcsolatosan, amit Izland tesz, illetve nem tesz. Ez alkalommal azonban
képviselőcsoportommal egyetemben nem értek egyet a módosítások radikális hangnemével,
és éppen ezért nagyon kérjük, hogy próbáljon meg holnapig kompromisszumot találni
az előadóval. Már látom előre a plusz hat széket ebben a Parlamentben és a plusz fülkét a
tolmácsok számára.

Charles Tannock,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Az ECR képviselőcsoport
teljes mértékben támogatja Izland Európai Unióhoz való csatlakozását, jóllehet a döntést
határozottan maguknak az izlandiaknak kell meghozniuk egy népszavazáson.

Izland egy kis, stabil és gazdag demokrácia, és alapító tagja a NATO-nak és az Európa
Tanácsnak. Gazdasága jelentős mértékben a halászattól függ, ugyanakkor a pénzügyi
szolgáltatások terén elkövetett katasztrofális vakmerősége miatt, Izland valószínűleg
jelentős engedményt fog kérni halászati ágazatának megóvása érdekében, amennyiben
valaha is csatlakozik az EU-hoz. Ezáltal, remélhetőleg az Egyesült Királyságnak és a többi
tagállamnak is ideális lehetősége nyílik majd arra, hogy fellépjen az ellentmondásos közös
halászati politika további és szélesebb körű reformja érdekében.

Ami a bálnavadászatot illeti, én ezt nem tekintem elfogadhatónak. A bikaviadalt és
kakasviadalt sem szeretem, de ezek – akár hiszik, akár nem – az EU egyes részein a nemzeti
kultúra alapján engedélyezettek, amennyiben tehát Izland csatlakozik az EU-hoz, akkor –
személyes véleményem szerint – lehetővé kell számára tenni, hogy megvédje bálnavadászati
ágazatát, amennyiben ragaszkodik ehhez.

Végezetül pedig, Izlandnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy visszafizeti az Egyesült
Királysággal és Hollandiával szemben, az Icesave összeomlása után fennálló pénzbeli
tartozásait. Amennyiben a közelgő izlandi népszavazáson nemleges eredmény születik e
kérdésben, akkor ez komoly akadálynak bizonyulhat az Egyesült Királyság kormányától
érkező támogatás tekintetében.

David Campbell Bannerman,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök úr!
Nagy-Britanniában április elsejét a bolondok napjának nevezik és az emberek nagy élvezettel
tréfálják meg egymást. Ezért amikor egyesek kijelentik, hogy Izland jó úton halad annak
irányába, hogy jövőre csatlakozzon az EU-hoz, akkor azt gondolom, hogy ez „áprilisi
tréfa!”. Ami a valóságot illeti, egy felmérés arra mutatott rá, hogy az izlandiak 64%-a kíván
független maradni és csak 24% akar továbbra is az uniós tagságért folyamodni, és valójában
az izlandi üzleti vállalkozások 60%-a ellenzi.

Azt is mondják egyesek, hogy Izland az euró biztonságát szeretné. Áprilisi tréfa! Még
Portugália saját bankjai sem hajlandóak jelenleg portugál kötvényeket vásárolni.

Izland sem gazdag halászterületeit nem fogja azért feladni – amely exportjának 40%-át
állítja elő –, hogy csatlakozhasson a katasztrofális közös halászati politikához, sem pedig
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egy olyan izlandi parlamentről nem fog lemondani, amely több mint ezer éves és elnyerte
az demokráciáért járó UNESCO-díját.

Izland – Nagy-Britanniához hasonlóan – még egy szétzilált bankrendszerrel is jobban jár
akkor, ha kívül marad. Ez pedig nem tréfa!

Elnök.   – Kicsit összezavarodtam Campbell Bannerman úr, ezzel az áprilisi tréfa dologgal.
Ma április 6-a van, most ellenőriztem újra, de gondolom, hogy tetszés szerint bármely
napot kinevezhetjük bolondok napjának!

Nick Griffin (NI).   – Elnök úr! Mint ahogy az oly gyakran megesik itt, ennek a vitának a
valósághoz szinte alig, a demokráciához pedig semmi köze sincs.

A legtöbben úgy beszélnek itt, mintha kész tény lenne, hogy Izlandot beszippantjuk Európa
feketelyukába. Az izlandiak azonban nem ezt az üzenetet küldik. A jelenlegi
közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a függetlenségüket megtartani kívánók száma
közel kettő az egy arányban túlszárnyalja az Európával kollaborálók és Európa-rajongók
számát. Az izlandiak 75%-a bölcs módon nem bízik az EU-ban. Az egyetlen izlandi párt,
amely a tagság mellett van, a közvélemény-kutatások szerint 30%-ról 18%-ra esett vissza.

Európa-szerte ugyanez a helyzet. Miközben a politikai elit a lehető legszorosabb egység és
szövetségi birodalom irányába halad, az emberek függetlenséget és szabadságot akarnak.
Az ilyen diszkrepanciák a forradalom melegágyai. Gratuláljanak maguknak a csatlakozás
terén elért Önöknek oly tetsző előrehaladáshoz, de az országokban ezt követően végbemenő
pénzügyi összeomlás, az Önök euro-kényszerzubbonyába szorítva, mindannyiunknak
sokba fog kerülni, de az utópiájukra nézve is végzetes lesz. Izland és az Önök lekicsinylő
Birodalmában rekedt országok, végre szabadok lesznek.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Elnök úr! Izland ugyan – a körülbelül 300.000 lakosával –
népességét tekintve kis nemzet, de nagyszerű nemzet. Valójában az elmondottakat
szeretném hangsúlyozni. Izlandnak demokratikus hagyományai és lenyűgöző kultúrája
van és más országokat jóval megelőzve tudott már tényleges szociális biztonságot
biztosítani. Megrekedhetünk annál, hogy a 2008-as év gazdasági túlkapásairól beszélünk,
de ilyen túlkapásokra a kis Izland mellett más országokban is sor került. Egyértelmű, hogy
amikor egy 300 000-es lakosú kis nemzetet a féktelen piacgazdaság hatásai érik, akkor a
kormányzat is elkövet hibákat. Nem szabad megfeledkeznünk erről, amikor egy
északi-sarkvidéki országról, egy szigetnemzetről beszélünk.

Azt is pontosan értem, hogy az izlandiak érdekeltek a halászatban. Ez az iparágazat tette
lehetővé, hogy nemzedékek hosszú sora éljen a szigeten. Óvatosnak kell lennünk, hogy
amikor egy kis nemzetről beszélünk, ne essünk bele egyfajta nagytestvér szerepkörbe.
Izland természetesen az EU vizsgálatának tárgya, és szeretném elmondani, hogy sokkal
jobban megbirkózik ezzel, mint ahogyan sok jelenlegi tagállam megbirkózott volna,
amennyiben olyan szigorú vizsgálat tárgyát képezték volna, mint amilyennek most Izlandot
vetjük alá. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez helytelen. Úgy gondolom, hogy
Norvégiának is könnyebb lesz közelednie az EU-hoz és végül tagállammá válnia, hogyha
Izland csatlakozik. Izlandot üdvözölni kell. Izland életet lehel majd az EU-ba és
semmiképpen sem jelent áldozatot.

Catherine Stihler (S&D).   – Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Az
előttünk lévő állásfoglalásra irányuló indítvány kiegyensúlyozott és az elért haladásról
szóló jelentés minden kulcsfontosságú tényezőjére kitér. Az elért haladásról szóló
jelentésben megvitatott 33 fejezettel, Izland gyors előrelépést ér el az Unióhoz való
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csatlakozás kritériumainak teljesítését illetően. Fontos az indítványban a bankrendszer
összeomlásának kivizsgálására létrehozott különleges vizsgálóbizottság jelentésére történő
utalás. Üdvözlendő, hogy felelősségre vonják a válságért felelősöket. Talán az EU és
tagállamai is egy az egyben átvehetnék Izland ésszerű megközelítését. Két ügyet szeretnék
azonban ma este felvetni: az Icesave és a makrélahalászat ügyet. A hét végén tartandó
népszavazás remélhetőleg véget vet majd ennek a hosszúra nyúló történetnek.

Ugyanakkor csalódott voltam amiatt, hogy egy második népszavazásra volt szükség az
intenzív újratárgyalásokat és az izlandi parlament, az Althingi jóváhagyását követően. Ami
a makrélahalászatot illeti, rövidlátó volt a kvóták vita nélküli egyoldalú megemelése és
ennek a szomszédos flottákra gyakorolt következménye. Feltétlenül szükség van a
halászattal kapcsolatos kérdések megoldására a csatlakozási tárgyalások sikeréhez.

Végezetül pedig, sok sikert kívánok a Pat the Cope Gallagher vezette Parlamenti Vegyes
Bizottság második üléséhez, amelyre április 26-án és 27-én, Reykjavíkban kerül sor.

Struan Stevenson (ECR).   – Elnök úr! Örömmel hallom, hogy a legújabb
közvélemény-kutatások szerint az izlandiak többsége azt mondja, hogy nem áll
szándékukban csatlakozni az EU-hoz, mert őszintén, miért is akarjuk, hogy csatlakozzanak?
Pontosan mit is hoznak majd az európai klubunkba? Gazdaságuk összeomlott, bankjaik
fizetésképtelenné váltak, vulkánjuk miatt kilenc napra le kellett zárni légterünket – úgy
vélem, hogy nekünk kell majd megfizetnünk az árát annak, ha ez újra megtörténik –, most
pedig a makréla-állományunkat fosztogatják.

2005-ben Izland 367 tonna északkelet-atlanti makrélát rakodott ki. Idén 150 000 tonnát
szándékoznak kirakodni. Miféle jó kezelésnek – a halászat fenntartható kezelésének –
nevezik ezt? Mindig azzal büszkélkednek, hogy fenntartható halászatuk van, és kinevetik
az általunk alkalmazott közös halászati politikát. Ez már szinte büntetendő. Ez már szinte
illegális halászat és semmiképpen sem kell felkérni őket arra, hogy csatlakozzanak az
EU-hoz.

Alain Cadec (PPE).   – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy a
szokásos refrénemmel kezdjem: a Parlamentnek csak egy székhelye van, ez pedig Strasbourg.

Mint azt tudják, a Halászati Bizottság aggódik a makréla helyzet miatt. Engem különösen
nyugtalanít, hogy az Európai Unió, Izland és Falkland-sziget közötti tárgyalások a
közelmúltban megszakadtak. Több mint tíz éve a makréla kvóta elosztása rögzített elosztási
kulcs használata révén történik, melynek alapját az egyes parti államok korábbi halfogásai
képezik.

2010 óta Izland új, sokkal magasabb kvótákat követel arra hivatkozva, hogy az
éghajlatváltozás következtében megváltozott a makréla-állomány feltételezett földrajzi
elosztása. Izland éppen ezért – mint ahogy azt Stevenson úr az imént elmondta –, fogási
kvótáját 2000 tonnáról hirtelen 130 000 tonnára emelte 2010-ben. Ez több mint 6500%-os
emelés, hölgyeim és uraim.

Elfogadhatatlan ez a döntés, mivel egyoldalúan hozták meg és az Európai Unió halászait
bünteti. Sőt mi több, nagyon negatív jelzést küld Izland csatlakozási tárgyalásait illetően
is. Nem fogadhatjuk el ezt az egyoldalúan meghozott döntést. Az Európai Unió és Izland
közötti konfliktus gyors megoldását szeretnénk látni. Izlandnak kell a közös halászati
politikánkhoz alkalmazkodnia, nem pedig a mi közös halászati politikánknak Izland
számára előnyös módon megváltoznia. Véleményem szerint Izland veszélyes játékot játszik
azáltal, hogy ilyen elfogadhatatlan feltételeket határoz meg számunkra. Izlandnak sokkal
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reálisabb javaslatot kell tennie. Végül is senki sem akarja a túlhalászást, vagy a
makréla-állomány megfogyatkozását, ami minden fél számára káros lenne. Arra kérem
Izlandot, hogy legyen felelősségteljesebb és rugalmasabb a tárgyalásokon, és a
megbeszélések során pedig nagyobb átláthatóságot mutasson.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Elnök úr! Őszintén gratulálok Izlandnak ahhoz, hogy elnyerte
a tagjelölt ország státuszát. A Bizottság nyilatkozata szerint Izland általánosságban jól
felkészült és a menetrend szerint halad az európai uniós követelmények teljesítését illetően.
Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy minden Európai Unióhoz csatlakozó
ország számára az egyik feltételt az jelenti, hogy mind a kormány, mind a társadalom
egyértelműen elkötelezett legyen. Éppen ezért gondolom, hogy a társadalom tájékoztatását
szolgáló hatékony stratégia elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az európai uniós
tagsághoz sikerüljön megnyerni a társadalom támogatását. Lengyelország tapasztalata
megmutatja, hogy ezen a területen nemcsak a kormányzati intézkedések széles skálája, de
a nemzeti média, a helyi nem kormányzati szervezetek és a regionális és helyi szintű
nemzetközi együttműködés is jelentős szerepet játszhatnak.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Elnök úr! Mint ahogy azt az Európai Parlament
küldöttség – amelynek én is tagja voltam – tavalyi hivatalos látogatása során is
megfigyelhettem, hogy Izland hatalmas összegeket fordít az oktatásra, kutatásra és
fejlesztésre. Gratulálok az izlandi hatóságoknak, a lisszaboni stratégiának nyújtott
támogatásukhoz, és abban való részvételükhöz, többek között egy Izland 2020 stratégia
elfogadása révén, amely hangsúlyozza az oktatás, illetve a kutatás és fejlesztés fontosságát,
valamint mérhető célkitűzéseket állapít meg az elkövetkező évekre.

Úgy gondolom, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás minden érintett fél számára
előnyös lesz. Izland gazdasági és monetáris stabilitásra fog szert tenni, miközben az Európai
Unió pedig sokkal erősebb lesz az Északi-sarkvidéken és az olyan területeken, mint a
megújuló energiák és éghajlatváltozás.

Szilárd meggyőződésem, hogy a civil társadalommal folytatott, valamint az Európai Unió
és Izland között folyó párbeszéd javításának kiemelkedő fontossága van. Az izlandiaknak
pedig egyszerűen azt javaslom, hogy várják meg a tárgyalások végső kimenetelét mielőtt
állást foglalnak.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Tulajdonképpen gratulálhatunk
magunknak. Az izlandiak csatlakozási hajlandósága azt mutatja, hogy az EU még mindig
vonzó perspektíva. Az európai integrációnak köszönhető stabilitás, jólét és biztonság olyan
nagy sikertörténet, hogy egy olyan magas életszínvonalú ország is, mint amilyen Izland,
hajlandó csatlakozni hozzánk. Természetesen Izland gazdasági válságának is némi szerepe
lehet mindebben.

Izland uniós tagsága azonban nem lehet magától értetődő. Megfelelően megvizsgáltuk azt,
hogy Izland milyen hozzáadott értéket jelentene Európa számára? Izland a gyakorlatban
már most is Brüsszelhez igazítja jogszabályait, a NATO-hoz pedig védelmi erőit. A legkisebb
népességű ország lenne az EU-ban.

Másrészt viszont, összehasonlítva a korábbi bővítésekkel, talán ironikus hogy Izland –
gazdag és megbecsült országként – ténylegesen megfelel-e az uniós tagsággal kapcsolatosan
előírt feltételeknek? Remélem, hogy aktív és teljesen nyitott vitákat folytatunk majd Izland
uniós tagságáról.
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Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Elnök úr! Több szempontot is figyelembe kell venni,
amikor az Izland által elért haladásról szóló jelentést értékeljük. Izland egy teljes mértékben
működő demokrácia és egy olyan ország, amely eleget tesz az emberi jogok vonatkozásában
elvárt normáknak. Izland az Európai Szabadkereskedelmi Térség része és ezért a napirend
által érintett több területen is összhangban áll a közösségi vívmányokkal. Emiatt Izland –
más tagjelölt országokhoz képest – versenyelőnnyel rendelkezik.

Annak ellenére, hogy Izland működő piacgazdasággal rendelkezik, egyik legnagyobb
problémáját a pénzügyi szektorának válsága jelenti. Aggasztó a megosztott bankszektor
és a GDP 90%-át kitevő államadósság. Lehet, hogy javul a helyzet, de csak nagyon lassan.
Az infláció csökkenése vélemény szerint kedvező fejlemény, ugyanakkor a munkanélküliség
egyre nő.

Üdvözlöm Izland azon döntését, hogy megerősíti az igazságszolgáltatás függetlenségét a
bírák kinevezésének megújítása révén. Személy szerint hatalmas sikernek tartom azt az
haladást, amit Izland az oktatás és kultúra terén ért el. A normák nagyon magasak az
EU-hoz viszonyítva, és ennek köszönhető, hogy az ország részt vesz a Cselekvő Ifjúság és
Erasmus Mundus egészen életen át tartó tanulás programjaiban. Abban is egyetértek a
Bizottság következtetéseivel, hogy Izland egy stabil demokrácia erős intézményekkel.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! A mai vita hasznosnak bizonyult azon lépések
meghatározása szempontjából, amelyeket Izlandnak meg kell tennie annak érdekében,
hogy biztosított legyen a csatlakozási tárgyalások pozitív kimenetele.

Amint azt a ma megvitatott állásfoglalás-tervezet és az elért haladásról szóló tavaly
novemberi bizottsági jelentés is elismerte, Izland a tagsági kötelezettségek teljesítésének
előrehaladott szakaszában van és nagyon sok mindent elért már, azonban számos, pontosan
meghatározott kérdés vonatkozásában még többet kell teljesítenie.

Egyesek említették a makrélahalászatot. Jóllehet ez a kérdés elsősorban az Atlanti-óceán
észak-keleti részén található makréla-állomány kezelését érinti, az érintett parti államok
részéről, hadd mondjam el, hogy: csalódottak vagyunk amiatt, hogy a legutóbbi
konzultációkon nem történt előrelépés. Továbbra is jelentős véleménykülönbség van a
felek között – különösen az Európai Unió és Norvégia között egyfelől, illetve a
Feröer-szigetek és Izland részéről másfelől – tekintettel az őket megillető részesedésre.
Ezen erőforrás fenntarthatósága fontos a halászati ágazatunk számára, és a Bizottság
továbbra is minden lehetőséget megvizsgál annak érdekében, kiegyensúlyozott megoldást
találjon, a parti államokkal együttműködésben, a makréla állomány kérdésére.

Izland most döntő szakaszhoz érkezett, amelyben az uniós tagság irányába tett előrelépés
üteme saját eltökéltségétől függ. Biztos vagyok abban, hogy közös támogatásunkkal, és
ami a legfontosabb, a lakosság bevonásával és támogatásával, Izland igenis képes lesz valódi
előrelépést tenni az Európai Unió irányába.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm
ezt a vitát. Igen sok kérdésre rávilágítottak, amelyeket meggyőződésem, hogy a csatlakozási
tárgyalások során a Bizottság megfelelően fog kezelni, és maximálisan odafigyelhetünk
ezek rendezésére. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy terveim szerint jelen leszek az
Izland-EU Társulási Tanács ülésén, április végén. És abban bízom, hogy ezekben a
kérdésekben első kézből származó információkat kaphatunk majd az izlandi hatóságokról.
Egy percig nem volt eddig sem kérdéses, hogy a mezőgazdaságban, de különösen a
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halászatban, vagy akárcsak az Icesave-ügy az, amelyekben a legnehezebb a helyzet. De
abban bízom, hogy mindezeket a kérdéseket igen átlátható módon fogja kezelni a Bizottság.

És ezekre a kérdésekre a képviselők is a csatlakozási tárgyalások menete során mindig
megfelelő információt fognak kapni. És végezetül még egyetlen dolgot szeretnék elmondani:
annak nagyon örülök, hogy a vita során egyetlen felszólaló sem vonta kétségbe, hogy
Izlandnak teljesen jól működő demokratikus intézményrendszere van, politikai kultúrája,
ezt mindannyian elismertük. És biztos vagyok abban, hogy az izlandiak nagyon felelős
döntést fognak majd hozni arról, hogy csatlakoznak-e az Európai Unióhoz. Bízzuk ezt
rájuk, ez az ő dolguk. Nekünk az a dolgunk, hogy a csatlakozást lehetővé tegyük, és ha ők
úgy döntenek, akkor megfelelően fogadjuk őket. Köszönöm szépen, Elnök Úr.

Elnök.   – A vita lezárást követően egy állásfoglalásra (4) irányuló indítványt juttattak el
hozzám, melyet az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban
nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra holnap 12.00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Monika Flašíková Beňová (S&D),    írásban. – (SK) Az európai integráció kezdete óta
Izland nem foglalkozott komolyan a teljes jogú uniós tagság gondolatával, és csak 2009-ben,
a pénzügyi összeomlást követően nyújtotta be a tagság iránti kérelmét. Ennek ellenére az
országnak több területen is sikerült az európai normákat elérnie, az EU jelenlegi 27
országába történő sikeres integrációhoz megállapított szükséges feltételeknek megfelelnie.
Az Európai Gazdasági Térségben és schengeni térségben való tagsága jelentős mértékben
hozzájárult ehhez a sikerhez. Annak ellenére, hogy Izlandnak az európai jogszabályok
jelentős részét sikerült átültetnie, a tényleges csatlakozási folyamatot megnehezítheti
például a gazdaságpolitika, vagy a halászati politika. Ez képviseli Izland exportjának felét,
ami a GDP 10%-át teszi ki. Az Izland, illetve Hollandia és az Egyesült Királyságok közötti
még rendezetlen vita, Izland tagságának egy további esetleges akadályaként tekinthető. Az
érintett felek továbbra is keresik a megfelelő módot arra, hogy kártalanítsák azokat a holland
és brit állampolgárokat, akik az izlandi bankok összeomlása révén elveszítették
megtakarításaikat. Az a tény, hogy az izlandi polgárok jelentős része nemigen támogatja
az uniós tagságot, egy bizonyos mértékig szintén negatív tényezőként tekinthető annak
ellenére, hogy a csatlakozási tárgyalásoknak jelentős támogatottságot élvez a lakosság
körében. Éppen ezért lenne helyénvaló az izlandi kormány részéről, hogy lépéseket
kezdeményezzen annak érdekében, hogy tájékoztassa a lakosságot arról, hogy az európai
intézményekben való tagság mit jelentene az ország számára, és milyen előnyökkel járna
a lakosság minden napi életében.

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    írásban. – (PL) Mint tudjuk, Izland 2010 júliusában kezdte
meg a csatlakozási tárgyalásokat. Izland kezdettől fogva privilegizált helyzetben van amiatt,
hogy az Európai Gazdasági Térség tagja. Nyilvánvaló, hogy Izland haladást ért el az uniós
tagság felé vezető úton. Csatlakozási kilátását kedvező fényben látjuk, de még mindig
vannak vitatott ügyek, mint például a bálnavadászat, ami tiltott az EU-ban, Izland azon
törekvése, hogy megvédje halászatát és mezőgazdasági piacait, valamint az Icesave-üggyel
kapcsolatos vita. Alapvetően fontos, hogy további előrelépés történjen elsősorban a halászat,

(4) Lásd a jegyzőkönyveket
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mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén. Fontos, hogy megállapodás szülessen a halászati
kvóták kérdésében. Hangsúlyoznunk kell annak szükségességét, hogy Izland halászati
jogszabályait összhangba kell hozni az EU belső piacára vonatkozó elvekkel. Ne
feledkezzünk meg arról, hogy Izland olyan ország, amelynek gazdasága nagyrészt a
halászaton alapul. Éppen ezért Izland az Unióhoz történő csatlakozását követően, saját
kizárólagos gazdasági övezetében egy bizonyos fokú ellenőrzést kíván majd megőrizni a
halászat kezelése felett. Figyelmet kell szentelnünk a bálnavadászat kérdésével kapcsolatos
súlyos véleménykülönbségeknek is. A bálnavadászati tilalom a közösségi joganyag része,
amit minden új tagállamnak el kell fogadnia. Érdemes megemlíteni a közelmúltbeli
közvélemény-kutatások eredményeit, amelyek azt mutatták, hogy a társadalom részéről
megnőtt a csatlakozási tárgyalások folytatásnak támogatottsága és nagyobb lett az Európai
Parlament iránti bizalom.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    írásban. – (PL) Kedvező fogadtatásban részesültük Izland
csatlakozási kilátásai. Ugyanakkor még mindig léteznek vitás kérdések, mint például a
bálnavadászat, amire tilalom van az Európai Unióban, illetve Izland halászati piacainak
védelmére irányuló törekvése. Nem gondolom, hogy bármilyen engedményt is tehetnénk
a bálnavadászat esetében. A történelmi tényezők ellenére, nem engedhetjük, hogy olyan
helyzet alakuljon ki, amelyben az uniós tagságot kérelmező valamely országnak
szándékában áll kifogni ezeket a ritka és védett állatokat.

Azokból a normákból, melyeket sok éves munka után fogadtak el és léptettek hatályba az
Európai Közösségben, nem lehet azért „engedni”, hogy a hagyomány érdekében a kegyetlen
valósághoz igazodjanak. Egy másik kérdés a makréla fogások méretével kapcsolatos vita.
Amint tudják, a felelősségteljes halászat elveinek tiszteletben tartására irányuló felhívások
ellenére, 2010-ben a reykjavíki kormány a fajra vonatkozó összesen engedélyezett fogási
korlátozásokat egyoldalúan sokkal magasabb számban határozta meg, mint amit a
tudományos szakvélemények javasoltak. Izland nem tanúsította azt a szükséges nyitottságot
és rugalmasságot, amellyel kompromisszumra lehetne jutni ebben az ügyben. Ezen
túlmenően Izland bejelentette, hogy 2011-re a fogási korlátozásokat 146 000 tonnában
fogja megállapítani. Egy ilyen megközelítés félelemmel tölt el, amikor az Izlanddal folytatott
jövőbeni halászati együttműködésre gondolok. Valamennyien tudjuk, hogy ez a konfliktus
veszélyezteti az Izlanddal folytatott csatlakozási tárgyalásokat. Ugyanakkor – én személy
szerint – úgy gondolom, hogy egyik esetben sem szabad hozzájárulnunk engedményekhez
és biztosítanunk kell a halászati ágazatban az Unió által meghatározott normáknak való
megfelelést.

16. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért haladásról szóló 2010. évi
jelentés

Elnök.   – A következő napirendi pont a Tanács és Bizottság nyilatkozatai a Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaság által elért haladásról szóló 2010. évi jelentésről.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselők! Önök
holnap elfogadják a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló
2010. évi jelentéssel foglalkozó állásfoglalást. Amint azt önök tudják, a Tanács a 2010.
december 14-i következtetéseiben újólag megerősítette a nyugat-balkáni országok európai
uniós perspektívája melletti egyhangú elkötelezettségét. E perspektíva végső célja ezen
ország európai uniós tagsága.
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Gratulálok az állásfoglalás-tervezet kiegyensúlyozott megállapításaihoz. A szöveg objektíven
tükrözi az adott helyzetet, és értékes ajánlásokat fogalmaz meg. Sajnálatos, hogy az
eredmények és az előrehaladás ellenére FYROM mindezidáig nem kezdhette meg a
csatlakozási tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy ez veszteség. Nemcsak a tagjelölt, hanem
az Unió számára is. Elégedett vagyok, hogy az Európai Parlament állásfoglalása tervezetének
fő üzenete egybeesik az elnökség egyik alapelvével. Az egyéni teljesítményt az Uniónak
mindig el kell ismernie.

Ami a konkrét ügyeket illeti, üdvözöljük, hogy az ország jelentős eredményeket ért el az
olyan kulcsfontosságú reformterületeken, mint a rendőrség működése vagy az
igazságszolgáltatás. Az ohridi keretmegállapodás végrehajtása továbbra is a demokrácia
és a jogállamiság alapvető elemét képezi az országban. E tekintetben szintén
beszámolhatunk némi előrehaladásról, így például a nyelvekről szóló törvény
végrehajtásáról. Mindazonáltal elengedhetetlenül fontos, hogy az ország a lehető
leghamarabb további eredményeket mutasson fel olyan területeken, mint például a politikai
szereplők közötti párbeszéd, az igazságügy és a közigazgatás reformja, a korrupció elleni
küzdelem, a véleménynyilvánítás szabadsága és az üzleti környezet javítása. Az érintett
területekkel részletesen foglalkozik az önök által elfogadandó állásfoglalás is, és a skopjei
kormány tervei között továbbra is prioritást kell, hogy ezek élvezzenek.

A Tanács nyugtázta, hogy a Bizottság megismételte arra vonatkozó ajánlását, miszerint
csatlakozási tárgyalásokat kell kezdeni Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal. A Tanács
2010. decemberi következtetéseiben kijelentette, hogy a magyar elnökség idején kész
visszatérni erre a kérdésre, de sajnos vonatkozó új fejlemény hiányában ezt a lépést az
elnökség még nem tudta kezdeményezni.

Hangsúlyoznom kell ezen a ponton, hogy a jószomszédi kapcsolatok továbbra is alapvető
fontosságúak. Tényként kell kezelni, hogy az általános értelemben vett előrehaladás – és
különösen az európai integráció irányába tett lépések – csak a társadalom minden szintjén
megfigyelhető politikai elkötelezettség alapján lehet sikeres. Mindazonáltal a demokratikus
társadalom politikai szereplőinek sajátos, kiemelt felelősségük van például abban, hogy
demokratikus eszközök, azaz a párbeszéd és a kompromisszum révén találjanak megoldást
a véleménykülönbségekre. Felszólítjuk tehát Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság politikai
szereplőit, hogy térjenek vissza a párbeszédhez nemcsak a reformfolyamatok ütemének
felgyorsítása érdekében, hanem azért is, hogy bizonyítsák az ország demokratikus
intézményeinek az érettségét.

Az előrehozott választások perspektívája külön odafigyelést igényel. A jelenlegi koalíció
stabilitása a nehézségek ellenére is figyelemre méltó. Aggodalomra adna okot, ha a soron
következő választások után törésvonalak alakulnának ki a politikai palettán. Az ezzel
kapcsolatos kockázat csökkentése érdekében fontos volna, hogy az előrehozott
választásokat a Parlamentben kialakult széleskörű egyetértés alapján hirdessék meg. Míg
egyrészről ösztönözni szeretném Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, az ország
politikai vezetését és intézményeit, hogy fokozzák erőfeszítéseiket és igyekezzenek
megfelelni a polgárok körében kialakult elvárásoknak, bátorítom másrészről a Bizottságot
és az Európai Parlamentet, hogy továbbra is megfelelő figyelemmel forduljanak a tagjelölt
és a térség felé. Nincs más olyan hatékony ösztönző eszköz a kezünkben a Balkán
stabilitásának és prosperitásának biztosítására, mint az európai perspektíva és a csatlakozási
folyamat előmozdítása. Én abban bízom, hogy a magyar elnökség alatt a Balkán irányába
lesz olyan kézzel fogható jel, mely a bővítési folyamat életben tartását bizonyítja, ez pedig
a horvát csatlakozásnak a döntő mozzanata, a csatlakozási tárgyalások lezárása lehet.
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Meggyőződésem, hogy ez mágnesként hatna a Balkán összes országára, így Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaságra is.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! Hálás vagyok, hogy lehetőség van megvitatni
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság csatlakozási folyamatának aktuális állását.
Vigenin úrnak is köszönöm, hogy Thaler úr alapos előkészítésére támaszkodva, előrehaladt
ezzel a jelentéssel. A jelentés átfogó, pontos és meghatározza az előttünk álló kihívásokat.

Az elmúlt húsz évben az ország két okból is jelentős előrehaladást ért el. Először is, jelentős
erőfeszítéseket kellett tenni a komoly problémák, sőt konfliktusok leküzdése érdekében.
Másodszor pedig, az európai perspektíva komoly ösztönzőként hatott a haladásra. A
kihívás ma az, hogy pontosan ugyanezt a képletet használjuk – a jelentős erőfeszítések és
az európai ösztönző együttes alkalmazását – az ország előrehaladása érdekében.

Értékelem, hogy az Európai Parlament támogatta a Bizottság csatlakozási tárgyalások
megkezdésére tett ajánlását. Úgy gondoljuk, hogy az ország készen áll arra, hogy magasabb
szintű integrációt valósítson meg Európával. Valójában a csatlakozási tárgyalások a
leghatékonyabb eszközünk a reformok támogatásához.

Ugyanakkor a közelmúlt fejleményeivel kapcsolatos aggodalmaimat is meg kell Önökkel
osztanom. Ajánlásunk megerősítette, hogy az ország megfelelően teljesítette a politikai
kritériumokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legtöbb területen további erőfeszítésekre
van szükség. Az ez évi fejlemények mostanáig még nem mutatják az elvárt haladást.

A Bizottság folyamatosan sürgeti a politikai párbeszédet, az igazságszolgáltatás és
közigazgatás reformját, a korrupció elleni harcot, a véleménynyilvánítás szabadságát és
az ohridi keretmegállapodás végrehajtását.

Nagyon jól sikerült a Gruevski miniszterelnökkel március 24-én Brüsszelben lezajlott
találkozóm. Megállapodtunk abban, hogy fokozottabb erőfeszítéseket teszünk annak
érdekében, hogy az uniós napirendet ismét az ország legfőbb prioritásává tegyük. A
Bizottság támogatni és ellenőrizni fogja a folyamatot, többek között a Bizottság és a
kormány közötti rendszeres csatlakozási párbeszéden keresztül.

A választásokat illetően pedig elvárjuk, hogy a vezetők mindent tegyenek meg annak
érdekében, hogy a választások teljes mértékben átláthatóak legyenek, valamint a legjobb
nemzetközi normáknak megfeleljenek. Az időzítés azonban teljes egészében tőlük függ.

Szüntelenül hangsúlyozom, hogy alapvető fontosságú a véleménynyilvánítás szabadsága,
valamint az, hogy az újságírók szabadon nyilváníthassák ki véleményüket. A Bizottság
elvárja a jogszabály szabályszerű betartását és nem szelektív alkalmazását.

A korrupció elleni küzdelmet is határozottan folytatni kell. Teljes mértékben egyetértek
azzal, hogy az európai parlamenti jelentés külön hangsúlyt helyezett erre a kérdésre, és
üdvözlöm a terület fokozottabb ellenőrzésére irányuló javaslataikat.

Számomra az ohridi keretmegállapodás 10. évfordulója idén nyáron lehetőséget kínál arra,
hogy mérleget vonjunk arról, hogy mi valósult meg, hogy összehozzuk az ország
valamennyi közösségét és megújítsuk a jelenleg is aktuális kihívások kezelésére vonatkozó
kötelezettségvállalásunkat.

Végezetül pedig – ami a vízumliberalizációt követő ellenőrzést illeti – felül kell vizsgálnunk
a vízumrendszerrel való visszaélések megakadályozását célzó intézkedéseket. Azon
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országoknak, amelyek vízummentesen léphetnek be az Európai Unióba, minden szükséges
intézkedést meg kell tenniük az alaptalan menedékjogi kérelmek korlátozása érdekében.

A 2011-es év, egy nagyon fontos év az egész térség számára. Barroso elnök úrral közösen
már holnap a régióba látogatunk, és Ohridban fejezzük be látogatásunkat szombaton.
Megmutatjuk a térség országainak, hogy elkötelezettek vagyunk, annak hangsúlyozásával
együtt, hogy nekik pedig minden tőlük telhető erőfeszítést meg kell tenniük annak
érdekében, hogy a bővítés pozitív lendületet kapjon. Fontos, hogy Skopje aktív szerepet
játsszon. Éppen ezért kulcsfontosságú a névkérdés megoldása. Mindkét fél újra elmondta,
hogy elkötelezett a megoldás iránt. Azt reméltem, hogy a közelmúltbeli New York-i
tárgyalási fordulókban ez lényegesen jobban tükröződik.

Következetesen felvetettem ezt az ügyet, arra biztatva mindkét felet, hogy továbbra is teljes
mértékben elkötelezettek legyenek. Tudom, hogy a két miniszterelnök közvetlen
kapcsolataik során már eddig is jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy
kölcsönösen elfogadható megállapodásra jussanak. Remélem, hogy ebben az évben előnyt
tudnak kovácsolni ezen erőfeszítésekből. Egy megállapodás komoly áttörést jelentene a
tekintetben, hogy a 2011-es év ígéretes év lehessen a bővítés számára.

Köszönöm az IPA-programmal kapcsolatos megjegyzéseiket és kéréseiket is. Az IPA a
konkrét bizonyítéka annak, hogy mi nemcsak értékeljük és bíráljuk az országot, hanem
valójában nagyon is gyakorlati módon támogatjuk őket erőfeszítéseikben. Éppen ezért
teljes mértékben egyetértek Önökkel abban, hogy a lehető leghatékonyabban és
legeredményesebben kell ezt az eszközt felhasználnunk.

Tudomásul veszem azon kéréseiket, hogy további pénzügyi támogatást igényelnek a
munkanélküliség, a közlekedés és a környezetvédelem terén, a folyamatban lévő
erőfeszítéseinken felül.

Az IPA legtöbb alkotóelemének esetében a nemzeti hatóság felelőssége a projektek
kiválasztása. Ez nagyon fontos az ország felelősségvállalása szempontjából. Ezen túlmenően,
a 2011–2013-as időszakra – az ország hatóságaival közösen – ágazatalapú megközelítést
vezetünk be. Ez azt jelenti, hogy a leginkább segítségre szoruló ágazatokra összpontosítunk,
és több évre előre tervezünk. Ezzel összefüggésben, az Önök javaslatai nagyon értékes
hozzájárulást jelentenek a jelenleg zajló programozási párbeszédünkhöz.

Végezetül pedig, úgy gondolom, hogy a Bizottság és Parlament teljes mértékben egyetért
az ország eddig elért eredményeit és a még előtte álló kihívásokat illetően. Nagyon remélem,
hogy a névkérdést valóban sikerül a közeljövőben megoldani, még a Nemzetközi Bíróság
őszre várható ítélete előtt. Valamennyien tökéletesen tudatában vagyunk annak, hogy az
Európai Uniónak szerepet kell játszania a megfelelő ösztönzők biztosításában. Kritikus
fordulóponthoz érkeztünk az ország vonatkozásában. Választhatja az Európához vezető
utat, ami kölcsönösen előnyös lenne mindkettőnk számára, vagy pedig tétlenül szemlélheti,
ahogyan a régió többi része halad előre. Most van itt az ideje annak, hogy eleget tegyünk
feladatainknak és kötelezettségeinknek.

Kristian Vigenin,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (BG) Elnök úr, a Bizottság és Tanács
tisztelt képviselői, hölgyeim és uraim! Rám hárult annak felelőssége, hogy előterjesszem
az Európai Parlament állásfoglalását a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért
haladásról szóló 2010. évi jelentésről. Hangsúlyozni kívánom, hogy a korábbi előadó,
Zoran Thaler, kiváló munkát végzett. Objektív jelentés van előttünk, amely – remélem –
széleskörű támogatásban részesül a holnapi szavazáson.
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2011-ben új lendületet kaphat a bővítési folyamat a Nyugat-Balkán egész térségében.
Horvátország hamarosan lezárja csatlakozási tárgyalásait. Szerbia jó úton halad afelé, hogy
megkapja az Európai Bizottság hozzájárulását az ilyen tárgyalások megkezdéséhez.
Macedóniának minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy ne maradjon
le ebben a folyamatban.

A kulcsproblémát a Görögországgal folytatott névvita megoldása jelenti. Az előrehozott
választások lehetőséget kínálnak a majdan megalakulandó új kormánynak arra, hogy a
választók bizalmát felhasználva végleges döntést hozzon ebben a kérdésben. Egyértelművé
kell tenni, hogy folyamat késleltetése egyre többe és többe kerül a macedón polgároknak.
Reméljük, hogy az ország vezetői bátrak és előretekintőek lesznek. Közvetítést is lehet
kérni az Európai Bizottságtól, hogy az uniós tagsághoz vezető út végre megnyílhasson a
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság előtt.

Reméljük, hogy a Tanács figyelembe veszi majd az Európai Parlament álláspontját, és a
csatlakozási tárgyalások mielőbb megkezdődnek. Ugyanakkor az ország sem várakozhat
tétlenül, időközben az összes szükséges reformot végre kell hajtania. Ezáltal lehetővé válna,
hogy a tárgyalások sokkal gyorsabban lezárulhassanak a jövőben.

Folytatni kell a stabil politikai rendszer kiépítésének folyamatát. Ennek egyik kulcstényezője,
hogy javítani kell a választási törvényen. Sokkal nagyobb számú és hatékonyabb
korrupcióellenes intézkedésekre és jogszabályokra van szükség éppúgy, mint az
igazságszolgáltatási rendszer és a közigazgatás reformjára. Komoly erőfeszítéseket várunk
el a média szabadságának és függetlenségének biztosítása terén.

Az etnikumok közötti kapcsolatok aggodalomra adnak okot. Az ohridi keretmegállapodás
tizedik évfordulója lehetőséget kínál arra, hogy felülvizsgáljuk az eddig elért eredményeket
és körvonalazzuk a jövőbeni célkitűzéseket az összes etnikai csoport bevonásával.

Remélem, hogy az európai integráció és az országban szükséges reformok a kulcsfontosságú
üzeneteket küldik majd a főbb politikai pártok számára, melyek a választások után is
széleskörű egyetértésükről fognak tanúbizonyságot adni.

Befejezésképpen szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament rövidesen egy állandó
előadót nevez ki, aki iránt elvárjuk, hogy megfelelő tiszteletet és bizalmat tanúsítsanak.

(A felszólaló beleegyezik egy „kék kártyás” kérdés fogadásába az eljárási szabályzat 149.
cikkének (8) bekezdése szerint)

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Elnök úr! Vigenin úr, Ön itt, mint az előadó és nem, mint
egy közönséges felszólaló beszélt. Tudja, hogy az ország igen jelentős reformokat hajtott
végre és hatalmas előrehaladást ért el? Az instabilitás az Európai Unió lépéseiből fakad.
Görögország zsaroló taktikája miatt, amellyel a magyar elnökség egyértelműen foglalkozott,
az EU és a Tanács is cselekvésképtelenné vált. Tudta Ön ezt, vagy valóban hisz abban, amit
mondott?

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Elnök úr! Nem tudom Posselt úr, hogy mi az, amit nem
értett a felszólalásomban, vagy mi az, ami ellentmond a jelen jelentésnek és a Külügyi
Bizottság által egységesen képviselt véleménynek. Úgy gondolom, hogy semmi szükség
arra, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságainak lehetőséget adjunk arra,
hogy az olyan kijelentésekkel, mint amilyet Ön is tett, megpróbálják a végre nem hajtott
reformokért és a nem teljesített célkitűzésekért járó felelősséget az Európai Bizottságra és
Európai Parlamentre hárítani.
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Úgy gondolom, hogy a jelentés reformokra bátorít, de még mindig további intézkedéseket
tart szükségesnek, ami természetes akkor, amikor azt látjuk, hogy valódi problémák vannak
egy olyan országban, amely esetleg az Európai Unió tagja lesz.

Eduard Kukan,    a PPE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök úr! Igen kiegyensúlyozott és
objektív jelentés van előttünk és szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki
hozzájárult elkészítéséhez. A jelentésnek nagyon nagy jelentősége van az ország jövője és
a folyamatban lévő uniós integrációja szempontjából.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 2005 óta tagjelölt ország és a Bizottság most
másodszor tett ajánlást a tárgyalások megkezdésére. Mi támogatjuk ezt az ajánlást, és a
jelentés ismételten felszólítja a Tanácsot arra, hogy azonnal hatállyal kezdje meg a
tárgyalásokat. Úgy vélem, hogy ez egy időszerű felhívás. Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaságnak szüksége van az európai menetrendre, mint a jövőbeli pozitív változások
ösztönözőjére.

Ennek ellenére a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nem engedményeket kell
adnunk, hanem arra kell politikusait motiválnunk, hogy érjenek el haladást az európai
menetrend terén és annak érdekében tevékenykedjenek. Az ország politikai válságon ment
keresztül a közelmúltban, melynek során az ellenzék egy része bojkottálta a parlamentet.
Nem így kell egy politikai párbeszédet levezényelni. A politikai véleménykülönbségekkel
párbeszéd révén kell foglalkozni, az erre a célra létrehozott demokratikus intézmények
alapján. Éppen ezért remélem, hogy 2011 júniusára kiírt előrehozott választások
hozzájárulnak majd a helyzet megoldásához. Ezeknek átláthatónak, szabadnak és
tisztességesnek kell lenniük, és minden vonatkozó nemzetközi normával összhangban és
valamennyi politikai párt részvételével kell lebonyolítani.

A regionális együttműködés kérdése és a szomszédokkal fenntartott kapcsolat különösen
fontos Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és szomszédai számára. Remélem, hogy
hamarosan sikerül majd megoldani azt a legfőbb kérdést, amely visszatartotta az országot
a tárgyalások megkezdésétől. Végezetül pedig hadd mondjam el, hogy nekünk, mint
politikusoknak, több jövőképet és szélesebb perspektívát kell az ország előtt felvázolnunk.
A mi kötelességünk és felelősségünk, hogy pozitív irányú változásokat ösztönözzünk
ebben az országban.

Norica Nicolai,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (RO) Elnök úr! A bővítésről kialakított
jövőképünknek megfelelően a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért
képviselőcsoportja a tárgyalások haladéktalan megkezdését támogatja. Nem szeretném,
ha Macedónia, Törökországhoz hasonlóan, egyike lenne azon államoknak, amelyek
Talleyrand-ot idézve, sokkal inkább táncolnak, semmint haladnak az európai törekvéseik
irányába.

Jóllehet ez a jelentés – és köszönetet kell mondanom a korábbi előadónak Thaler úrnak a
jelentés kidolgozása során tanúsított kiegyensúlyozottságért és objektivitásért – arra a
következtésre jut, hogy Macedóniában számos szempontból javult a helyzet, én úgy
gondolom, hogy a tárgyalások megkezdése egy olyan megoldás lehet, amely elősegíti a
reformok felgyorsulását, egy demokratikus keret létrehozását és valódi lehetőséget teremt
az ország számára, hogy uniós tagállamává váljon.

Ironikus, hogy ezen ország lakossága – Izlandéval ellentétben – motivált abban, hogy az
európai értékeket elfogadja. Az utóbbiban, csak nagyon kis számban vannak olyanok, akik
érdekeltek abban, hogy magukénak vallják értékeinket. Másrészt viszont, a macedóniai
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politikai vezetés teljesítményének értékelése igen kedvezőtlen. Nem hiszem, hogy ennek
az értékelésnek prioritást kell adni.

Marije Cornelissen,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! A Külügyi Bizottság
jó és kiegyensúlyozott jelentést készített a Macedónia által elért haladásról, és mi, mint
zöldek, örömmel fogjuk támogatni. Egyrészt kritikus a macedón hatóságokkal szemben,
sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy az előző évben. Tovább kell dolgozniuk a politikai
stabilitás megteremtésén, le kell állítaniuk az etnikai kisebbségekkel és szomszédokkal
szembeni provokációkat, és biztosítaniuk kell a média és véleménynyilvánítás szabadságát.
Másrészt viszont egyértelműen felszólít a tárgyalások megkezdésére. Az ország megfelel
a kritériumoknak és megérdemli ezt.

Szeretném, ha Görögország tiszteletben tartaná a Bizottság és a Parlament tanácsát és nem
gördíteni további akadályt a csatlakozási folyamat elé. Bármikor megfékezheti a végső
döntést, amennyiben valóban ezt akarja tenni. Nagyon remélem, hogy Macedónia továbbra
is azon fog dolgozni, hogy érett európai demokráciává váljon függetlenül attól, hogy mit
tesz Görögország. A Füle biztos úr által imént említett csatlakozási párbeszéd ebből a
szempontból ígéretesnek hangzik. A reform mindenesetre jó dolog.

Charles Tannock,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Idén ünnepeljük, hogy 30
éve annak, hogy az Ön országa, Görögország, az Európai Unió tagja lett. Megrögzött
görögbarátként úgy gondolom, hogy Görögország igen jelentős mértékben járult hozzá
Uniónkhoz. Nagyon sok előnye származott ebből, és érthetetlen számomra, és országomban
többek számára, hogy miért is tagadja meg ugyanezen előnyöket egy szomszédjától,
Macedóniától, pusztán a neve alapján.

Ideje, hogy a többi tagállam sokkal határozottabban lépjen fel Görögországgal szemben
ebben a kérdésben. Miután tetemes hitel-újrafinanszírozási csomagot kapott az EU-tól az
euró-alapú gazdasága összeomlásának elkerülése érdekében, Görögország most aligha
van olyan helyzetben, hogy túszként tartsa fogva a szomszédjával folytatott bővítési
folyamat egészét. Tagjelöltként, Macedónia régóta és türelmesen vár a csatlakozási
tárgyalások megkezdésére. Katasztrófa lenne, hogyha a folyamatos halogatások oda
vezetnének, hogy Macedónia befelé fordulna és feladná az uniós és NATO-tagsággal
kapcsolatos ambícióit.

Ez valós kockázat, tekintettel Macedónia törékeny belpolitikai helyzetére és a közelgő
választásokra. Nyomatékos jelzést kell támogatásunkról küldenünk a macedóniai reform,
és haladás erőinek. Amennyiben ezt nem tesszük meg, az kedvezőtlen visszhangra találna
az egész Nyugat-Balkánon, egy olyan térségben, amelyben az uniós tagság kilátásai jelentik
azt az összekötőkapcsot, amely ezeket a civakodó országokat összeköti.

Nikolaos Chountis,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr! Támogatjuk az
Európai Unió bővítését a Balkán minden egyes országával, amennyiben be kívánnak lépni.
Ugyanakkor szeretném a bővítés terén eddig elért előrehaladás alapján felhívni a figyelmet
arra, hogy az ezen országokkal folytatott együttműködésnek és csatlakozási folyamatnak
– különösen gazdasági válság idején – a fenntartható fejlődéshez, valamint a bővítésben
érintett országoknak, az Uniónak és polgárainak gazdasági és társadalmi jólétéhez kell
hozzájárulnia, nem pedig olyan gazdaságpolitikák előírásához, amelyek recesszióba döntik
ezen országokat, a munkanélküliséget növelik és a szociális jogokat pedig megnyirbálják.
Továbbá úgy vélem, biztos úr, hogy a csatlakozási folyamatot a nemzetközi jog és
nemzetközi eljárások tiszteletben tartásával kell végrehajtani, és ez esetben, tiszteletben
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tartva és támogatva azt az eljárást, melynek révén közösen elfogadható megoldást lehet a
névkérdésre találni, az ENSZ égisze alatt.

Ez fontos kérdés és még a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt meg kell oldani.
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság politikai erőinek meg kell tenniük a szükséges
lépéseket és kerülniük kell minden olyan gyakorlatot és retorikát, amelyek a problémát
súlyosbítják. Politikai szándékukat, a tekintetben hogy akarják-e vagy sem a csatlakozási
folyamatot, ennek alapján kell megítélni és nem pedig egy katonai jellegű misszió alapján,
mint amilyen Afganisztán, amit a jelentés szintén az ország vívmányának tart.

Nikolaos Salavrakos,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr! Zoran Thaler úr,
aki a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal foglalkozó előadó volt, már nincs velünk,
azok után a súlyos panaszok után, melyekről valamennyien olvashattunk a Sunday
Times-ban. Véleményem szerint, megilleti őt az ártatlanság vélelme. Ugyanakkor, tekintettel
az ellene felhozott vádakra, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló jelen jelentés
nem tekinthető szavahihetőnek. A Parlament elnökének március 22-én írott levelemben
kértem, hogy egészen addig ne bocsássák szavazásra a jelentést, amíg az egyeztető eljárás
megkezdését követően a vizsgálatok eredményeit nem tették közzé.

Éppen ezért arra szólítok fel minden képviselőt, hogy tartózkodjon a szavazásnál a
Parlament működőképességének és hitelességének fenntartása érdekében. Én személy
szerint ezt fogom tenni. Azt mindenestre el kell mondanom, hogy nem értek egyet Győri
asszony álláspontjával, viszont Füle úr és a helyettes előadó elképzelését reálisnak tartom.

Rámutattak arra, hogy az országot korrupció jellemzi, semmilyen terv sincs a láthatáron,
a különböző etnikai csoportok közötti kapcsolatok semmit sem változtak és a névkérdésről
Görögországgal folytatott vita továbbra is létezik. Éppen ezért, ezt a pontot komolyan
figyelembe kell vennünk a jelentésben.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Elnök úr! Bizonyos mértékig egyetértek azzal, amit Füle
biztos úr mondott, nevezetesen azzal, hogy valóban konkrét előrelépést láthatunk
Macedónia fejlődésében az Európai Unióhoz történő közeledése során. Ugyanakkor még
számos megoldatlan kérdés létezik.

Például a bolgár nem kormányzati szervezet „RADKO” bejegyzésének ügye már évek óta
függőben van a Macedón Köztársaság Legfelsőbb Bíróság előtt. E bejegyzés, pontosabban
annak elutasítása miatt, „RADKO” pert nyert itt az Európai Emberi Jogi Bíróság épületében,
nagyon közel a Parlamentünkhöz, amiben Macedóniát elmarasztalták.

A magukat bolgároknak tekintő emberek, akiket az egyszerűség kedvéért „bolgár etnikai
csoport”-nak nevezek, jóllehet ez nem egy pontos meghatározás, jelentik még mindig az
egyetlen olyan etnikai csoportot Macedóniában, amely nem rendelkezik bejegyzett politikai
párttal. Ez annak az elnyomásnak a következménye, amely már 20 éve tart minden olyan
személy ellen, aki kijelenti, hogy bolgárnak tekinti magát. Ez olyan szintre jutott, ahol ezek
az emberek már nem akarnak politikai pártot alakítani, ahogyan azt Macedóniában a többi
etnikai csoport teszi.

Úgy érzem, hogy ezek a kérdések létfontosságúak és meg kell őket oldani, mivel a politikai
kritériumok részét képezik, amelyeket meglátásom szerint – és ezen a ponton nem értek
egyet a biztos úrral – Macedónia nem teljesített. Egészen addig, amíg ezek a problémák
nem oldódnak meg, nem lehet új szakaszt kezdeni a Macedónia uniós csatlakozásáról
folytatott tárgyalásokban.
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Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Elnök úr! Meghallgattam a Bizottságot; a Bizottság
jelentése most sokkal kritikusabb, mint legutóbb, és valamennyien tudjuk, hogy mi történik
az országban. Ennek ellenére hallottam, hogy a képviselőtársak példátlan elméleteket
vetettek fel. Elméleteket, mint például azt, hogy mivel Görögország gazdasági válságban
van, mindarra „igent” kell mondania, amit a többiek akarnak. Szeretném felhívni
képviselőtársaim figyelmét arra, hogy egészen addig, amíg Görögország gazdasági válságban
van, egyetlen kormány sem fog belegyezni abba, hogy tárgyalásokat kezdjen a Tanácsban,
és Görögország jóhiszeműsége bebizonyosodott akkor, amikor belegyezett abba, hogy az
ország tagjelölt legyen.

Következésképpen: vagy megoldódik az elnevezéssel kapcsolatos vita, ami mögött az a
propaganda célzat és azon erőfeszítések állnak, melyek a jelen politikai helyzetet kívánják
előtérbe állítani, vagy pedig nem kezdődnek meg a tárgyalások, és egyetlen görög kormány
sem fog beleegyezni ebbe. Képviselőtársaimnak továbbá azt is el kívánom mondani, hogy
számos olyan ország van, amelyek más országokat akadályoztak abban – hosszú időn
keresztül –, hogy az Unióhoz csatlakozzanak. Éppen ezért Görögországot nem lehet azért
elítélni, mert a szerződések szerinti feltétlen jogát gyakorolja a Tanácsban.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Elnök úr, Győri asszony, Füle úr! Én voltam egyik első
vagy talán legelső Macedóniával foglalkozó előadó ebben a Parlamentben és sajnálattal
figyelem, hogy hogyan alakult, illetve nem alakult a helyzet. Ezt követően a Horvátországgal
foglalkozó előadó lettem, és ott egyértelműen látható a különbség. Horvátországnak voltak
problémái a szomszédjaival, többek között Szlovéniával is, de Horvátország fáradozott a
problémák megoldásán. Amennyiben Macedónia nem tesz elég erőfeszítést nehézségeinek
megoldása érdekében, jóllehet nem csak az egyik felet akarom hibáztatni, akkor ez
Macedóniának is problémát jelent. Legyünk őszinték! Nem lehet egy ország identitástudatát
megerősíteni azzal, hogyha minden téren felállítanak egy Nagy Sándor szobrot, hogyha a
repülőteret elnevezik Nagy Sándorról. Érdekeltnek kell lenni a problémák megoldásában.

Miért fontos ez az érdekeltség? Füle úr utalt az ohridi keretmegállapodásra, amely komoly
előrelépést jelentett. Ugyanakkor minél kevesebb erőfeszítést tesz az ország és kormány
annak érdekében, hogy végrehajtsa a belső reformokat és Görögországgal együtt megoldást
találjon, annál inkább fogja az ország albán népessége azt mondani: „Mit keresünk mi
ebben az országban, amikor valójában még csak lehetőségünk sincs csatlakozni az Európai
Unióhoz?” Ezért olyan sürgős Macedónia számára, hogy Görögországgal együttműködve
megoldja a problémát.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Elnök úr, Győri asszony, biztos úr! Én is köszönetet
szeretnék mondani Vigenin úrnak a jelentés nagyszerű ismertetéséért. Az Európai Unió
politikai szándéka minden nyugat-balkáni ország vonatkozásában az, hogy gyorsan és
sikeresen integrálódjanak az Európai Unióba és az európai család teljes jogú tagjaivá
váljanak.

A történelmileg felhalmozódott problémák, különösen a Balkánon, kizárólag az európai
integráción keresztül oldhatók meg. Ezáltal lehetővé válna, hogy a határok Európának
ezen a részén a megosztottság helyett az egység jelei legyenek, mint ahogy az itt, például
a Franciaország és Németország közötti határ esetében van.

Az állásfoglalás figyelembe veszi és üdvözli az ország által – különösen a gazdasági
szektorban – elért haladást. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az országnak a teljes jogú
tagsághoz vezető út még hátralévő szakaszát is meg kell tennie.
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Az állásfoglalás problémás területeket is említ. Ezek a politikai és az etnikumok közötti
kapcsolatok, a jószomszédi kapcsolatok, a médiaszabadság jelenlegi állapota, és az
állampolgárok jogai, etnikai hovatartozásuktól függetlenül. Különösen azokat éri esetenként
hátrányos megkülönböztetés, akik nyíltan vállalják bolgár etnikai származásukat.

Az állásfoglalás a kulturális és történelmi örökség megőrzésének jelentőségére is utal,
amely fontos európai érték. Helyes, hogy ez az állásfoglalás kifejezett említést tesz a
Macedóniában található bolgár etnikumú kulturális műemlékek helyzetéről. A bizalmat
a történelmi tények tiszteletben tartásával lehet megteremteni, nem pedig a provokatív,
felesleges manipulációval és az igazság elferdítésével.

Őszintén kívánom, hogy Macedónia polgárai mielőbb rendezzék a múlt problémáit, hogy
az Európai Unió teljes értékű polgáraiként üdvözölhessük őket. A problémák rendezésének
folyamatát azonban csak akkor lehet sikerrel keresztülvinni, ha megvan a politikai szándék
ahhoz, hogy végérvényesen szakítsanak azokkal, akik a volt jugoszláv kommunista
titkosszolgálatban szolgáltak, beszivárogtak Macedónia politikai, gazdasági, társadalmi
életébe és médiájába és ott provokációkat szerveztek, éppúgy mint ahogy az természetesen
más kelet- európai országban is megtörtént.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Elnök úr! Néhány nappal ezelőtt Gruevski úr kormánya
előrehozott választásokat jelentett be. A sajtó függetlenségének, és a bírói kar
függetlenségének megsértése miatti felháborodottság és a Skopje 2014 városrendezési
terv kellős közepén, amikor a politikai párbeszéd megfeneklett, Gruevski úr a jövőben
próbál menedéket keresni.

Hogyha hozzátesszük az elnevezés megoldatlan kérdését ehhez a sajnálatos belső
környezethez, akkor az ország európai kilátásai komoly megpróbáltatás elé néznek. A
görög kormány, a miniszterelnöki szintű kétoldalú kapcsolatok számának növelése révén
már többször is bebizonyította, hogy véglegesen le kívánja zárni ezt a fejezetet. Sajnálatos
módon mostanáig ennek semmilyen pozitív hozadéka sem volt, és ezért nem Görögország
a hibás.

E keretek között, Gruevski úr előzetes választási játszmákat játszik és megpróbálja a
nemzetközi közvéleményt meggyőzni arról, hogy Görögország az, aki a névkérdést illetően
mindig előáll valami váratlannal és ezáltal állandóan akadályokat gördít az ellentétek
feloldása elé. Az európai jövő felelőssége Skopje kezében van, és felszólítjuk, hogy vállalja
is fel felelősséget.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Elnök úr! Mivel csak egy percem van, ezért csak egy kérdést
érintek. A bővítésekből ez idáig azt tanultunk meg, hogy az igazi reformok csak akkor
kezdődnek el, ha a tárgyalások megkezdődtek. Nem arról van szó, hogy holnap, mihelyt
tárgyalásokat kezdeményezünk Macedóniával, ezt a folyamatot is lezárjuk. Ez még csak a
kezdet.

Számos lehetőség lesz ezt követően az ország akadályoztatására, amennyiben Görögország
ezt kívánja tenni, de teljes felelőtlenség ebben a helyzetben akadályokat gördíteni ez elé a
sajátos földrajzi fekvésű ország elé. Macedónia igen érzékeny helyzetben van. Amennyiben
még tovább váratnánk ezt az országot, azzal a rossz üzeneteket küldenénk. Ez pedig a
nacionalizmus fokozódását és azoknak a nagyon negatív erőknek a megerősödését fogja
elősegíteni, amelyek ellen a bővítéssel kívánunk harcolni.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Elnök úr! Strasbourgból Brüsszelbe utazva kétszer megyünk
át Luxemburgon. Először Luxemburg szuverén államon, majd pedig az ugyanilyen
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elnevezésű belga területen. Amennyiben a belgák a görögök logikáját követték volna az
EU létrehozásakor, akkor ma nem létezne.

Macedónia készen áll arra, hogy megkezdje az uniós csatlakozásról szóló tárgyalásokat.
A demokratikus út követéséhez azonban segítségünkre és szolidaritásunkra lesz szüksége,
ugyanúgy, ahogyan erre nemrégiben Görögországnak is szükség volt. Teljes mértékben
tiszteletben tartom minden egyes tagállam vétójogát az új tagállamok felvétele esetében.
Azzal a kéréssel fordulnék Görögország képviselőihez, hogy adjanak tanúbizonyságot jó
szándékukról és támogatásukról, nemcsak a jelentést, de azon módosítást illetően is, amely
a szövegben ismét, mint a hivatalos nyelvek egyikeként hivatkozik a macedón nyelvre.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Tisztelt elnök úr! Már a tavaly februári országjelentés nagyra
értékelte Makedóniának az európai integráció viszonylatában elért eredményeit. Az Európai
Parlament ezzel kapcsolatos határozata ismételten sürgette a névvita lezárását és a
csatlakozási tárgyalások haladéktalan elkezdését. Elfogadhatatlannak, sőt egyenesen
botrányosnak tartom, hogy ezen a téren az utóbbi egy évben sem történt érdemi
előrehaladás. Ennek következtében magának az Uniónak a hitele szenved kárt. Az Unió
és a magyar EU-elnökség is prioritásai között tartja számon a balkáni országok, köztük
Horvátország és a makedón állam csatlakozását. Kérem a Parlamentet, a Tanácsot és a
Bizottságot, hogy az ország elnevezésétől függetlenül támogassa a makedón csatlakozási
tárgyalások mihamarabbi beindulását.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Azokkal értek egyet, akik a felelősséget kölcsönösen
állapítják meg. Egyszerre felelős az Európai Unió, az Európai Tanács, amiért húzza-halasztja
a csatlakozási tárgyalásokat, ezáltal megfosztjuk magunkat az egyik legfontosabb eszköztől,
a régió stabilizálásától, de felelős a makedón vezetés is, mert azt hiszi, hogyha nem
kezdődnek el a csatlakozási tárgyalások, akkor nem kell folytatnia azokat a reformokat,
amelyekről Győri államtitkár asszony és Füle biztos úr is szólt. Ami pedig az elnevezést
illeti, azt kell mondjam, közép-európaiként, magyarként, hogy rendkívül abszurdnak
tartom ezt a vitát Görögország és Macedónia között. Mind a két fél merevségét
elfogadhatatlannak tartom. Nem tudom, mit szólt volna az Európai Unió, ha Magyarország
például 2007-ben ellenezte volna Románia fölvételét. Egy percig Magyarországon meg
nem fordult ez a veszély, ezért kérem mindkét felet a józan önmérsékletre.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Elnök úr! Tagadhatatlan, hogy Macedónia jelentős
haladást ért el az elmúlt évben. Ugyanakkor még mindig van min javítani a kulcsfontosságú
területeken. Véleményem szerint a legfontosabb követelményeket az jelenti, hogy biztosítani
kell az igazságszolgáltatás függetlenségét, a véleménynyilvánítás szabadságának szintjét
a médiában, az erősebb civiltársadalmat és a hatékonyabb politikai párbeszédet.

Az ombudsman hivatalának lényegesen több munkája volt az elmúlt évben, viszont a
közigazgatás által elfogadott ajánlásainak száma visszaesett. Éppen ezért értek egyet a
Bizottság álláspontjával, miszerint az ombudsman helyzetét meg kell erősíteni.

Ugyanakkor üdvözlöm a kisebbségek és kulturális jogok védelmének javítása terén elért
sikert. Macedónia jelentősen csökkentette a személyes okmányokkal nem rendelkező
romák számát. Sajnálatos módon még mindig sanyarú körülmények között élnek és
továbbra is hátrányos megkülönböztetés éri őket. Valamennyien tudjuk, hogy ez olyan
kérdés, amely nem csak Macedóniára vonatkozik. A romák helyzete még inkább azt
bizonyítja számunkra, hogy ez páneurópai probléma.
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A problémák ellenére Macedónia továbbra is stabil ország a térségben, jó kapcsolatokat
tart fenn a szomszédos államokkal, és szerintem jó úton halad az EU felé.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök úr! Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság már régóta
érdekelt az EU-hoz történő csatlakozásban. A rendelkezésre álló információk szerint, az
ország most készen áll a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, mivel megfelelő mértékben
eleget tett a szükséges politikai kritériumoknak, előrelépést ért el a közigazgatás, az
igazságszolgáltatás és a rendőrség reformja terén. A politikai rendszer stabilnak tűnik, a
politikai pártok kapcsolatban állnak egymással, és a kisebbségek helyzete is javult.
Ugyanakkor még mindig bizonyos fenntartások fogalmazhatók meg az igazságszolgáltatás
függetlenségét, a korrupció elleni harcot és a médiában történő véleménynyilvánítás
szabadságát illetően, amelyek mind kedvezőtlen hatással vannak az üzleti környezetre és
a külföldi tőke beáramlására.

Ugyanakkor előrelépést sikerült elérni a jogszabályok és politikák harmonizálása terén,
különösen az áruk szabad mozgása, a gazdasági társaságokról és pénzügyi szolgáltatásokról
szóló törvény, valamint az igazságszolgáltatás, a szabadság és biztonság vonatkozásában.
Ezért vagyok biztos abban, hogy a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság állampolgárai
most joggal várják el, hogy a szabad Európa baráti kezet nyújtson feléjük. Legyen elég
önbizalmunk ahhoz, hogy az Európai Unió kapuit megnyissuk előttük.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Elnök úr! Ebben a Parlamentben valamennyien
támogatjuk Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság európai kilátásait. Mi – és különösen a
görög európai parlamenti képviselők – az ország elnevezésének hosszú ideje húzódó
kérdését is szeretnénk megoldani.

Ez két olyan cél, amelyek alapesetben szorosan kapcsolódnak egymáshoz, azonban nem
egymással párhuzamosan valósulnak meg biztos úr. Azt gondolja, biztos úr, hogy ez a két,
egymáshoz kapcsolódó cél elérhető lesz azzal, ha holnap támogatjuk az ország és az
Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalások haladéktalan megkezdését? Biztosíthatom
Önt arról, hogy ezekkel pontosan az ellenkezőjét fogjuk elérni: a Gruevski-kormányt még
nagyobb hajthatatlanságra fogjuk ösztönözni, és ezáltal még tovább elhúzódik az
elnevezéssel kapcsolatos tárgyalások körüli patthelyzet, és ennek következtében még
nagyobb mértékben befagyasztanánk az ország csatlakozási kilátásait.

Amennyiben elfogadjuk holnap ezt a jelentést, akkor az a rossz üzenet, a rossz politika és
a rossz lépes lesz, és ezért fogok holnap a jelentés ellen szavazni.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Elnök úr! Swoboda úrhoz hasonlóan én is összehasonlítanám
Horvátországot és Macedóniát. Mindkét ország példamutató eredményeket könyvelhet el
a kisebbségek vonatkozásában. Ellentétben a legtöbb uniós tagállammal, mind a két
országban valamennyi kisebbség képviselettel rendelkezik a kormányban. Van azonban
egy különbség. Horvátországban az ellenzék nagyrészt konstruktív hozzáállást tanúsít.
Macedóniában a szocialista ellenzék viszont durva obstrukciós taktikákat alkalmaz.
Sajnálom, hogy a Parlament egyes képviselői, ma a szocialista ellenzék választási
kampányának eszközeivé váltak.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök úr! Mint ahogy azt a mai napon megvitatott
állásfoglalás-tervezet és az elért haladásról szóló 2010. novemberi bizottsági jelentés is
elismeri, az ország megfelelő mértékben teljesítette a politikai kritériumokat. A
reformfolyamat lendületét azonban minden területen fenn kell tartania. Ez valóban kritikus
kérdés. Amint azt a vita is megmutatta, valamennyien egyetértünk ebben a fontos pontban.

285Az Euròpai Parlament vitàiHU06-04-2011



Mint azt korábban is mondtam, kritikus fordulóponthoz érkeztünk az országgal
kapcsolatosan. Tovább kell haladnia az Európához vezető úton, ahogyan a térség többi
része is halad előre. Saját polgárai érdekében, az ország vezetésének a jövőre kell
összpontosítania. E törekvésben pedig maradéktalanul támogatjuk őket.

Engedjenek meg még egy megjegyzést, ami szerintem fontos a szóban forgó ország és az
egész térség számára. Nem először láttuk, hogy egy parlamenti képviselettel rendelkező
párt kivonul a parlamentből és bojkottálja annak munkáját. Engedjék meg, hogy elmondjam
a személyes véleményemet; ez elfogadhatatlan. Úgy gondolom, hogy minden tagságért
folyamodó és tagjelölt országnak a demokratikus intézményeket, azok megerősítésére és
nem pedig aláásására kell felhasználnia. Meg kell tanulniuk, hogy a demokráciát a
demokratikus intézményeken belül, és nem pedig azokon kívül kell gyakorolni.

Nagyon remélem, hogy Önök is csatlakoznak hozzám abban, hogy igencsak erőteljes
üzenetet küldjünk a térség országainak arról, hogy a politikai pártoknak, függetlenül attól,
hogy jobboldaliak vagy baloldaliak-e, a folyamat befogadó jellegét arra kell felhasználniuk,
hogy együttesen dolgozzanak az európai menetrenden és ne az utcára vigyék ki vitáikat.

Enikő Győri,    a Tanács soros elnöke. – (HU) Elnök Úr! Biztos Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek
és Urak! Engedjék meg, hogy egy aspektusra reagáljak, méghozzá az ország elnevezésével
kapcsolatos kérdésre. És hadd kezdjem azzal, hogy én mélyen megértem a képviselőknek
az elégedetlenségét, sőt az indulatát is az ügyben. Nincs annál rosszabb, mint hogyha
egyhelyben toporgunk egy kérdésben, és hiába van teljesítmény, nem tudjuk elismerni. El
kell hogy mondjam, hogy a jószomszédi kapcsolatok fönntartását alapvető fontosságúnak
tartom, a bővítés csak ezek mentén képzelhető el. Ennek része kellene, hogy legyen, hogy
az ENSZ égisze alatt, tárgyalásos úton, kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak a
felek.

A Tanács üdvözli a folyamatban levő magas szintű párbeszédet, és várakozással tekint
annak elébe, hogy ez eredményt hozzon. Jelenleg minden figyelem a Nemzetközi Bíróság
előtt folyamatban levő ügyre összpontosul, melynek keretében március 21–30-ig került
sor a szóban előterjesztett érvek meghallgatására. A végső határozat 2011 szeptemberére
várható. A névvita megoldatlansága, az egyelőre eredménytelenül zajló tárgyalások
elhúzódása azonban nem lehet hivatkozási alap a reformok lelassulására az országban. A
magyar elnökség még az elnökség megkezdése előtt mélyreható kétoldalú tárgyalásokat
folytatott az érintett felekkel, és arra biztattuk őket, hogy találjanak megoldást. Nekik kell
megtalálni ezt a megoldást! Itt mindenki más ugyan segíthet, de rajtuk múlik.

Tehát mi folyamatosan ezt a párbeszédet és megoldáskeresést bátorítjuk. Nagyon sajnálom,
hogyha nem tudunk előrelépni ez ügyben a magyar elnökség alatt. Ahogy említettem, ez
nem csak Volt Jugoszláv Köztársaság Macedónia miatt, hanem az egész régió, az Európai
Unió udvara, ami már lassan nem udvar kellene, hogy legyen, hanem az Unió integráns
része. Fontos volna, hogy végre haladhassunk. Köszönöm szépen, Elnök Úr.

Elnök.   – Egy állásfoglalásra (5)  irányuló indítványt juttattak el hozzám, melyet az eljárási
szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra holnap 12.00 órakor kerül sor.

(5) Lásd a jegyzőkönyveket
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Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

George Becali (NI),    írásban. – (RO) Egyszerre örülök és vagyok szomorú a mai vita miatt.
Azért vagyok szomorú, mert már hat év telt el azóta, hogy a Tanács megadta a tagjelölt
státuszt a Macedón Köztársaságnak anélkül, hogy a megtett előrehaladás ellenére bármilyen
időpontot is kijelölt volna a tárgyalások megkezdésére.

Vigenin úr jelentését vizsgálva, az előcsatlakozási időszakban országommal, Romániával
szemben támasztott igények közül többet is viszontlátok. Azt tapasztalom azonban, hogy
annak ellenére, hogy a Macedón Köztársaság azonnal és konkrét módon válaszolt ezen
igényekre, semmilyen előrelépést sem értünk el a tárgyalások megkezdését illetőn. Úgy
gondolom, hogy a Macedón Köztársaság uniós tagság felé vezető útja túlságosan is hosszú
időt vesz igénybe, és nem akarjuk, hogy polgárai egy nap elveszítsék az optimizmusukat
és reményüket.

Egyetértek az előadóval, aki arra szólítja fel az Európai Bizottságot, a Tanácsot és a
főképviselőt, hogy kezdjék meg egy olyan általánosan alkalmazható választottbírósági
mechanizmus kidolgozását, amely a kétoldalú ügyeket – többek között az ország
elnevezéséről Görögországgal folytatott vitát is – megoldja. Ez nemcsak a Lisszaboni
Szerződés utáni közös külpolitika, de az Unió azon képességének is próbája, hogy képes-e
megoldani a határai mentén fennálló vitákat.

Jiří Havel (S&D),    írásban. – (CS) A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (FYROM)
készült legújabb értékelő jelentés az előzőeknél se nem jobb, se nem rosszabb. Ugyanakkor
valamennyien tudjuk, hogy nem ezeknek a jelentések tartalma képezi a csatlakozási
tárgyalások megkezdésének legfőbb akadályát. Az akadály a Görögországgal folytatott
névvita. A vita nélkül, a tárgyalások valószínűleg már elkezdődtek volna. Éppen ezért kell
az EU-nak határozott, sőt akár meghatározó szerepet játszania ennek megoldásában. Közel
húsz éves eredménytelen kiútkeresés után, most teljesen indokolt, hogy megvitassuk a
következő lépéseket, beleértve a tárgyalási mechanizmus esetleges megváltoztatását is. A
Bizottságnak ilyen irányú alternatív javaslatokat kell benyújtania. A hosszú ideje tartó
passzivitásunkkal, valamennyien hozzájárultunk az egész ország bizonytalan sorsához,
ez az ország azonban – még oly sok év után is – még mindig jelentést tesz az EU-nak. Véget
kell vetnünk annak a „halogatásnak” is, amely a Parlament, a Bizottság illetve a Tanács
között alakult ki a csatlakozási tárgyalások megkezdésével kapcsolatosan. Senki sem veszi
komolyan azt a „süketek párbeszédét”, amely egyrészt a Parlament és Bizottság, másrészt
pedig a Tanács között folyik. Ennek oka abban keresendő, hogy ez aláássa az EU egészének
hitelességét. Ne csapjuk be önmagunkat – az uniós csatlakozás támogatottsága még mindig
magas a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban. Hosszú távon azonban, érezhetően
visszaesett. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság népének, a macedónoknak és
albánoknak egyaránt, véges a türelme, még akkor is, ha ennek oka mindegyiküknél másban
keresendő.

17. Az elefántcsontparti helyzet

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az elefántcsontparti helyzetről.

Zsolt Németh,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
nevében. – Elnök úr! Múlt hétfőn az ENSZ elefántcsontparti művelete és a francia
Licorne-haderő lépéseket tett a volt elnök, Laurent Gbagbo irányítása alatt álló nehéztüzérség
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semlegesítésére. Az elmúlt hetek során gyakran vetettek be nehéztüzérséget Abidjan polgári
lakosságának megfélemlítésére, és ennek következtében számos személy életét vesztette
vagy megsebesült. Ezért a polgári lakosság védelme érdekében semlegesíteni kellett a
nehéztüzérséget, amit az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1975. sz. határozatában adott
megbízatással összhangban hajtottak végre.

Nem sokkal ezután a demokratikusan megválasztott Alassane Ouattara elnökhöz hű
köztársasági erők offenzívát indítottak Laurent Gbagbo utolsó bástyája, Abidjan ellen,
hogy a hatalom átadására kényszerítsék. A jelenlegi műveletek alapján reméljük, hogy
mostanra egész Elefántcsontpart a törvényes kormány ellenőrzése alá került. Sajnálatos
viszont, hogy a hatalomátadás kikényszerítése emberéletekbe és sok szenvedésbe került,
és a választási eredmények önmagukban nem voltak elegendőek. Azonban most mégis a
demokrácia afrikai győzelméről beszélhetünk, és ez fontos üzenet számos, politikai
választásokat tartó afrikai ország számára.

A 2010. november 28-i elnökválasztásokon elszenvedett veresége után Gbagbo úr
megtagadta a hatalom átadását annak ellenére, hogy nemzetközi megfigyelők szerint
szabad és tisztességes választások voltak az országban, és hogy az ENSZ általi hitelesítés
révén az egész nemzetközi közösség elismerte törvényesen megválasztott elnöknek Gbagbo
ellenfelét, Alassane Ouattarát.

Az azóta eltelt négy hónapban az ECOWAS, az Afrikai Unió és az ENSZ számos
kezdeményezést tett a békés hatalomátadásra irányuló tárgyalásokra. Szeretném
nagyrabecsülésemet kifejezni ezeknek a szervezeteknek a béke és demokrácia nevében tett
erőfeszítéseikért. Sajnálatos módon Gbagbo úr a békés hatalomátadásra irányuló minden
javaslatot elutasított, és ragaszkodott hatalma törvénytelen megtartásához. Ezért az EU
személyesen őt tartja felelősnek az elefántcsontparti nép szenvedéseiért és a vérontásért,
amelyre a választások utáni négy hónapban sor került. Ezért Gbagbo úrnak bíróság előtt
kell felelnie tetteiért.

Az EU nevében Ashton főképviselő asszony gratulált Ouattara elnöknek a győzelemhez,
ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, milyen sok kihívás áll előtte. A háborút megnyerte,
de most a békét is meg kell nyernie. Helyre kell állítani a közrendet, hogy az otthonaikat
vagy akár az országot is elhagyni kényszerült emberek százezrei biztonságban
hazatérhessenek. Talpra kell állítani a gazdaságot, véget kell vetni az elmúlt tíz év
recessziójának, és biztosítani kell a növekedést és munkahelyteremtést. Működőképes
kormányzásra van szükség, amely biztosítani tudja a közszolgáltatásokat.

Az EU a válság hosszú évei során mindig Elefántcsontpart mellett állt. Az uniós
együttműködés keretében gondoskodtunk a humanitárius segítségnyújtásról és a konfliktus
utáni segítségnyújtásról a helyreállítás és béketeremtés terén. 2003 óta 500 millió EUR
került kifizetésre. Az EU az elmúlt drámai hónapok során számos korlátozó intézkedést
hozott a Gbagbo urat támogató személyek és szervezetek ellen, ami afrikai partnereink
szerint fontos segítséget jelentett a válság során. Az EU-nak ebben a létfontosságú
időszakban továbbra is Elefántcsontpart mellett kell állnia. Támogatási csomagot készítünk
elő, amelynek végrehajtását a lehető leghamarabb el is fogjuk indítani. Itt az ideje, hogy
elkezdjünk dolgozni az elefántcsontparti béke megteremtésén.

Cristian Dan Preda,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr! Elefántcsontparton
az elmúlt 24 órában döbbenetes események zajlottak. Azt a hírt kaptuk, hogy Gbagbo úr
megadta magát, majd azt, hogy ez mégsem igaz. Most Ouattara elnök köztársasági erői
megelégelvén az elhúzódó konfliktust offenzívát indítottak Abidjan ellen.
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A káosz közepette ne felejtsük el, mi vezetett a jelenlegi helyzethez! Hadd emlékeztessem
Önöket, hogy az elmúlt négy hónapban több százan vesztették életüket, és egymillióan
menekültek el. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a tágabb összefüggéseket. A jelenlegi
helyzet oka az, hogy Gbagbo úr nem volt hajlandó elfogadni a választások eredményét, és
nem ismerte el vereségét. Úgy gondolom, most végre összeomlik Gbagbo úr rezsimje,
mivel támogatói elpártolnak tőle, így kénytelen átadni a hatalmat a törvényesen
megválasztott elnöknek, Alassane Ouattarának.

Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az országban emberi jogi és humanitárius jogi
jogsértéseket követtek el, amelyek kimeríthetik az emberiesség elleni bűncselekmények
fogalmát. Minden erőfeszítést meg kell tenni a jogsértések elkövetőinek bíróság – gondolok
itt természetesen nemzetközi bíróságra is – elé állítására.

Végezetül szeretnék elismerően nyilatkozni az ENSZ elefántcsontparti művelete (UNOCI)
és az azt támogató francia erők lépéseiről, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsától kapott
megbízatás végrehajtására tettek a nehéztüzérség alkalmazásának felszámolására és a
polgári lakosság védelmére.

Thijs Berman,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! A hatalomért folytatott
harc talán nemsokára véget ér Elefántcsontparton, miután már több mint 1500 személy
vesztette életét, közel egymillióan váltak menekültté, miután városokat fosztottak ki, a
gazdaság pedig teljesen megbénult. Az ország katasztrofális helyzetben van; ez az ára
annak, hogy Laurent Gbagbo nem volt hajlandó elismerni vereségét. Súlyosan el kell
ítélnünk azért, hogy nem volt hajlandó tiszteltben tartani a választók akaratát.

Számos más dolgot is el kell ítélnünk: az elmúlt hónapokban történt erőszakos
cselekményeket, a számos emberi jogi jogsértést, a fenyegetéseket, az ENSZ munkatársai
ellen irányuló erőszakot, a gyűlölködést felszító beszédeket és az emberrablási eseteket.
Még folynak a fegyveres harcok, de már folynak a tárgyalások is Gbagbo távozásáról, ami
jó hír. Azonban Elefántcsontparton szükségállapot uralkodik. Sok elefántcsontparti
embernek nincs élelme és vize, mivel nem merik elhagyni otthonukat.

Létfontosságú, hogy Alassane Ouattara elnök minden támogatást megkapjon a jogállamiság
helyreállításának folyamata során, melynek következtében az emberek majd békében és
félelem nélkül élhetnek, és biztosítva lesz a sajtószabadság. Most a jogállamiság helyreállítása
a legfontosabb. Ezért az elnöknek meg kell akadályoznia, hogy csapatai erőszakot
alkalmazzanak a lakossággal szemben. Üdvözlendő, hogy Ouattara elrendelte a brutális
duékoué-i mészárlás körülményeinek kivizsgálását. Bármely eszközt is válasszanak az
elefántcsont-partiak a jogállamiság helyreállítására, válasszák akár a bírósági utat, akár egy
igazság és megbékélési bizottság létrehozását, egy dolog világos: háborús bűncselekmények
esetén nincs elévülés. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak lehetővé kell tenni, hogy tegye a
dolgát.

A szankcióknak meglett az eredményük: Gbagbo anyagi forrásai kimerültek. Most azonban
gondoskodnunk kell arról, hogy megszüntessük a szankciókat, mire Ouattara átveszi a
hatalmat, mert az országban minden megbénult. Még az elefántcsontparti
HIV-/AIDS-fertőzöttek gyógyszerellátását biztosító programok is veszélyben vannak.
Elnök úr! Nem szabad hagyni, hogy ezek a segélyadományok ezentúl ne jussanak el
Elefántcsontpartra.
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Marielle De Sarnez  , az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr! Miközben ez a vita
folyik, remélhetőleg véget ér az elefántcsontparti válság. Az elkövetkező órákban
mindannyian alig várjuk a hírt, hogy Gbagbo úr megadta magát.

A nemzetközi közösség nagyon türelmes volt, az Afrikai Unió többször is megpróbálkozott
a közvetítéssel, az ENSZ pedig hónapokig nem avatkozott be a két fél konfliktusába. Az
ENSZ elefántcsontparti művelete (UNOCI) és a francia Licorne-haderő most a Biztonsági
Tanácstól kapott megbízatással összhangban lépéseket tettek a polgári lakosságnak a
jelenlegi rezsim által bevetett nehéztüzérség elleni védelmére.

Az elefántcsontparti válság most példaként szolgálhat mindazok számára, akik választási
vereségük ellenére nem hajlandóak átadni a hatalmat. Ezeknek a személyeknek meg kell
érteniük, hogy a nemzetközi közösség mostantól eltökélten érvényt fog szerezni a
törvénynek. Még a háborúk dúlta országokban – ahol a nemzeti lét eszméje még csak
kialakulóban van – sem elégedhetünk meg annyival, hogy megállapítjuk, ki a győztes. A
nemzeti megbékélést kell ösztönöznünk. Ezt az üzenetet kell most közvetítenünk
Ouattara úrnak, akire a nemzeti egységkormány létrehozásának feladata hárul.

Mivel mindkét tábor a másikat vádolja mészárlással és az emberiesség elleni
bűncselekményekkel, vizsgálatokat kell folytatni a felelősség megállapítása és az
igazságszolgáltatás céljából. Az igazságszolgáltatás nehézségekkel járhat, de a békét is
megteremtheti. Az utóbbi opció mellett szeretnék érvelni, mivel az lehetővé teszi, hogy
Elefántcsontpart visszataláljon a békéhez, stabilitáshoz, növekedéshez és fejlődéshez.

Judith Sargentini,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! Össze vagyok
zavarodva. A magyar elnökség szerint Ouattara úr megnyerte a háborút, de most a békét
is meg kell nyernie. Egész nap figyelem a televíziót, hogy folyamatosan tájékozódjam a
legfrissebb hírekről, és nekem úgy tűnik, hogy Ouattara még nem nyerte meg a háborút.
Valóban úgy tűnik, hogy meg fogja nyerni, de ez még egy kicsit várat magára.

Ha majd végre sikerül átvennie a hatalmat, négy hónapnyi szenvedést tudhat maga mögött,
amely az összeomlásba sodorta az országot, szétzúzta a gazdaságot, és amelynek során
emberek haltak meg, és a lakosság különböző csoportjait kijátszották egymás ellen. Micsoda
kezdet egy új kormányzat számára! Ha egy olyan választásra, amely háborúhoz vezetett,
azt mondjuk, hogy „a demokrácia afrikai győzelme”, akkor szerintem zavaros kifejezéseket
használunk. Azonban sokkal súlyosabb az a tény, hogy az ország így reagált a választásokra.

Mit kell nekünk Európában tennünk most, ha Ouattara úrnak lehetősége lesz betölteni
posztját? Úgy gondolom, hogy a kakaóbojkottal demonstráltuk, hogy képesek vagyunk a
gyors cselekvésre, és képesek vagyunk a kereskedelmet a demokrácia védelmére használni.
Elefántcsontpart az AKCS-országok közé tartozik, és így fejlesztési támogatást kap tőlünk,
ezért politikai párbeszédet is kell folytatnia velünk. Politikai párbeszédbe kell kezdenünk
azzal az emberrel, aki képes az ország különböző részeit ismét egyesíteni. Meg kell mutatnia
nekünk és a világ többi részének, de mindenekelőtt saját népének, hogy képes felszámolni
az erőszakot, és hajlandó változtatásokat eszközölni.

Marie-Christine Vergiat,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr! Nehéz az
elefántcsontparti helyzetről beszélni, amikor az folyamatosan változik, és hihetetlenül
bizonytalan.

Először is hadd mondjak köszönetet az árnyékelőadóknak, akik ma délelőtt az állásfoglalásra
irányuló indítványon dolgoztak, amely holnap kerül előterjesztésre. Együttműködtünk
egy kiegyensúlyozott és jövőorientált indítvány biztosítása érdekében. Ma már tudjuk,
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hogy talán mindkét tábor elkövetett atrocitásokat, és hogy az elkövetőket – függetlenül
attól, hogy kik azok – bíróság elé kell állítani.

Az elefántcsontparti helyzettől az elefántcsontparti lakosság szenved a leginkább. Az ENSZ
jelenléte az országban, az ENSZ elefántcsontparti művelete (UNOCI) nem volt képes
megvédeni a polgári lakosságot. Ami még rosszabb, az ENSZ francia katonai erők
támogatásával lépéseket tett az egyik oldal ellen, méghozzá bevallottan egy ENSZ-határozat
értelmében – de ez a határozat 1975-ben, azaz 36 éve született. Az Afrikai Unió elnöke,
Obiang Nguema úr ezt tegnap félreérthetetlenül elítélte. Az UNOCI szerencsére valószínűleg
nem vesz részt az Ouattara úr csapatai által most megindított végső támadásban.

Mindezeket figyelembe véve mi nem akarjuk, hogy közünk legyen ehhez az állásfoglaláshoz,
és nem fogunk mellette szavazni. Mindannyian tisztában vagyunk vele, milyen szerepet
tölt be Franciaország Afrikában. Francia-Afrika már sok bajt okozott, és most is ezt teszi.
Ráadásul a francia hatóságok nem is titkolják politikájukat, hiszen kimondják, hogy meg
akarják védeni és őrizni Franciaország érdekeit.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Elnök úr! Modern társadalmunk, különösen az európai
társadalom és még inkább az Európai Parlament rákfenéje az általánossá vált csordaszellem:
az, hogy hajlamosak vagyunk birkamód viselkedni.

Az utolsó két felszólalótól eltekintve mindenki csak azt szajkózta, amit az újságban olvasott,
a rádióban hallott, vagy a televízióban látott. Mindenki azt mondja, hogy Ouattara úr
megnyerte a választásokat, ami lehetséges, de semmiképpen nem egyértelmű.

Mindenki azt mondja, hogy a tegnapi brutális katonai beavatkozás a nehéztüzérség
semlegesítésére szolgált. Ezeket a dolgokat a legszebb szóvirágokkal írják körül. A
nehéztüzérség semlegesítése csak egy másik kifejezés a bombázásra. Én tisztában vagyok
a bombázás következményeivel, mivel tartalékos tiszt vagyok, és elmondanám Önöknek,
hogy a bombázás azt jelenti, hogy emberek halnak meg, emberek égnek el, emberek
repülnek a levegőbe. Más szóval olyan katonai akcióról van szó, amelyet az egyik fél
érdekében és a másik fél ellenére hajtanak végre. Lehet, hogy ez igazolható, de nekünk,
parlamenti képviselőknek elég bátornak kell lennünk az igazság kimondásához.

Azt is mondták nekünk, hogy a nehéztüzérséget a polgári lakosság megfélemlítésére
használták. De egy polgárháborúban a polgárok egy része fel van fegyverezve, különösen
akkor, ha az egyik tábor kalasnyikovokkal rendelkezik, és magáénak tudhatja a fél nemzeti
hadsereg támogatását. Tehát szerintem fejezzük be az álszenteskedést! Brutális akciót
hajtottunk végre az egyik tábor mellett és a másik ellen. Igazolható ez az akció? Talán.

Végezetül még annyit, hogy nem értem, hogyan lehet Ouattara úr ártatlan a csapatai által
elkövetett atrocitásokban, amikor közben Gbagbo urat nagyon is vétkesnek kiáltják ki az
ő csapatai által elkövetett atrocitásokban.

(A felszólaló a 149. szabály (8) bekezdésének megfelelően kék kártyás kérdést kapott.)

Cristian Dan Preda (PPE).   – (FR) Elnök úr! Csak azt szeretném megkérdezni
Gollnisch úrtól, hogy szerinte mit jelent a választások eredménye. Talán nem azt jelenti,
hogy Ouattara úrnak választási győzelmét követően át kell vennie a hatalmat? Itt egyszerűen
a demokratikus legitimitásról van szó.

A választási megfigyelő misszió vezetőjeként Elefántcsontparton jártam, és biztosíthatom
Önt, hogy a választások törvényesen zajlottak, és teljesen világos és egyértelmű, hogy ki
nyerte meg a választásokat.
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Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Elnök úr, Preda úr! Azt mondtam, hogy lehetséges, hogy
Ouattara úr megnyerte a választásokat, de nem hiszem, hogy ez olyan egyértelmű, mint
ahogy ön állítja. Az elefántcsontparti alkotmánybíróság mindenesetre másképp gondolja,
habár az alkotmánybíróságot politikai szempontok alapján állítják fel, akárcsak a francia
alkotmánybíróságot. Részemről boldog lennék, ha a francia választásokról beszélgetnénk.
Egy olyan képviselőcsoportot képviselek, amelynek több millió szavazója van, és amelynek
vezetője bejutott az elnökválasztások utolsó fordulójába, ennek ellenére egyetlen tagja
sem ül ott nemzeti parlamentünkben sem képviselőként, sem szenátorként. Ez a botrányos
helyzet azonban Önt teljesen hidegen hagyja.

(Bekiabálások az ülésteremből: „Ez nem tartozik a témához!”)

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Elnök úr! Elefántcsontpart volt elnöke, Laurent Gbagbo
állítólag tegnap jelezte, hogy készen áll megadni magát, és az Egyesült Nemzetek védelmét
kérte. A megadás feltételeiről folynak a tárgyalások. A tárgyalások azt követően kezdődtek,
hogy a demokratikusan megválasztott Ouattara elnökhöz hű erők elfoglalták az elnöki
rezidenciát Abidjanban. Soro miniszterelnök szerint Gbagbo rendszerének már csak órái
vannak. Nem vagyok biztos mindebben, de remélem, így fog történni. Azonban azt biztosan
tudjuk, hogy a fegyveres konfliktus során civilek, köztük nők és gyermekek is életüket
vesztették. A két politikus támogatói között folyó összecsapásokban kb. 1500 ember
vesztette életét, és egymillióan kényszerültek elhagyni otthonukat. Pár napja Gbagbo egyik
tanácsadója azt mondta, hogy a volt elnököt még egy Abidjanban esetlegesen bekövetkező
mészárlás sem fogja rábírni veresége beismerésére és a hatalom átadására. Nem nehéz
megjósolni, mi fog történni Elefántcsontparton: a fegyveres harcoknak gyorsan véget
vetnek, a volt elnök távozik az országból, ami jelentős mértékben stabilizálja majd a
helyzetet, a háborús bűnök és gyilkosságok elkövetőit pedig bíróság elé állítják, és az ország
helyzete stabilizálódik. Az Európai Uniónak támogatnia kell mindezeket az intézkedéseket.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Elnök úr! Líbia esetében gyors segítséget nyújtottunk, de
Elefántcsontpart esetében november óta nem léptünk. A Tanács által bevezetett szankciók
lépést jelentettek a helyes irányba, de mikor fogjuk feloldani ezeket? Miért használták a
szankciókat az abidjani kikötői hatóság kakaóbab-exportjának blokkolására és az
olajfinomító leállítására? Ha már nem segítünk, legalább ne rontsuk tovább a helyzetet!
Mert annak áldozata az elefántcsontparti gazdaság lesz, valamint hosszú távon az európai
fogyasztók is.

Laurent Gbagbónak félre kell állnia, és elő kell segíteni, hogy a menekültek gyorsan
visszatérhessenek otthonaikba. A szomszédos országok nem tudnak megbirkózni a jelenlegi
menekültáradattal. Az EU-nak segítenie kell a választások megtartásában és a demokratikus
intézmények létrehozásában. Azonban a gazdaság normális működését nem szabad
akadályozni. Elefántcsontpart Nyugat-Afrika legvirágzóbb gazdasága. A gazdaság talpra
állása és az exporttermékek uniós piacokra való bejutása az ország stabilitása
helyreállításának a kulcsai. Ezzel kapcsolatban választ várok a Bizottságtól.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Elnök úr! Gollnisch úrtól eltérően én úgy gondolom,
hogy nem nézhetjük közönyösen, hogy civilek halnak meg kiszolgáltatva egy illegitim
államfő erőszakos tetteinek.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1975. sz. határozata felhatalmazza a nemzetközi
közösséget, hogy obstruáljon egy olyan rezsimet, amely fegyveresen lép fel saját népe ellen.
Jelen esetben ez azt jelenti, hogy nem kell tehetetlenül néznünk, hogy a polgári lakosság
ki van szolgáltatva saját vezetői kegyetlenkedésének.
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Üdvözlendő a tény, hogy a nemzetközi jog értelmében most áttörhetünk a közöny falán,
ugyanakkor minden intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a fegyveres erők
bevetésére csak akkor kerüljön sor, ha már valóban nincs más megoldás. Sajnos
Elefántcsontparton Gbagbo elnök nem tett semmit annak elkerülésre, hogy sor kerüljön
erre a végső esetre tartogatott megoldásra.

Remélem, hogy az Elefántcsontpartról szóló 1975. sz. határozat és a Líbiáról szóló 1973.
sz. határozat azt fogja szolgálni, hogy ne lehessen az állam szuverenitását mentségként
felhozni az állampolgárok meggyilkolására. A Nemzetközi Büntetőbíróság bevonása és
az ENSZ Biztonsági Tanácsának jelenlegi álláspontja azt fogja jelenteni, hogy a büntetlenül
elkövetett barbár tettek már nem sokáig lesznek megszokottak, hanem remélhetőleg ritka
kivétellé válnak.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Elnök úr! Egy olyan megosztott országban, mint
Elefántcsontpart, meg lehet-e vajon teremteni a tartós békét és legitimálni lehet-e vajon az
elnökválasztás győztesét erőszakos eszközökkel? Ez nagyon kétséges, különösen úgy, hogy
a konfliktus valódi okait nem számolták fel. Az ország gazdasági problémák következtében
destabilzálódott, a gazdasági problémákat pedig nagyrészt a Világbank strukturális
alkalmazkodási programjai idézték elő. A Gbagbo-kormány gyengítése céljából sürgősen
bevezetett szankciók csak tovább súlyosbították a helyzetet, és humanitárius válságot
idéztek elő Elefántcsontparton. A konfliktus tárgya az, hogy az elnöki poszt két követelője
közül melyikük követelése legitim. Mindkét oldal haderői felelősek a polgári lakosság
mészárlásért.

És a nyugat ismét egyoldalúan foglalt állást, így most az Egyesült Nemzetek (ENSZ) a francia
csapatokkal közösen háborút folytat, hogy az egyik fél győzelmét biztosítsa a konfliktusban.
Ismét az európai hatalmak fognak – ezúttal az ENSZ támogatásával – az afrikai emberek
sorsáról dönteni, mint a gyarmati időkben? Mi történt a nemzetközi jog elveivel? Ezek
azok az elvek, amelyekre alapozva az ENSZ-t létrehozták? Úgy tűnik, hogy az ENSZ a
békés konfliktusrendezés helyett a polgárháborút támogatja, vagy még állást is foglal a
polgárháborúban. Vajon kinek az érdeke ez?

Michèle Striffler (PPE).   – (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretném hangsúlyozni,
hogy az elefántcsontparti politikai válság után most humanitárius válsággal szembesülünk,
amely hosszan elhúzódhat.

A választásokat követő erőszak következtében több mint egymillió ember hagyta el
lakóhelyét, az országon belül maradva, vagy külföldre menekülve. Ráadásul a
menekültáradat ismét feltüzelheti a régióban az elfojtott feszültségeket. Hölgyeim és uraim,
az a politikai megállapodás, amelyet most akarnak tető alá hozni, nem fogja megoldani a
humanitárius válságot. Gyorsan kell reagálnunk, ha el akarunk kerülni a legrosszabbat.
Akármi is történjék, Abidjanban még hónapokig káosz fog uralkodni.

Szeretnék gratulálni a Bizottságnak ahhoz a döntéshez, hogy a humanitárius segítség
költségvetését az eredeti összeg ötszörösére emelik, így Európa több mint 30 millió EUR
támogatást bocsát rendelkezésre. Az Európai Uniónak minden szükséges forrást
mobilizálnia kell a lakosság legsebezhetőbb csoportjainak megsegítésére és szükségleteik
felmérésére.

Oda kell figyelnünk arra is, hogy a líbiai helyzetnek a médiában szentelt nagyobb figyelem
ne szorítsa háttérbe az elefántcsontparti súlyos humanitárius válságot. Szörnyű, hogy a
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jelenlegi biztonsági helyzet megakadályozza a humanitárius segítségnyújtókat abban, hogy
végezzék a munkájukat, és eljussanak az emberekhez.

Végezetül szeretném elmondani, hogy nem tűrhetjük a büntetlenséget: mindent meg kell
tennünk annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassanak.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Elnök úr! Először is szeretném elmondani, mennyire meg
vagyok lepve, hogy Ashton bárónő már megint nincs itt. Azonban örülök, hogy barátom,
Németh úr képviseli őt. Örömmel látnám, ha tartósan ő, Füle úr vagy valaki más koordinálná
az Európai Unió külpolitikáját, nem pedig olyasvalaki, aki szinte soha nincs itt az Európai
Parlamentben.

A tárgyra térve szeretném hangsúlyozni, hogy Elefántcsontparton természetesen számos
probléma vár megoldásra. Azonban Ouattara elnök egyértelműen megnyerte a választást,
és így övé a demokratikus legitimitás. Ez az Afrikai Unió és sok más szerv álláspontja. Ezért
hálásak vagyunk, hogy az Egyesült Nemzetek (ENSZ) – különösen pedig az ENSZ főtitkára
és Sarkozy elnök úr – megakadályozta, hogy olyan vérengzésre kerüljön sor, mint más
afrikai államokban, például Ruandában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban. És ne
próbáljuk meg ezt csűrni-csavarni!

A problémák természetesen még nincsenek megoldva. De ha Putyin úr elkezdi kritizálni
az ENSZ-t, és azt mondja, hogy az ENSZ főtitkára túllépte a felhatalmazását, az destabilizálja
az ENSZ helyzetét akkor, amikor nagy szükség van az ENSZ-re. Az Afrikai Uniónak sem
kellene ilyen nagy hangon véleményt nyilvánítania, mivel egyáltalán nem segített a válság
során. Az Afrikai Uniónak segítenie kellett volna a demokrácia megvalósításában
Elefántcsontparton. Mi, európaiak sok hibát elkövettünk a múltban, és a jövőben is fogunk
hibákat elkövetni. Azonban jelen esetben a hibák valaki mást terhelnek.

Elnök.   – Szolgálataim tájékoztattak – és úgy gondolom, fontos, hogy ezt elmondjam –,
hogy az alelnök/főképviselő hivatala az év elején mindig listát küld arról, hogy az
alelnök/főképviselő asszony mely plenáris üléseken fog tudni jelen lenni. Tehát már év
elejétől tudjuk, hogy ezen a plenáris ülésen nem fog tudni jelen lenni. Így egyértelmű, hogy
amennyiben éppen ilyen témák kerülnek vitára, valaki más képviselő őt, és ezt világosan
kell látnunk.

Most pedig áttérünk a „catch-the-eye” eljárásra. Három felszólaló van.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Elnök úr! Elefántcsontparton eszkalálódik az erőszak.
A két személy között politikai konfliktus sajnálatos módon humanitárius válsághoz vezetett.

Nyilvánvaló, hogy a választási eredmények tiszteletben tartásának demokratikus alapelvét
be kell tartani. Ezért Gbagbo úrnak mindenképpen távoznia kell. A kérdés a következő:
Mi következik most? Fennáll a veszélye, hogy a két tábor közötti feszültségek tovább
fokozódnak. Mit fogunk tenni polgárháború esetén? Három dolog elérésén kell fáradoznunk.

A legfőbb prioritás a béke és stabilitás megteremtése, mivel az elefántcsontparti emberek
csak így tudják folytatni mindennapi életüket – csak úgy tudnak élelemhez jutni, megkapni
a szükséges ellátást, dolgozni és iskolába járni. Független bizottságot kell felállítani a
konfliktus kezdete óta elkövetett erőszak kivizsgálására.

Másodszor pedig, az ENSZ elefántcsontparti műveletének és az Afrikai Uniónak folytatniuk
kell tevékenységüket. Fontolóra kell vennünk egy párbeszéd-mechanizmus létrehozását,
amely valamennyi felet magában foglalna, mind az országon belül, mind a nagyobb
nemzetközi közösségben.
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Végül pedig hadd emlékeztessem önöket, hogy az Európai Unió választási megfigyelő
missziót küldött az országba. Az Uniónak most követelnie kell, hogy a misszió ajánlásait
vegyék figyelembe, és integrálják a válságot követő folyamatba.

Catherine Bearder (ALDE).   – Elnök úr! A modern technológia segítségével nyomon
követem az elefántcsontparti helyzet alakulását, miközben itt ülök. Ezek az eszközök
fontos szerepet játszanak Elefántcsontparton, akárcsak Észak-Afrikában; az emberek így
kérnek segítséget és orvosi segítséget.

Elefántcsontpart pártfogói az elmúlt hat hónapban sok megpróbáltatást éltek át: mintha
egy lassított felvételen néztünk volna egy autóbalesetet, olyan volt figyelni, ahogy az ország
a jelenlegi helyzetbe süllyedt – és mindig a legsebezhetőbbek szenvednek a legjobban. Ezen
a héten beszéltünk itt az Észak-Afrikából Európába érkező menekültekről, de hallottunk
jelentéseket az Elefántcsontparthoz hasonlóan szegény vagy akár még szegényebb
szomszédos országokba menekülő csaknem egymillió emberről is. Az ország pártfogóinak
mihamarabb segíteniük kell abban, hogy visszaálljanak a normális állapotok, és hogy az
ott élő embereknek jobb jövőre legyen kilátásuk.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Elnök úr! Az elefántcsontparti polgárháborús helyzet
továbbra is aggasztó, az ország gazdasága megbénult, az ország népe rengeteg erőszakos
cselekményt szenvedett el, és humanitárius válság alakult ki. Ennek véget kell vetni. Tudjuk,
hogy a kialakult súlyos helyzetnek régi keletű okai vannak, köztük különösen a gyarmati
múlt maradványaként máig uralkodó szegénység és társadalmi egyenlőtlenség, valamint
a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által évekig az országra kényszerített strukturális
alkalmazkodási tervek. A választást követő négy hónap szenvedései megmutatták, mennyire
sajnálatos, hogy a nemzetközi közösség – ideértve az Európai Uniót is – nem élt megfelelően
a diplomáciai eszközökkel a válság békés és politikai úton történő megoldása érdekében.

Franciaország szerepe is sajnálatos, mivel a diplomáciai eszközök helyett inkább a katonai
beavatkozást választotta. Ezért valamennyi felet felszólítjuk, hogy vessenek véget a
háborúnak és az erőszaknak, és az EU-t is erre sürgetjük.

Zsolt Németh,    a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
nevében. – (HU) Tisztelt Ház! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Egy híres magyar
költőnek a szavait szeretném idézni: „Gyilkosok közt cinkos, aki néma”. Akkor, amikor
azt tapasztaljuk, hogy ezrek halnak meg és milliós nagyságrendben menekülnek emberek,
akkor nem nyugtathatjuk meg magunkat egy békegalambot emlékeztető szólamokkal,
hanem föl kell lépni. És mielőtt valaki megvonná az iraki párhuzamot a líbiai vagy az
elefántcsontparti föllépéssel kapcsolatban, szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a
mostani fellépés nem Irakot, de még csak nem is Afganisztánt idézi, hanem Ruandát idézi,
Koszovót idézi, és nem véletlenül beszéltünk az elmúlt hetekben olyan sokat arról, hogy
van egy felelősségünk és van jogunk is megvédeni a civil embereket, a polgári embereket,
amit úgy fogalmazunk meg, hogy a „right and responsibility to protect”.

Ennek megfelelően szeretném megismételni, hogy igen, Gbagbo úr elvesztette ezt a
küzdelmet, egyedül van a bunkerében és várja a sorsát. Szeretném hangsúlyozni azt is,
hogy a jelenlegi helyzetben a jogi megalapozottsága ennek a fellépésnek vitathatatlan. Az
ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1975-ös számú határozatát, és ez a határozat teljesen
egyértelmű mandátumot biztosít a fellépés számára. Harmadszor, szeretném hangsúlyozni
azt is, hogy nem maradhatnak az elkövetett bűnök homályban, kivizsgálás nélkül. Nagy
örömömre szolgál, hogy Ouattara legálisan megválasztott elnök és a miniszterelnök
hozzájárult ahhoz – és egyértelműen támogatja azt –, hogy az ENSZ nemzetközi vizsgálatot
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folytasson le az elkövetett tömegmészárlásokkal kapcsolatban. Ezeknek a
tömegmészárlásoknak a kivizsgálása tehát immáron a rendezésnek része és nagyon
egyértelmű előfeltétele is.

Ami pedig az Európai Unió hozzájárulását illeti, már most az ECHO harminc millió eurós
emberi jogi támogatást helyezett kilátásba, és ahogy a bevezető hozzászólásomban is
jeleztem már, a közeljövőben egy olyan csomagnak az összeállítására fog sor kerülni a
Európai Unió részéről, ami a gazdasági, illetőleg az intézményépítési célkitűzései a legitimen
megválasztott elnöknek és kormánynak fogja az Európai Unió részéről támogatni.

Elnök.   – Hét állásfoglalási indítvány (6)  került előterjesztésre az eljárási szabályzat 110.
szabálya (2) bekezdése értelmében.

A vitát lezárom.

A szavazásra holnap déli 12 órakor kerül sor.

(Az ülést 20.35-kor felfüggesztik, és 21-kor újra megnyitják.)

ELNÖKÖL: SILVANA KOCH-MEHRIN
alelnök

18. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására: lásd a jegyzőkönyvet

19. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

20. Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata – keleti dimenzió - Az európai
szomszédságpolitika felülvizsgálata – déli dimenzió

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság alábbi témákról adott nyilatkozatairól
szóló közös vita lesz:

– Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata – keleti dimenzió (2010/2958(RSP))

– Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata – déli dimenzió (2011/2642(RSP)).

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony, örömmel fogadom az európai
szomszédságpolitikáról vallott nézeteink e Parlamentben történő ütköztetésének
lehetőségét.

A mostani dél-mediterrán térségben zajló események összefüggésében nézve nincs is
fontosabb annál, minthogy ezt a politikát újra gondoljuk. Sőt, valójában a Bizottság már
az elmúlt kilenc hónapban megkezdte e politika felülvizsgálását. Engedjék meg, hogy
megragadjam a lehetőséget arra, hogy megköszönjem a Bizottság tagjainak részvételét a
konzultációban, amely a partnerállamok, az EU tagállamainak, a tudósok és a civil társadalmi
csoportok álláspontjait is figyelembe vette.

Elolvastam Mário David jelentését a déli, és Marek Siwiec jelentését a keleti dimenzióról,
és mindkét jelentést fontosnak és hasznosnak tartom. Örülök, hogy gondolataink egy
vonalon haladnak.

(6) Lásd a jegyzőkönyvet
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Láthatják, hogy a szomszédságpolitikáról szóló korábbi tárgyalásaink eredményei már a
partnerség a demokráciáért és a közös jólétért című, március 8-án közétett közös
közleményben is megmutatkozik. Jelen pillanatban pedig már a szélesebb körű, a
felülvizsgálat eredményeiről szóló közleményre készülünk, amelynek közzététele májusban
várható. A felülvizsgálat egyik kulcsfontosságú eredménye az, hogy nagyobb hangsúlyt
kell fektetni arra, hogy a szomszédságpolitikát a partnerállamok szükségletei és kívánságai
szerint differenciáljuk. Bár a politika továbbra is minden partner számára biztosítja a
részvételi lehetőséget, fel kell ismerni, hogy minden szomszéd másmilyen, és másmilyen
céljai vannak. Bizonyos partnerállamok a lehető legközelebb kívánnak jutni az Európai
Unióhoz – azaz el kívánnak jutni a csatlakozásig is – míg mások a szomszédságpolitika
egyéb előnyeit kívánják maximálisan a saját hasznukra fordítani. Tehát nagyobb
erőfeszítésekből nagyobb eredményeket fog kihozni, differenciált és egyedi módon,
partnereinkkel folytatott kapcsolataink erősebb politikai kormányzása mellett.

Ugyanakkor, amint azt David és Siwiec urak is javasolták jelentéseikben, a demokrácia, a
jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása iránti elkötelezettség közös értékei
adják majd a felülvizsgált szomszédságpolitika alappilléreit minden partnerállam számára.
Ezek a demokratizálódáshoz elengedhetetlen elemek iránti erősebb közös
kötelezettségvállalások formájában fognak majd testet ölteni. Gondolok itt különösen a
szabad és tisztességes választásokra, a szólás- és egyesülési szabadságra, az
igazságszolgáltatás függetlenségére, a korrupció elleni harcra és a biztonsági ágazat
reformjára.

Amint azt mindkét jelentés kiemeli, a felülvizsgált szomszédságpolitika el fogja ismerni
és cselekvően fogja támogatni a civil társadalmat. A civil szervezetek rendelkeznek a
demokratikus és piac-orientált, alulról felfelé építkező, a közös értékeken alapuló reformok
véghezviteléhez szükséges szakértelemmel és tapasztalattal. A sikeres civil társadalom be
tudja vonni a polgárokat és felelősségre tudja vonni a kormányzati szereplőket, ezért az
Európai Unió kormányzati kapcsolatait a civil társadalommal fennálló kapcsolatainak
szorosabbá tétele által fogja bővíteni. Ez regionális és szubregionális szinten is fontos,
amelyre jó példa a keleti partnerség civil társadalmi fóruma által elért kitűnő előrehaladás.

A következő közleményben részletesebb információkat kapunk szomszédságunk két
szubrégiójával kapcsolatos megközelítésről is. Részletesen meg fogja mutatni a keleti
partnerség további fejlődésének irányvonalait a lengyel elnökség alatt megtartandó
csúcstalálkozó után. Délen az Unió a Mediterrán Térségért elnevezésű szervezet rendelkezik
a valós változások létrehozásához szükséges potenciállal, de – őszintén szólva – eddig még
nem bizonyította ezt, ezért működését újra kellene éleszteni. A szervezetben rejlő ígéret
a konkrét, a foglalkoztatásra, innovációra és növekedésre összpontosító gazdasági projektek
fejlesztésében áll. Az Unió a Mediterrán Térségért szervezet titkársága van a legjobb
pozícióban ahhoz, hogy katalizátorként elősegítse az államok, a nemzetközi és pénzügyi
intézmények és magán vállalatok közös munkáját, amelyből ilyen gazdasági projektek
születhetnek.

E mellett szeretnék megemlíteni három másik olyan elemet, amelyet ez a felülvizsgálat
hozott a felszínre és amelyek kulcsfontosságúak lesznek a felülvizsgált szomszédságpolitika
szempontjából: elsősorban a kereskedelem és a gazdasági integráció szerepe a
partnerállamok stabilitásának és jóllétének elősegítésében. E cél elérésnek legjelentősebb
eszköze a megalapozott és átfogó szabadkereskedelmi térség. Egy sikeres DFCTA-nak valós
átalakító ereje van. A partnerállamok szabályozói reformjait a kereskedelem eszközével
ösztönözzük.
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Következő pedig a partnerállamok és az Európai Unió közötti mobilitás javítása, hiszen a
személyes tapasztalatcserénél nincs is jobb módja az európai értékek előmozdításának. A
szomszédságpolitika keretein belül igyekszünk javítani a mobilitást a biztonság szem előtt
tartása mellett.

Végezetül, hadd tegyek említést a partnerállamok konzultációjáról, amely során a
partnerállamok kívánatosnak tartották az Európai Unióval fenntartott politikai kapcsolatok
elmélyítését. Az együttműködésünk minden területére kiterjedő szorosabb és tartalmasabb
politikai párbeszéd segítségével a nehezebb kérdéseket is a kölcsönös bizalom jegyében
fogjuk tudni megoldani.

Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket! Izgatottan várom a közelgő vitát, amelyben az
Önök álláspontjait is figyelembe fogom venni.

Mário David,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és
uraim! A mostani történelmi idők erős és határozott lépéseket követelnek tőlünk. Amint
Önök közül is sokan, reménnyel, aggodalommal és várakozásokkal figyeljük a mediterrán
térségben folyó eseményeket. Ugyanakkor örömünkre szolgál a Parlamentnek az európai
szomszédságpolitika felülvizsgálatáról (ENP) – déli dimenzió – szóló proaktív álláspontja,
amelyet a Parlament hamarosan el fog fogadni, és amely reményeim szerint nagyobb EU-s
jelenlétet fog eredményezni ezen a területen, nemcsak vevőként, de elkötelezett partnerként
is. Alapvető értékeink népszerűsítésének a szomszédos országokkal fenntartott
kapcsolatainkban történő érvényesítésének kiemelkedő fontosságát már a kezdetek kezdetén
le kell szögezni. Demokráciánk, az emberi jogok, és különösen a társadalmi igazságosság
védelme érdekében már nem támogathatjuk vakon ezeket a rendszereket. Már nem
engedhetjük meg magunknak, hogy kizárólag a rövid távú stabilitásra összpontosítsunk,
polgáraink érdekeinek, folyamatos védelmüknek, illetve egyéni és kollektív szabadságuknak
– gondolok itt különösen a nők jogaira – a kárára.

A jövőben az Uniónak előnyben kell részesítenie szomszédságpolitikája alulról felfelé
építkező megközelítését. Ezt muszáj volna elérni. Csak a helyi közösségek és a civil
társadalom nagyobb fokú bevonásával lehet elérni, hogy maximális hatékonysággal lehessen
ezeket a lépéseket végrehajtani. Ugyanakkor kénytelen vagyok hangot adni
csalódottságomnak is: sajnálattal láttam, hogy a Parlament és a Bizottság nem használta
ki ezt az alkalmat, hogy egyszer s mindenkorra különbséget tegyen az ENP keleti dimenziója
– amelybe olyan országok tartoznak, amelyek a jövőben elképzelhető, hogy akár Uniónk
partnereivé is válhatnak – és az ENP déli dimenziója között.

Ezzel párhuzamosan szeretném felkérni a Bizottságot, hogy április 20-i felülvizsgálati
eljárásában jelenjék meg a mostani helyzethez igazodó ambíció, vagyis, egy az egyes
államok igényeihez igazított, egyértelmű elérendő célokkal rendelkező és részletes értékelést
tartalmazó szomszédságpolitika, amely egy jövőbeni mediterrán gazdasági térség
kialakításához vezethet az EU-tól délre található új demokráciák integrálásával.

Végezetül, biztos úr, bízunk benne, hogy az e területen végzett munkánkat jellemző jó
hangulat és együttműködés arra sarkallja majd a Parlamentet, hogy tartósan részt vegyen
e politika tervezésében és értékelésében.

Marek Siwiec,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök asszony, biztos úr! Ma
elérkeztünk az Európai Unió keleti politikája felülvizsgálatának döntőjéhez, vagy
helyesebben, elődöntőjéhez. Mondhatnák, hogy korábban a szomszédságpolitikát
tulajdonképpen azon országok „vigaszdíjának” tekintették, amelyekről tudni lehetett, hogy
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nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz. Hogy néz ki ma ugyanez a helyzet? Milyenek
azok az országok, amelyek a politika hatókörébe tartoznak?

Elmondhatjuk, hogy a politikánk egy sor sikerből áll össze – különböző fajta sikerekből
–, hiszen egy szóval nem fejezhető ki, hogy milyen előrehaladást ért el, például Moldávia
Ukrajnával, vagy Belarusz tragikus állapotaival összehasonlítva. Ugyanakkor el lehet
mondani, hogy ezekben az országokban egyre több európai érték jelenik meg, több és
jobb törvényeket hoznak, az emberek előtérbe kerülése látszik és a gazdaságok is jóval
hatékonyabban tudnak működni – és ehhez mi is hozzájárultunk. Ez a keleti politika hatása,
amelyet ma keleti partnerségnek neveznek.

Ha például ma arról kívánunk beszélni, hogy felül akarjuk vizsgálni ezt a politikát, akkor
elengedhetetlenül fontos megemlíteni, hogy elvárjuk, hogy ezek az országok – különböző
módon és sebességgel – a mi értékeink felé mozduljanak el; afelé, amit az Európai Unió
kínál nekik. Ha ez egy „à la carte” politika, akkor hagyjuk, hadd vegyék a kezükbe a
kezdeményezést ezek az országok, mi pedig reagáljunk jól ezekre a kezdeményezésekre.
Szeretnénk, ha a szomszédságpolitika többet jelente – és ez a jelentésben is szerepel – a
polgároknak, az elitnek, az újságíróknak és a fiataloknak. Szeretnénk, ha látnák, hogy
milyen a mi életünk, és, hogy van értelme úgy szervezni azt, ahogyan mi tesszük. Hosszú
távon szeretnénk elérni, hogy könnyebbé váljon az Európai Unióba történő utazás –
szeretnénk, ha a vízumrendszer egyszerűsödne.

Hadd tegyem azonban hozzá – ahogyan azt a jelentésben is leírtuk –, hogy ehhez a
politikához pénz kell. Az Európai Unió által erre a célra fordított összegeket jobban kellene
felhasználni, azokhoz kellene, hogy eljussanak, akiknek a szánták, és bizonyos esetekben
ki kellene, hogy kerüljék azokat az államokat, vagy államigazgatási szerveket, amelyek
hajlamosak a pénz elfecsérlésére. Végezetül, engedjék meg, hogy egy pár szót szóljak a
konfliktusról. Hiszen ellentmondás van ebben a Házban a tekintetben, hogy nem tudjuk
vagy nem akarjuk egyértelműsíteni a megfogalmazást...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Ivo Vajgl,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (SL) Elnök asszony – mosolyog mint mindig
– biztos úr! Már az EP hivatalba lépésének kezdete óta, ha nem korábban, intenzív és
lendületes vita folyik az európai szomszédságpolitika keleti és déli dimenziói reformjának
sürgető mivoltáról. Erre a reformra – amely a régió érdekeinek hatékonyabb integrációjához
vezethet – most már égető szükség van; szükségszerűvé vált a régióban bekövetkezett
drámai változások és folyamatok miatt.

A Mário David – aki kitűnő előadó – képviselőtársam által készített állásfoglalás, amelyet
az események során számos árnyékelőadó és képviselő is kiegészített, mára teljes
dokumentum lett. Kiemeli felelősségünket a régióbeli országokkal folytatott kapcsolataink
modern értékeken, demokratikus szabadságok és emberi jogok tiszteletben tartásán alapuló
továbbfejlesztésében.

E tekintetben nem véletlen, hogy mi, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért
Képviselőcsoport tagjai soha nem látott módon hangsúlyozzuk a nők és férfiak közötti
egyenlő bánásmód, a sokszínűség elismerésének és a kisebbségek védelmének fontosságát.
Ezeknek be kellene épülniük az Európai Unió szomszédjaival szembeni jövőbeni, akár
diplomáciai szolgálatán keresztül is érvényesítendő politikájába. Hatékonyabban kell
támogatnunk az egyes országokban a miénkkel azonos célokért küzdőket: a szabadságért,
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a politikai döntés-hozatali folyamatban való részvételért, illetve a természeti erőforrások
egyenlő elosztásáért küzdő embereket.

Az állásfoglalás felhívja a figyelmet arra, hogy milyen sürgető szükség van a működésre
fordítható pénzügyi eszközök kibővítésére, amelyek segítségével támogatni tudnánk a
gazdasági fejlődést, az infrastruktúra modernizációját és az olyan területekre történő
beruházásokat, amelyeken ezek az eszközök hatékonyan tudnak működni...ahol a hatások
talán kevésbé látványosak, de annál erősebben jelentkeznek hosszú távon, például az
oktatás területén, a kutató és tudományos intézmények integrációja, illetve az új
technológiák bevezetése révén.

Végezetül pedig az sem véletlen, hogy az állásfoglalás felhívja a figyelmet az Unió a
Mediterrán Térségért elnevezésű szervezet újraélesztésének fontosságára a fejlődés, a
párbeszéd és a régió égető problémáinak megoldása érdekében. Itt az ideje, kedves hölgyeim
és uraim, hogy kinyissuk az égető problémák és befagyott konfliktusok szelencéjét, annak
érdekében, hogy a demokratizálódás hullámai a béke, kiegyezés és a régió új fejlődési
kereteinek útjában álló összes akadályt elmoshassák.

(a felszólaló beleegyezik egy kék kártyás kérdés fogadásba az eljárási szabályzat 149 (8). cikke
szerint)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Elnök asszony, kíváncsi vagyok, vajon Vajgl
úr elgondolkodott-e azon mennyibe kerülnek majd a jelentésben ismertetett, és általa is
támogatott terjeszkedő kezdeményezések az EU adófizetőinek?

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Darthmouth úr, amennyiben a jelentés által lefedett
kezdeményezés egészéről beszél, úgy véleményem szerint befektetéseink – bármekkorák
legyenek is – kamatostul meg fognak térülni, főként ahhoz a kárhoz képest, amit az okozna,
ha nem fordítanánk nagyobb figyelmet erre a kérdésre. Ez különösen igaz az Unió a
Mediterrán Térségért elnevezésű szervezetre, amelynek esetében egyértelműen kiderült,
hogy jóval cizelláltabb eszközöket kell bevetnünk, ha azt akarjuk, hogy az Európai Unió
valamiféle hatékony politikával tudjon jelen lenni a térségben.

Werner Schulz,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, a keleti
partnerség még mindig gyerekcipőben jár. Éppen ezért nagyon fontos értékelni – amint
azt ebben a jelentésben meg is tesszük –, hogy kelet-európai szomszédjaink közelebb
kerültek-e a demokratikus reform célkitűzéseihez. Egyértelműen volt előrehaladás ezen a
területen, azonban néhány kudarc is színesíti a képet. Egyértelmű, hogy Belarusz és Ukrajna
számára is vonzóbbnak tűnik Oroszország önkényuralmi rendszere, amelyet a rugalmas
külpolitika, a keményvonalas belpolitika, az elnyomás és elfojtás jellemez – illetve saját
rendszereikben is inkább erre a mintára támaszkodnak –, mint az EU által megtestesített
perspektíva. Ugyanakkor az Unió a Mediterrán Térségért kapcsán szerzett tapasztalataink
és tévedéseink – ahol is a cél a kényúri rezsimek támogatása réven történő biztonság
megteremtése volt – megmutatták, hogy nem szabad korrupt kormányokra támaszkodnunk.

A szabadságon és az EU alapértékein alapuló aktív civil társadalom célkitűzését kizárólag
alulról felfelé építkezve lehet elérni, a civil társadalom önszerveződésének előmozdításával
és támogatásával. A keleti partnerség civil társadalmi fóruma jó kezdet lehet. Valamint
jelenleg ez az egyetlen szervezet, amelyben a belarusz ellenzék részt vesz. Sajnálatos módon
az Euronest képviselői helyek továbbra is üresen állnak majd, hiszen az ország nem
rendelkezik szabadon és megfelelően választott parlamenttel.
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A civil társadalmi fórumnak szüksége van a mi támogatásunkra, amint azt a jelentés 20.
cikkében is jeleztük. Ugyanakkor ez mindaddig pusztán szándéknyilatkozat marad, amíg
nem támasztjuk alá hatékony intézkedésekkel. Ezért sürgetem Önöket, hogy támogassák
holnap szavazataikkal az 5. módosítást, amely biztosítja a szervezet folytatólagos pénzügyi
támogatását és annak titkárságát is. Kérem, támogassák holnap szavazataikkal az 5.
módosítást annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni a civil társadalom kiépítése terén.
Ez egy valóban kitűnő megközelítés. Magam is tanúja voltam Berlinben annak, hogy hogyan
lehet elérni az ilyesfajta célkitűzéseket alulról felfelé építkezve.

Charles Tannock,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! A déli szomszédság
közel-keleti, illetve észak-afrikai országainak egyértelműen szüksége van az EU hosszú
távú politikai és – adott esetben – pénzügyi támogatására. Az Egyiptomhoz, Tunéziához
és Líbiához hasonló országokban erőfeszítéseinket a kialakuló demokratikus újjászületés
megerősítésére és annak egy stabil, szekuláris és felvilágosult kormányzássá történő
átalakításra kell összpontosítanunk.

Szíriában al-Assad elnök ellenzékét nagyobb támogatásban kellene részesítenünk, mert,
amint láthatjuk, ő nem éppen Nyugat-barát politikát folytat, ami részéről már az
észak-koreai atomfegyver kifejlesztésének, illetve Irán és a terrorizmus politikai
támogatásában is megmutatkozott.

A folyamatos zavargások egyértelműen megkívánják tőlünk, hogy ismét déli irányba
összpontosítjuk az ENP prioritásait. Ugyanakkor ez nem mehet a keleti dimenzióba tartozó
partnereink kárára. Ezek között is vannak olyan országok, amelyek elkötelezték magukat
a demokratikus átmenet, a nyitottság és a reform hosszú távú folyamata iránt. Ellentmondó
lenne, ha ezekért az előrelépésekért cserében megtagadnánk tőlük azokat az erőforrásokat
és támogatást, amelyek segítségével megtarthatnák Nyugat-barát irányultságukat, pusztán
azért, mert a déli dimenzió akut problémái pillanatnyilag jobban lefoglalják az Európai
Uniót.

Líbia kapcsán nagyon fontosnak tartom a repüléstilalmi övezet kijelölését, illetve a
rendszerváltozás sürgős megvalósítását. Támogatom az átmeneti nemzeti tanács elismerését,
illetve Gaddafi EU által befagyasztott vagyonának a Benghazi demokratikus erők támogatása
céljából történő feloldását ellátmány, sőt még fegyverek vásárlására is. Meggyőződésem,
hogy az ENSZ Biztonsági tanácsának 1970. számú állásfoglalása kifejezetten tiltja a
fegyverek Jamahiriya – és nem a Benghazi lázadók – részére történő értékesítését, bár
sajnálatos módon úgy tűnik, az EU jogszabály helytelenül – egy általános fegyverembargóval
– ültette át az 1970. számú állásfoglalást.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Helmut Scholz,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Füle úr,
Siwiec úr! Köszönöm elkötelezettségét e téma mellett. A Parlament csaknem egyöntetű
véleménye az, hogy a szomszédságpolitika nem érte el a várt eredményeket. Ezzel egyetértek.
Ezzel együtt azonban nem értek egyet az okok elhangzott elemzéséhez. Az eredmények
nem felelnek meg az elvárásainknak, mert nem a szomszédjainkkal közös érdekekre
összpontosítottunk. Ehelyett csak a saját érdekeinkre koncentráltunk, illetve arra, hogy
milyen fejlődési útvonalat képzelünk el a szomszédos országok számára.

Teljesen világosan látszik, hogy másmilyen megközelítésre van szükség. Olyan politikára
van szükségünk, amely a két fél közötti együttműködést jelöli ki, mint központi
irányvonalat, és amely tiszteletben tartja a partnerállamok polgárainak szuverén jogait,
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hogy külső beavatkozás nélkül alakíthassák saját jövőjüket. A politikának tartalmában a
közös európai kihívásokra kell összpontosítania, és az őszinte együttműködési tárgyalások
és a közös problémák megoldása azonosításának állandó eszközévé kell alakítania a
partnerséget.

Csak akkor fogunk előrehaladást elérni a szomszédságpolitikánkban, ha megváltoztatjuk
nézeteinket és új politikai megközelítéseket alakítunk ki.

Bastiaan Belder,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök asszony, amikor e vitára
készültem, újra olvastam Szvetlana Alekszejevics – Belarusz bizonyosan legfontosabb
szellemi hangjára – Alekszandr Lukasenkónak írott nyílt levelét. Ezt írja – és most idézem
–, „Mi is félünk a forradalom perspektívájától. De senki sem akar tovább így élni. A
választások előtt, társadalmunkban épp, hogy megindult a politikai párbeszéd, de Ön
szemérmetlenül, azonnal csírájában elfojtotta azt. Országunk ismét félelemtől bénult.”
Idézet vége.

Alekszejevics az emberekkel való párbeszédre ösztökélte Lukasenkót. Lehet, naivság volt
tőle? Végül is a Neue Zürcher Zeitung 2011. január 31-i írásában a szerző Lukasenkóra,
mint a teljes belarusz nép fogva tartójára, illetve Napóleon komplexusban szenvedő
diktátorra utal, akire igazából csak a Kreml tud bármilyen nyomást gyakorolni.

Itt azonban a lényeg az, hogy nincs bizonyíték rá, hogy Lukasenkó örömmel tenne fel
mindent Moszkva lapjára. Ezek tudatában az európai intézmények – a jelenleg nehéz
helyzet ellenére is – felajánlhatnák a stratégiai nyitás lehetőségét. Kívánok sok bölcsességet,
kitartást Füle biztos úrnak és természetesen sok támogatást a Parlament részéről, hogy
minél többet hozhasson ki a Belarusszal való felelős kapcsolatfelvételből.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Elnök asszony! Köszönöm a biztos úr megjegyzéseit.
Természetesen igaz, hogy az európai szomszédságpolitika és a keleti dimenzió döntő
lépések voltak keleti szomszédjainkkal fennálló kapcsolataink elmélyítésében.

Emellett, azonban ma sürgető szükség mutatkozik arra, hogy új lendületet adjunk az
erőfeszítésnek. Az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának részét képező
észak-afrikai országokban kirobbant válság most a nemzetközi érdeklődés szinte
kizárólagos középpontjában áll, de a keleti dimenzió is szembesült és még ma is szembesül
hasonló kihívásokkal. A belarusz eseményeknek egyértelmű üzenete van az Európai Unióra
nézve, mintegy ébresztőként hívják fel a figyelmet arra a felelősségre, amelyet ilyen
esetekben az Uniónak vállalnia kell. Hosszú távú stratégiai növekedési és stabilitási tervre
van szüksége a régióban. Ennek megfelelően, az európai szomszédságpolitika – és a keleti
dimenzió – felülvizsgálatának partnereink nagyobb fokú politikai elköteleződését kell
tükröznie.

Már a kezdetek kezdetén le kell szögezni, hogy a demokratikus eljárások, a jogállamiság,
az alapvető emberi jogok és a kisebbségek védelmének előmozdítása, illetve tiszteletben
tartása olyan szempontok, amelyek nagy súlyt képviselnek partnereink előrehaladásának
értékelésében. Ezért van szükség egyértelmű előzetes prioritásokra és számszerűsíthető
célokra. Természetesen ez az értékelés nem lehet horizontális; különbséget kell tennünk
partnereinkkel ápolt kapcsolataink között, hiszen minden ország külön értékelés alá esik
majd a tekintetben, hogy az egyértelműen meghatározott kritériumok alapján milyen
előrehaladást ért el.

A demokrácia és az emberi jogok nem tűrik a kétértelműséget; az Európai Unió ezeken az
alapelveken alapszik, és ezért morális kötelessége ezeket a jövőben is fenntartani. Ezeken
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a kereteken belül az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatának új lendületet kell adnia
a keleti partnereinkkel való együttműködés lényeges politikai kereteinek előmozdítására
irányuló erőfeszítéseknek.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Elnök asszony, hadd jegyezzek meg valamit röviden
képviselőtársam költségekkel kapcsolatos ellenvetésére válaszolva, annak ellenére, hogy
úgy látom megint eltűnt. A két előadó – akik rendkívül színvonalas jelentéseket írtak, és
akiknek ezúton is szeretném megköszönni – viszonylag egyértelműen jelzi, hogy milyen
költségvonzata lenne annak, ha nem lenne szomszédságpolitikánk. A humánköltségek
például sokkal magasabbra rúgnának, főként ha megnézzük a tőlünk délre levő
menekültválságot, de ha megnézzük a tőlünk délre és keletre levő országokat, akkor
egyértelművé válik, hogy természetesen a gazdasági és társadalmi költségek is magasabbak
lennének.

Hadd szóljak egy pár szót a keleti partnerségről. A déli partnerségről más képviselők fognak
beszélni. Valóban igaz, hogy a helyzet korántsem fényes Belaruszban, de minden erőfeszítést
meg kell tennünk, hogy felvegyük a kapcsolatot nem hivatalos szervezetekkel, egyéni
polgárokkal, a fiatalokkal és diákokkal, hogy segítségükkel ösztönözhessük a valóban
pozitív és demokratikus, belülről kiinduló fejlődést.

Schulz úr megjegyzésére reagálva – aki az imént azt állította, hogy Belarusz és Ukrajna
ugyanabban a cipőben jár –, hadd szögezzem le, hogy a két ország között jelentős
különbségek vannak. Ukrajnában nem csak a problémákat kell vizsgálni, hanem azt is,
hogy mi az, ami működik, milyen pozitív változások vannak.

Hadd tegyek rövid kitérőt a dél-kaukázusi területekre, hiszen fontos volna, hogy erre a
területre is figyelmet fordítsunk. Az azerbajdzsáni fejlemények – ahol is bloggereket és
tüntetőket börtönöznek be – nyugtalanítóak. Gyalázatos, hogy egy olyan ország, mint
Azerbajdzsán, és annak elnöke megteheti ezt. Aggódunk az Azerbajdzsán és Örményország
közötti konfliktus lehetséges kiújulása miatt.

Szeretném megkérni Füle urat, hogy kísérje szoros figyelemmel ezt a régiót és adja meg a
szükséges segítséget az ott élő embereknek, hogy lezárhassák és maguk mögött hagyhassák
ezt a zavaros konfliktushelyzetet.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – Elnök asszony! Másodszor pedig szeretném felhívni a
figyelmüket az elmélyült konfliktusra a Hegyi-Karabah régióban, amely az Azerbajdzsáni
Köztársaság elválaszthatatlan részét képezi. Ha a dél-kaukázusi területeket érintő
szomszédságpolitikákról esik szó, sohasem szabad szem elől téveszteni Azerbajdzsán és
Grúzia területi egységét.

A Parlamentnek tiszteletben kell tartania, hogy a nemzetközi közösség a hegyi-karabahi
régiót Azerbajdzsán részeként ismerte el, bár örmény katonai erők uralma alatt áll és –
tudomásunk szerint – a Kreml politikai támogatását élvezi. Ennek az elismerésnek a
Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaiban és nyilatkozataiban egyaránt
tükröződnie kell. Az e tény elkendőzésére irányuló, az EU-ból kiinduló kezdeményezéseket
meg kell akadályozni annak érdekében, hogy előrelépést tudjunk elérni a Hegyi-Karabahban
rögzült konfliktus békés és legitim megoldása felé.

Hélène Flautre (Verts/ALE).   – (FR) Elnök asszony, biztos úr! A Földközi-tenger déli
partvidékén tapasztalható népi mozgalmak egyértelműen rávilágítottak európai
szomszédságpolitikánk gyenge pontjaira.
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Véleményem szerint a probléma nem a szomszédságpolitika célkitűzéseiben – amelyeket
a Lisszaboni Szerződés 8. és 21. cikke szerinti az emberi jogok és a demokrácia
előmozdításának és tiszteletben tartásának társadalmi célként is értelmezendő céljai
határoznak meg –, hanem azok hibás végrehajtásában rejlenek. Ennek következtében le
kell vonnunk a tanulságokat a jövőre nézve. Ezeket a feladatokat végezzük a politika
mostani felülvizsgálatának keretében. A Schulz úr által már említett első kérdés abban áll,
hogy képesek vagyunk-e valós és hatékony támogatást adni az összes szomszédos ország
civil társadalmának, azok stratégiai fontosságára, vagy politikai helyzetére tekintet nélkül.

Ez kivételesen hasznos és szükséges lehet akkor, amikor ezek az államok olyan átmenetet
élnek meg, mint most. Továbbá, tagadhatatlanul könnyebb is, mint amikor ezek az országok
egy önkényuralmi rendszer igáját húzzák – mint például Szíriában –, de ez valójában
kihívás, egy olyan kérdés, amit meg kell tanulnunk kezelni. Meggyőződésem, hogy meg
kell tanulnunk beszélni ezekről a kérdésekről partnereinkkel, nemcsak az emberi jogi
fórumok – mint például a különböző albizottságok –, de a magasabb politikai döntéshozói
szintek keretein belül is. Ugyanakkor arra is figyelnünk kell, hogy az albizottsági napirendek
ne szakadjanak el a valós helyzettől – amire már korábban is volt példa – vagy adják át
tapasztalataikat más testületek számára, mint például a Bel- és Igazságügyi Tanács (JHA).

Támogatom a dél-mediterrán térséggel a demokráciáért és a közös jólétért folytatott
partnerségről szóló közleményt, amely véleményem szerint, kiemelkedő fontosságú. Úgy
tűnik, hogy külön célt kell kialakítanunk a társadalmi igazságosság és az egyenlőtlenségek
elleni harc számára. Természetesen újra kell gondolnunk a mobilitás kérdését is mediterrán
térségre tekintettel. Azt gondolom, a mobilitási partnerség pozitív fordulatot jelent, de azt
is meg kell tanulnunk, hogy miként mozdítsuk elő e mobilitás előnyeit a mediterrán térség
északi és déli része között utazó személyek, illetve a befogadó és származási ország számára.
De bele kell majd foglalnunk ezeket a változó irányú mozgásokat azok alapvető jogaiba,
akik a Földközi-tengeren átkelvén Európában telepednek le.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Elnök asszony, ez a mostani vita pontosan akkor
zajlik, amikor a szomszédságpolitika új megközelítésének elfogadásán munkálkodunk.
Szeretnénk egyszer s mindenkorra lezárni azt az időszakot, amikor a stabilitás fogalmát
tárgyalási alapként lehetett használni, amikor a stabilitásért cserébe az emberi jogok és
demokratikus alapelvek kárára lehetett engedményeket szerezni. Ezért szeretném felhívni
a figyelmüket a szomszédságpolitika holisztikus megközelítésére. Ne csak az elmúlt pár
hónapra emlékezzünk; próbáljuk meg felidézni a korábbi eseményeket is, például a
fehéroroszországi eseményeket. Ma a szomszédságpolitika keretein belül elérhető források
egyharmadának a keleti politikához rendeléséről szóló becsületbeli megegyezés
fenntartásának szükségességét emeljük ki. Nem gondolunk a jólét megosztására, csak a
biztonság megosztására. Ez alapvető biztonság, illetve az EU tagállamainak más olyan
országokkal folytatott jövőbeni együttműködésének a kérdése, amelyek a jövőben talán
maguk is az Unió tagállamaivá válhatnak.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Elnök asszony! Az arab forradalmak
hatalmas reményeket támasztanak az érintett országokban, de azokon túl is. Mindenki
számára bizonyították, hogy a demokrácia és az emberi jogok egyetemes értékek is lehetnek.

Ugyanakkor ezen országok népei továbbra is szkeptikusan állnak az Európai Unióhoz. Én
meg tudom érteni ezt, főként történelmünk és a diktátorok támogatásának fényében. De
akkor is meg tudom érteni ezt, amikor tudomást szerzek arról, hogy képtelen vagyunk
úgy tárgyalni a demokratikus segítségnyújtásról, hogy közben ne kapcsolnánk azt rögtön
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össze egy gazdasági megközelítéssel, amely figyelmen kívül hagyja ezeknek az országoknak
a döntéseit; sőt, amikor azt látom, hogy bizonyos kormányok – beleértve hazám kormányát
is – még mindig azt követelik, hogy az európai segítségnyújtást visszafogadási
megállapodásoktól tegye függővé. Furcsa értelmezése ez a mobilitásnak.

Biztos úr, kíváncsi vagyok, vajon nem tudnánk-e szilárd támogatásunkról biztosítani
Tunéziát azzal, hogy türelmi időt adunk az ország adósságállományára az ország
demokratikusan megválasztott kormányának beiktatásáig, amelyre előreláthatólag júliusban
kerül majd sor. Szintén javaslom, hogy nyújtsunk segítséget nekik az adósság
ellenőrzésében, hogy törölhessék a Ben Ali-Trabelsi család előnyére és ezzel párhuzamosan
a tunéziai emberek kárára felvett kölcsönöket. Részletes választ szeretnék kapni a
kérdésemre biztos úr.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Elnök asszony, véleményem szerint Füle biztos úr
helyesen kezeli az Oroszország és Afrika befolyása alá tartozó 16 államra kiterjedő európai
szomszédságpolitika felügyeletének kérdését.

Ugyanakkor az arab világban végbement események kihívás elé állították az európai
szomszédságpolitikát, hiszen ezek során az emberek kifejezték elégedetlenségüket a felettük
uralkodó diktatórikus rendszerekkel, illetve az érintett országokban az Unió által is
támogatott gazdasági és társadalmi reformok bukásával is. A líbiai, tunéziai és egyiptomi
diktatórikus rendszerek régóta léteznek és mi együttműködünk velük. És most hirtelen
fellépünk ellenük. Ezért a demokrácia és az emberi jogok előmozdításának, illetve a tervezett
finanszírozás ellenőrzésének szem előtt tartásával kell felülvizsgálnunk az európai
szomszédságpolitikát. Azt kell helyi értékén kezelni ezekben az országokban, hogy ott a
fiatalok nagy része magasan képzett, ám mégis munkanélküli; sajnálatos módon 7 400
000 európai polgár is ugyanebben a cipőben jár.

Kristian Vigenin (S&D).   – Elnök asszony! A déli szomszédságban végbement események
kapcsán sokan erősen bírálják az EU eddigi szomszédságpolitikáját. Kritikusnak, de egyben
tisztességesnek kell lennünk.

A szomszédságpolitika nagyban hozzájárult az ezekkel az országokkal folytatott
kapcsolatokhoz – de nemcsak az országokkal, hanem az országok társadalmával folytatott
kapcsolatokhoz is, ami egyike lesz azoknak a fő kérdéseknek, amivel ki fogjuk egészíteni
a szomszédságpolitika felülvizsgálatát. Ezek a fejlemények bizonyos mértékben követi az
Európai Unió ezen országokhoz fűződő kötelezettség-vállalásait. Tehát ebben az értelemben
kell felülvizsgálnunk és módosítanunk a politikát, de nem szabad pusztán bírálni az eddigi
munkát. Ilyen értelemben az EP jelentései jelentős mértékben támogatják az ENP
felülvizsgálatát, és remélem a Bizottság is figyelembe fogja venni őket.

Óvva inteném Önöket a kelet és a dél szembeállításától, nem csak a figyelem ide, vagy oda
történő összpontosítása, de talán a pénzügyi és egyéb erőforrások egyik vagy másik oldalhoz
rendelése kapcsán is. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezzel kapcsolatban, és figyelembe
kell vennünk az egyik oldalról, hogy természetesen kihívást jelent az egyiptomi és tunéziai
demokratikus folyamatok, illetve a déli területek demokratizálódásának támogatása, de
hasonlóan fontos például a béke megőrzése a dél-kaukázusi területeken, illetve a befagyott
konfliktusok békés megoldásához és a demokráciák megerősítéséhez való hozzájárulás
is.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Elnök asszony! Fontos lenne, hogy a déli
szomszédságpolitika mellett a keleti szomszédságpolitikáról is szót ejtsünk. Rengeteg
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belső adminisztrációs probléma kapcsolódik ehhez, és legalább az orosz programok
adminisztrációját át kellene adni a Regionális Politikai Főigazgatóság kezelésébe. Ennek
az az oka, hogy a programok kezelésével megbízott hatóságok vizsgálhatnák felül és
dolgozhatnák át őket az adott régió tulajdonságainak és körülményeinek fényében. Ezzel
a programok folytonosságát is biztosítani tudjuk.

Emlékeztetném Önöket, hogy ez a változtatás önmagában nem teszi szükségessé a
programok jogalapjának vagy az EU költségvetésének bárminemű külön módosítását. Ez
sokkal inkább a Bizottság belső döntése lenne. Jelen pillanatban sok probléma van ezekkel
a programokkal, ezért szerkezeti változtatásokat kell végrehajtani bennük. Ez egyértelmű
üzenet lenne, és remélem, a Bizottság is minden tőle telhetőt megtesz a döntés támogatása
érdekében.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Elnök asszony! Az európai szomszédságpolitika és
ennek részeként a keleti partnerség kulcsfontosságú terület és kihívás az Európai Unió
számára. A partnerállamokkal folytatott kapcsolatok megerősítésének fontos politikai
kerete ez; azon partnerállamokkal, amelyekkel a gazdasági és politikai integráció felé kell
haladnunk. Ukrajna esetében ennek a folyamatnak az Európai Unió teles jogú tagságának
lehetőségét is magában kell foglalnia, természetesen a koppenhágai kritériumok teljesítését
követően, és e tekintetben a kijevi hatóságok nagyobb fokú politikai elköteleződésére van
szükség.

Ne felejtsük el a belarusz európaiakat, akik egy olyan országban élnek, amelynek civilizációja
hasonló a miénkhez, de amelyet Lukasenkó rezsimje zár alatt tart. Tegyünk meg minden
tőlünk telhetőt a fehéroroszokért, hogy lássák, Európa nem felejtette el őket és támogatja
őket a demokrácia felé vezető úton. Erőfeszítéseinket konkrét lépésekkel is alátámaszthatjuk,
a schengeni vízumok költségeinek csökkentésével, ezzel könnyítve Belarusz és Európa
többi része közötti személyes kapcsolatokat, illetve a közösségi és polgári kezdeményezések
támogatásával Belaruszban. Nyilatkozatok és állásfoglalások sokaságánál sokkal
hatékonyabban áshatjuk alá Lukasenkó rendszerét, ha megkönnyítjük az Unió és Belarusz
közötti utazást és kapcsolatokat. Végezetül pedig szeretnék rámutatni, hogy a
szomszédságpolitikában részt vevő számos országban súlyos problémák vannak a
szólásszabadság – főként a médiában –, illetve a gyülekezési és egyesülési szabadság
tiszteletben tartása terén. A szabad Európa Parlamentjeként, el kell...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Jiří Maštálka (GUE/NGL).   – (CS) Elnök asszony! Remélem, senki sincs jelen a keleti
partnerség országaiból, mert a jelenlévők száma alapján még azt gondolhatnák, hogy nem
igazán érdekel bennünket a keleti partnerség. Én is szeretném kiemelni a keleti partnerségről
folytatott vita fontosságát és szükségességét.

Azért fontos ez a vita, mert az EU határaitól keletre olyan üzleti lehetőségek vannak,
amelyek pótolhatatlanok az Unió versenyképességének fenntartása szempontjából az
elkövetkező évtizedekben. A terület olyan kiaknázatlan kulturális forrást is jelent, amely
az európai tradíciók kialakításának részét képezi, és amely nélkül az európai identitás nem
értelmezhető. A keleti partnerséggel kapcsolatos vitára azért is szükség van, mert nem
teljesen egyértelmű, hogy valóban mindannyian ugyanolyan fontosságot tulajdonítunk-e
ennek a projektnek. A keleti partnerséghez kapcsolódó többoldalú kezdeményezések –
demokrácia, stabilitás, gazdasági integráció, energiabiztonság és az emberek közötti
kapcsolatok – minden kétséget kizáróan hasznosak, mind az EU, mind pedig a hat
szomszédos állam számára. Az egyes politikusok Fekete-tengeri szinergiával vagy egy
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demokratikus puffer zónával kapcsolatos nyilatkozatai zűrzavart okoztak. Ez az a pont,
amikor a keleti partnerség már nem egy eszköz...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony! Az Európai Unió – mint globális politikai
szereplő – hitelessége attól függ, hogy képes és hajlandó-e előmozdítani a fejlődést és
reformokat a szomszédos országok stabilizációja érdekében. Az EU együttműködése a
keleti partnerség államaival egy lehetőséget teremt ezen országok számára, hogy politikai
előrelépést tegyenek a szabadság és demokrácia értékei felé. Az egyes országok változó
politikai fejlődése fényében az EU-nak változó megközelítéseket kell alkalmaznia, és
fokozott segítséget és EU forrásokat kell biztosítani azoknak a keleti partnereknek, amelyek
készen állnak arra, hogy továbblépjenek és gyorsabban teljesítsék kötelezettségeiket.

Többet kellene tennünk elsősorban azért, hogy arra ösztönözzük Ukrajnát és Moldovát,
hogy lépjenek előrébb a tárgyalásokban és próbáljanak megállapodásra jutni a széles és
átfogó szabadkereskedelmi zónával kapcsolatban. Véleményem szerint folytatnunk kellene
az Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Grúziával folytatott tárgyalásokat is. Belarusz
kénytelen lesz egy, a politikai helyzetnek megfelelő kommunikációs formát találni. Nem
szabad azonban engedni, hogy az ország lakói azoknak a politikai képviselőknek essenek
túszul, akik úgy döntöttek, hogy a demokrácia általuk elképzelt változatát teremtik meg.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Elnök asszony, a mai napon az Európai
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) fejlesztésének alapját fektetjük le.
Egyetlen egy kérdést szeretnék kiemelni, egy konkrét kérdést a biztos számára a külső
határokkal kapcsolatos programokról, valamint a határokon átívelő programokról.

Jelenleg 15 programunk van összesen 1,1 milliárd eurós költségvetéssel. Ennek ellenére
minden féltől azt halljuk vissza, hogy a dolgok nem állnak jól. A fejlődés nagyon lassú. A
rugalmasság igen csekély, és ha jól értettem az alapján, amit ma hallottam, a lengyel elnökség
szeretné ezt megoldani. A lengyelek szeretnének valós előrehaladást elérni és megvizsgálni
azt, hogy szükséges-e bármilyen változtatás ahhoz, hogy ezek a programok ismét kohézióra
legyenek képesek; illetve, hogy szükség van-e változtatásokra a 3. célkitűzéssel és az Interreg
keretében kialakított megközelítéssel kapcsolatban, amelyeket már évek óta ismerünk.

Kérdésem a biztos úrhoz a következő: miként kíván ezzel foglalkozni? Tulajdonképpen,
az ENPI-rendelet értelmében már a tavalyi év során értékelést kellett volna tartaniuk. Még
nem láttam az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Miképpen fogják ezt beépíteni a májusi
kiadványokba, és hajlandóak lennének-e esetlegesen a Parlamenttel egyetértésben egy
meghallgatást tartani, amelyre a leginkább érintetteket hívnák meg és ahol elmesélhetnék
tapasztalataikat? Van egy olyan érzésem, hogy egyes dolgokat alaposan módosítani kell
majd.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az EU
szomszédsági politikáinak felülvizsgálatával egy olyan úton indulunk el, amelynek egyhamar
nem jutunk a végére. A mediterrán térség eseményei egy alapvető változási folyamat
kezdetét jelzik, és maradandó következményei lesznek, nem csupán a térség országai, de
Európa számára is.

Szem előtt kell tartanunk, hogy a totális demokráciára való váltás nem lesz könnyű, és ezt
a folyamatot számos kockázat és bizonytalanság övezi. Pontosan ezért rengeteg tennivalónk
van és ezek sok időt vesznek igénybe. Európa válaszát egy azonnali és hosszú távú tetteken
alapuló stratégiának kell fémjeleznie.
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Meg kell könnyítenünk az európai piacokra való bejutást és nagyobb mobilitást kell lehetővé
tennünk. Egy olyan konferenciát kell szerveznünk, amely feltárja az azon országok adóssága
törlésének vagy átütemezésének lehetőségét, amelyek a demokrácia felé vezető utat
választották; elegendő pénzügyi forrást kell elérhetővé tennünk, és támogatnunk kell a
demokratikus folyamatokat a parlamentáris intézmények és politikai pártok megerősítésén
keresztül, biztosítva minden állampolgár részvételét ebben. Mindennek egy újjáélesztett
euro-mediterrán párbeszéd keretén belül kell megtörténnie.

Európa stratégiai és politikai jövője forog kockán. Véleményem szerint Európának meg
kell értenie, hogy bár mind kelettel, mind déllel foglalkoznunk kell, a dél jelenleg prioritást
élvez. Alapvető változásokra van szükség ezeket a politikákat illetően; ideje új fejezetet
nyitnunk.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Elnök asszony, a déli dimenzió az európai
szomszédságpolitika értelmében az egyik legfontosabb fejlesztési terület az Európai Unió
számára. Olyan országokra terjed ki, mint például Ukrajna, Belarusz, Moldova, Grúzia,
Azerbajdzsán és Örményország. Az Uniónak nagyon fontos gazdasági és pénzügyi
érdekeltségei vannak ezekben az országokban és ezekről nem szabad megfeledkezni, de
a legfontosabbak az energiával kapcsolatos ügyek. Ezek között az országok között vannak
azok az államok, amelyeken keresztül lehet az orosz gázvezetékeket kiváltó olyan alternatív
energia-útvonalakat megépíteni, mint például a Sarmatia vagy a Nabucco gázvezetékek.
Az Európai Unió említett országokkal való együttműködésének erősítése érdekében
liberalizálni kell az EU kereskedelmi térségét, ami fokozott kereskedelmet tenne lehetővé
és közelebb hozná ezeket az országokat az Európai Unióhoz, azon felül, hogy az Unió már
egyébként is az említett országok legjelentősebb gazdasági partnere. Természetesen a végső
cél egy szabadkereskedelmi térség létrehozása kell, hogy legyen, ami különleges módon
hozna minket közelebb egymáshoz. Végezetül nem szabad elfeledkeznünk a
vízumkötelezettségek enyhítéséről, az emberek közötti programok erősítéséről sem,
valamint arról, hogy támogatnunk kell a déli partnerség államainak fiataljai és az EU fiataljai
közti csereprogramokat.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Elnök asszony, biztos úr! Mindannyian szeretnénk, ha az
Európai Unió politikája hatékony lenne, de ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen maximális
következetességre van szükség a szomszédságpolitika keleti, valamint déli dimenziójában
is. Ami a keleti dimenziót illeti, szeretném felhívni a figyelmet az úgynevezett befagyott
konfliktusokra, különös tekintettel Moldova, a Dnyeszteren Túli Köztársaság és
Hegyi-Karabah helyzetére, és, mint Grúzia állandó előadója az Európai Parlamentben,
szeretnék néhány szót ejteni az Abbáziában és Dél-Oszétiában uralkodó helyzetről is.

Ezekkel az ügyekkel kapcsolatban ma egy következetes Európai Uniós politikára van
szükség. Ez nem csak következetességet, de megosztást is jelent; egy olyan politikát, amelyet
az európai intézmények, különösen a főképviselő, az Európai Bizottság más tagjai és a
tagállamok is ugyanolyan mértékben követnek. Közös hangon kell szólnunk Oroszország
vezetőihez ma, és közölni velük, hogy nem tesznek eleget 2008-ban vállalt
kötelezettségeiknek, és hogy például az Európai Unió megfigyelő missziója a lehető
leghamarabb nyerjen bebocsátást Abbáziába és Dél-Oszétiába.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Elnök asszony, az észak-afrikai népfelkelések rávilágítottak
a feltételezett realpolitik által vezérelt európai politika és diplomácia hibáira, amely
diktátorokat támogatott és alábecsülte az emberek szabadságra, igazságra és lehetőségekre
irányuló törekvéseit.
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Ennek eredményeképpen az EU módosította a déllel kapcsolatos prioritásait az európai
szomszédságpolitikán (EPN) belül. Egyetértek az új irányokkal, amelyeket a „három M-nek”
nevezünk (‘money, market access and mobility’), azaz „pénz, piacra jutás és mobilitás.
Ugyanakkor, csak abban az esetben értek egyet vele, ha az általunk szomszédjainknak
nyújtott támogatást a bemutatott politikai hajlandóságtól és a demokratizálódás
folyamatában tapasztalt konkrét előrelépéstől tesszük függővé. Politikai pártok nélkül
nincsen demokrácia. A demokratikus politikai erők képzésének finanszírozás és szervezés
szempontjából történő támogatását kell prioritásnak tekinteni, mivel ez ad majd hatalmat
azoknak a fiatalembereknek és nőknek a kezébe, akik bátor módon útjára indították az
arab tavaszt.

A továbbra is vallási és patriarchális irányvonalak mentén irányított társadalmakban
bármilyen valóban demokratikus változás sarkalatos pontja a nők részvétele, valamint az
emberi jogok tiszteletben tartása lesz. Az EU a dél-mediterrán térségnek nyújtott politikai
támogatásának ez kell, hogy legyen az alapvető orientációja.

Végezetül az EU-nak előre kell mozdítania a feltörekvő szereplők részvételét a politikai
párbeszédben, beleértve vallási programokat szorgalmazó pártokat, mint például a
Muzulmán Testvériséggel kapcsolatban állókat, akiket az elszigetelés helyett inkább be
kell vonni ebbe a demokratikus játszmába.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Elnök asszony! Ahhoz, hogy az általunk tárgyalt
politika meghozza a tőle várt pozitív eredményt pénzre van szükség. Ezért tehát maradunk
kellene a becsületbeli megegyezésnél, amely a rendelkezésre álló pénzek egyharmados,
illetve kétharmados megosztását határozza meg. Erre van szükség a politika hatékony
véghezviteléhez. Másodszor pedig a helyzet egyértelmű diagnózisára van szükség. Pontosan
ezért nem szabad Belaruszt összevetni Ukrajnával, mivel az előbbit egy egyértelmű, átlátható
rezsim uralja, míg utóbbi a demokratizálódás problémáival küszködik. Végül pedig egy
ilyen politika a tagság lehetőségét kínálja fel azoknak az államoknak, amelyek ezt szeretnék
elérni. A tagság egyértelmű perspektívája egy önbeteljesítő jóslatot hoz létre, és amennyiben
a társadalmaknak és az ezeket az államokat kormányzóknak az a benyomásuk, hogy a
teljes uniós tagság egy elérhető cél, akkor ennek elérése bizonyosan valószínűbbé válik.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Elnök asszony, biztos úr! Nagyon sajnálom,
hogy a Tanács nem képviselteti magát a mai vitán. Három dolgot szeretnék megemlíteni
a déli szomszédsággal kapcsolatban. Először is, az Európai Uniónak támogatnia és
könnyíteni kell a demokratikus változás folyamatát. A múltban a szomszédos hatóságok
a stabilitással kapcsolatos aggályaikkal indokolták saját tétlenségüket.

Másodszor, déli szomszédjainknak gazdasági jólétet kívánok; ez rengeteg reformot,
beruházást, pénzügyi és gazdasági támogatást, valamint kereskedelmet igényel, nem csupán
északkal persze, de dél és dél közötti kereskedelmet is, ami jelenleg nem létezik.

Kicsit aggaszt a Bizottság és Ashton főképviselő által választott irányvonal: egy, a New
York Times-ban 2011. március 18-án megjelent cikkben Ashton asszony láthatólag azt
tanácsolja ezeknek az országoknak, hogy szakosodjanak az európai piacra történő
mezőgazdasági exportra. Ezzel nem értek egyet. Füle biztos úr ezzel teljes mértékben
tisztában van, bár most éppen rázza a fejét. Ezeknek az országoknak diverzifikált gazdaságra
és mezőgazdaságra lenne szükségük. Megismételném a kulcsszót: diverzifikált.
Foglalkozniuk kell belföldi élelmiszer igényeikkel is és nem szabad mindössze egy pár
olyan export termékre szorítkozniuk, amelyek ezen felül az európai gazdálkodóknak is
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fejfájást okoznak. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban tehát józanészre és megfontoltságra van
szükség.

Harmadszor pedig fel kell támasztanunk az UfM-et – Unió a Mediterrán Térségért elnevezésű
szervezetet –, illetve annak projektjeit, amely segíthet a mediterrán országok gazdasági
modernizációjában. Sajnos az UfM továbbra is holtponton van, nincs főtitkára és nem
hagyhatjuk, hogy az Izrael és Palesztina közötti előrelépés hiánya kihasson rá.

Hölgyeim és uraim! Óriási kihívással állunk szemben.

Evgeni Kirilov (S&D).   – Elnök asszony! Az EU keleti szomszédsága bizonyulhat az
eddig legjobb erőfelmérőnek az EU külpolitikája számára. Az Uniónak be kell tartania saját
jogi keretrendszerét, különösen az EU biztonsági stratégiáját, amely kihangsúlyozza annak
szükségességét, hogy „határain megfelelően kormányzott országok legyenek bőséggel”.
Ezt saját átfogó stratégiájában is meg kellene valósítania a pozitív változás előidézésének
érdekében.

Az ENP kelet felé történő formálissá tételének legnagyobb akadálya azonban továbbra is
a Dnyeszteren Túli Köztársaság és a Dél-Kaukázus megoldatlan konfliktusai, amelyekben
a térség labilitása, valamint gazdasági és politikai problémái is gyökereznek. Elég csak a
Dnyeszteren Túli Köztársaságban bekövetkezett robbanást említeni, amely súlyosan
megrongálta a gázvezetéket.

Nagyon fontos és sürgős, hogy az EU többek között közvetlen közvetítéssel,
bizalomépítéssel és a több millió belső menekültnek és a menekültnek nyújtott humanitárius
segítséggel támogassa az ezen konfliktusok megoldását célzó törekvéseket. Az EU-nak
pontosan ezért kell biztosítania azt, hogy a térségnek nyújtott jelentős pénzügyi és technikai
támogatás mellé megerősített politikai jelenlét és megfelelően meghatározott feltételrendszer
párosul.

Jacek Protasiewicz, (PPE).   – (PL) Elnök asszony, biztos úr! Először is szeretnék gratulálni
a két jelentés szerzőjének, és külön kiemelném a szomszédságpolitika déli dimenziójáról
szóló jelentés szerzőjét, Siwiec urat. Ezt nem csupán az udvariasság mondatja velem, hanem
az, hogy őszintén hiszem, hogy végre olyan jelentéseket látunk, amelyek bemutatják, hogy
az európai szomszédságpolitikának nagy részben olyan értékeken kell alapulnia, amelyek
számunkra is a legfontosabbak: az emberi jogok tiszteletben tartásán, a sajtószabadságon
és a demokratikus kormányokon.

Szeretném megismételni, amit hétfőn is említettem ugyanitt: az észak-afrikai és közel-keleti
eseményekből levont következtetések azt mutatják, hogy az ott élő emberek, különösen
a fiatalok, nem csupán több kenyeret, de nagyobb szabadságot és polgári, valamint emberi
jogaik fokozott tiszteletben tartását követelik. Ugyanez igaz keleti szomszédjaink esetében
is, különös tekintettel az Európai Unió egyik közvetlen szomszédjára, Belaruszra. Szeretnék
Önöknek mesélni arról a botrányos esetről, ami ma délután történt Hrodnában, Belaruszban.
Andrzej Poczobut újságírót, akit az elnök nemzetközi sajtóban való rágalmazásával
vádolnak, letartóztatta a KGB, hogy megakadályozzák azt, hogy a holnapi nap folyamán
a fehérorosz delegáció ülésén felszólaljon itt az Európai Parlamentben. Ezt botrányosnak
tartom. Az európai szomszédságpolitika feladata, hogy segítsen megakadályozni az olyan
eseteket, mint amilyen Andrzej Poczobuté is.

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Elnök asszony! Hálás vagyok, hogy a Bizottság az
európai szomszédságpolitika déli dimenziójának felülvizsgálatának előadása mellett
döntött. Nagy szükség volt erre. Be kell látnunk, hogy Európa ahelyett, hogy keményen
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számon kérte volna a demokráciát, inkább toleranciával válaszolt a diktatúrákra. Ezt
megsínylette az Európával szembeni bizalom is. Ezért új politikára van szükségünk; egy
olyan politikára, ami segít ezeket az országokat újjáépíteni több évtizednyi rossz
kormányzást követően. Európa, mint a térség legfontosabb kereskedelmi partnere,
rengeteget tehet ennek érdekében. A legjobb megközelítés valószínűleg az lenne, ha
pontosan ebbe az újjáépítésbe és kereskedelembe történne beruházás az elvesztett bizalom
visszanyerése érdekében. Ezért is örülök annak, hogy a Bizottság ebben a közleményben
a kereskedelmi dimenzióról beszél – pontosabban arról, hogy növelnünk kellene
észak-afrikai szomszédjaink piacra jutását, annak érdekében, hogy kereskedelem segítségével
érjék el a jólétet.

Jelenleg azonban az európai vámakadályok azok, különösen a mezőgazdasági szektorban,
amelyek leginkább hátráltatják a fejlődést. Vegyük például a mezőgazdasági termékek
minimális árát, nevezetesen, hogy minél hatékonyabb a gyümölcsök és zöldségek
termesztése, annál magasabb vámokat kell fizetni rájuk. Ez akadályozza a fejlődést és a
jólétet. Ezért szeretném azt javasolni, hogy első lépéseként a Bizottság adjon a demokrácia
felé tartó úton első lépésüket megtevő észak-afrikai országoknak szabad bejutást az európai
piacra. Ezt megtettük a nyugat-balkáni államok esetében is a jugoszláv háborút követően,
és miért is ne követnénk most is ezt a példát? Európa jólétét az európai szabad
kereskedelemre építjük, és miért is ne segítenénk észak-afrikai szomszédjainkat, hogy ők
is a velünk folytatott szabad kereskedelemre építsenek?

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Elnök asszony! Az európai szomszédságpolitika
minden kétséget kizáróan egy sikeres politika. Mindazonáltal még dinamikusabbá és
hatékonyabbá kell azt tennünk. A jelenlegi kedvezőtlen gazdasági hangulatot nem szabad
kifogásként használni arra, hogy miért nem erősítjük tovább. Ez különösen vonatkozik a
politika déli dimenziójára.

A közelmúlt drámai észak-afrikai eseményeit követően erre sürgősen szükség lenne.
Ezeknek a társadalmaknak szükségük van támogatásunkra; életbevágóan fontos, de
ugyanakkor diszkrét segítségünkre és itt a nyilvánvaló történelmi és politikai okokból
kihangsúlyoznám a diszkrét szót. Támogatnunk kell a szóban forgó államok civil
társadalmait, csakúgy mint azok demokratikus tevékenységét és nagyobb szabadsággal
kapcsolatos követeléseit.

Ezen felül, nem szabad elfelejtenünk, hogy a mediterrán térség fokozatosan egy időzített
bevándorlási bombává kezd átalakulni; és ez egy újabb ok amellett, hogy a
szomszédságpolitikán keresztül támogassuk a stabilitást, a demokráciát és a növekedést
ezekben az államokban.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Elnök asszony! Szeretnék gratulálni a biztos úrnak a
partnerségekkel kapcsolatos közleményért, amely gyors és távolba mutató megközelítést
fogadott el.

Szemünk előtt történik a szomszédságpolitika újratervezése és a biztos úr ennek a
holisztikus megközelítésnek az oltalmazója. Fatális hibának tartom a déli és keleti
szomszédságok szembeállítását. Az újratervezés közepén vagyunk, és bár vannak jó hírek
arról, hogy mi is történik délen, az újragondolás jelentősége túlmutat délen is. Keletre is
kiterjed. A kormány-központú politikáról a társadalom-központú politikára, és a rövidlátó
gazdasági érdekeltségű politikáról az emberi jogokat és a demokráciát előtérbe helyező
politikára kellene áttérnünk. Politikánkban nagylelkűnek kell lennünk a társadalmak iránt,
és sokkal szigorúbban és többet követelve kell a kormányok felé fordulnunk. Ezen felül
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nem szabad összekevernünk a stabilitást és a status quo-t. Egyfajta átmeneti megközelítést
kellene alkalmaznunk.

A szomszédságpolitika ezen új paradigmájának az építése annak szükségességét is magában
hordozza, hogy a keleti politikát is hasonló irányba fejlesszük. Egyenlő figyelmet kell
szentelnünk délnek és keletnek. Szimmetrikus és ugyanakkor intelligens finanszírozásra
van szükség, mivel a két oldal szembeállítása egy hamis dilemma. Itt strukturális
alulfinanszírozásról van szó. A szomszédságpolitika államainak évente mindössze 20
százalékát fizetjük annak, amit a világ többi részének fizetünk. Tisztában vagyok azzal,
hogy nem könnyű ma a finanszírozásról beszélni. Ezt a politikát azonban újra kell tervezni,
és ez bizony további finanszírozást igényel.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – Elnök asszony! Jelen pillanatban gondosan
mérlegelnünk kell a két európai szomszédságpolitika tényezőt és meg kell találnunk köztük
az egyensúlyt. Az ENP-nek rugalmasabbá, proaktívabbá és optimalizáltabbá kell válni.
Amennyiben szeretnénk Európa körül egy stabilitást, közös értékeket és előrelépést tanúsító
térséget szeretnénk kialakítani, első lépésként nem korlátozhatjuk saját magunkat előre
meghatározott kvótákkal. A pénzügyi segítségnyújtást a politikai részvétel, illetve az EU
értekeihez, szabadságaihoz és standardjaihoz való közelebb lépés hajlandósága
függvényében kell mérlegelni. Ez legyen eredmény orientált, valamint a demokratikus
célkitűzéshez és világos kritériumokhoz, illetve a reformok terén történt előrelépéshez
kötött.

Másodszor pedig fontolóra kell vennünk egy gyors reagálású eszköz kialakítását az ENP-n
belül, hogy azonnal és rugalmasan reagálhassunk a partnerállamokban bekövetkező
politikai változásokra, ahogyan ez nemrég a déli szomszédságban is megtörtént.

Harmadszor, az EU segítségnyújtás vonzereje is nagyon fontos. Az EU forrás hozzárendelési
folyamatainak leegyszerűsítése, valamint a szakértelem aktív megosztása a tagállamok
által a programozási korai szakaszaiban további ösztönző tényező lehet.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Elnök asszony! Galaţiból származom, egy, az Európai
Unió Moldovával és Ukrajnával közös határa mellett fekvő román városból. Pontosan ez
az, amiért szeretném konkrétan megemlíteni európai szomszédságpolitika keleti
dimenziójának felülvizsgálatát. Szeretném kihangsúlyozni a felülvizsgálat fontosságát
mind az Európai Unió Duna-régió stratégiájának végrehajtása, mind pedig az Európai Unió
energiabiztonsága szempontjából.

Szeretném felszólítani a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy indítsanak útjára egy
átfogó Európai Uniós stratégiát a fekete-tengeri régióval kapcsolatban, valamint hogy
ennek a hatékony végrehajtásához biztosítsanak elegendő pénzügyi és humán erőforrásokat.
Üdvözlöm Ukrajna és a Moldovai Köztársaság csatlakozását az Energiaközösséget létrehozó
szerződéshez, amely jelentősen hozzájárul majd az Unió energiabiztonsági célkitűzéseinek
eléréséhez, csakúgy mint ezen országok biztonságához.

Ha már az Unió prioritást élvező energia projektjeinél tartunk, szeretném kiemelni a déli
földgáz folyosó jelentőségét. Úgy vélem, hogy a Nabucco földgázvezeték, az
Adria-gázvezeték, a Páneurópai Olajvezeték és az ITGI mellett...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE).   – Elnök asszony! Én támogatom az európai
szomszédságpolitikát, mint jelentőségteljes politikai keretrendszert, ami mind a keleti,
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mind pedig a déli dimenziókban erősítheti a demokráciát, de most azért jelentkeztem
felszólalásra, mert mindannyiunknak szerettem volna feltenni a következő kérdést: vajon
tényleg jogos az Európai Unió azon morális joga, hogy harmadik országoknak mutassa
meg a valódi demokrácia felé vezető utat?

Mindkét állásfoglalásra irányuló indítvány olyan ENP értékeket említ, mint például a
demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása,
beleértve a sajtószabadságot, az igazságszolgáltatás függetlenségét és a korrupció elleni
küzdelmet. De vajon tényleg élen jár-e az Európai Unió ezeken a területeken, figyelembe
véve a média helyzetét Olaszországban vagy Magyarországon, a Lettországban és
Észtországban uralkodó tömeges hontalanságot, valamint a saját Parlamentünkben felmerült
korrupciós gyanúkat.

Nagyon remélem, hogy sikerül fenntartanunk egy...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Seán Kelly (PPE).   – Elnök asszony! A kulcsszó itt a szomszédság. A jó szomszédok a
magánéletben is fontosak. A jó szomszéd az, ki barátságos, nem avatkozik be feleslegesen
az ember ügyeibe, de szükség esetén lehet számítani a segítségére.

Az Európai Unió politikájának ilyennek kellene lennie. Ez könnyen kivitelezhető,
amennyiben a szomszédos országok barátságosak, stabilak és demokratikusak. Ha azonban
ez nem így van, akkor problémásabb a helyzet.

A civil társadalmak bevonására vonatkozó javaslat, különösen ezen országokban, nagyon
jó. Tisztelt kollégám, van Nistelrooij úr rámutatott arra, hogy jelenleg 1,1 milliárd eurót
költünk határ menti tevékenységekre és arra, hogy egy fokozottabban kohéziós
megközelítésre van szükségünk. Ezzel én magam is egyetértek.

Az továbbá, hogy tartsunk rendszeres meghallgatásokat, különösen a nem demokratikus
rezsimek civil társadalmának részvételével szintén egy remek javaslat, hiszen így közvetlenül
tőlük hallhatjuk, hogy mit is akarnak közölni.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Elnök asszony, biztos úr! Az európai
szomszédságpolitika dél-mediterrán térségi kilátásainak jellemzésekor utaltak a potenciális
katalizátorokra. Elfelejtettek azonban megemlíteni egy csoportot, amelyhez én magam is
tartozom. Európában a hozzám hasonló embereket – bevándorlókat és bevándorlók
gyermekeit – akik egy Európa által egykor gyarmatosított területről jöttek, a mai napig
megbélyegezik. Pedig humán erőforrások vagyunk vagy lehetünk mi is: meghatározó
közvetítők észak és dél között ebben a történelmi időszakban.

Tisztelt Füle biztos úr, erről a lehetőségről mi a véleménye? Ezt számításba veszi majd?

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (LT) Elnök asszony! Az európai szomszédságpolitika
felülvizsgálata az egyik legfontosabb feladatunk. Az Egyiptomban, Tunéziában, Líbiában,
Jemenben, Bahreinben és máshol történtek könyörtelenül számolják fel a bennünk élő
sztereotípiákat: nevezetesen, hogy a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában élők többségét
nem érdeklik az emberi jogok és megszokták már, hogy diktatórikus rezsimek uralma alatt
élnek. Az arab világ forradalma bebizonyította, hogy ez egy tévedés.

Néhány héttel ezelőtt ellátogattam Egyiptomba, azon a napon, amikor az
alkotmánymódosítással kapcsolatos népszavazást tartották. Akivel csak találkoztunk,
mindenki szabadságról, igazságról és demokráciáról beszélt. A legtöbben kihangsúlyozták,
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hogy az Európai Uniótól másfajta támogatást várnak. Olyan támogatást, amely erősíti a
civil társadalmat, politikai pártokat segít létrehozni és védelmezi az emberi jogokat, hogy
a jövőben szabad és tisztességes parlamenti és elnökválasztásokat tarthassanak. Az ott
végbemenő demokratikus folyamatok igen törékenyek és sérülékenyek, és ezért fontos,
hogy időben segítsünk.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Egy igen fontos elemet tudok értékelni,
mégpedig azt, hogy mi, a Bizottság és a Parlament párhuzamosan közelítünk a
szomszédságpolitika felülvizsgálatához. Ez nem egy olyan helyzet, más politikákkal
ellentétben, ahol egy már véglegesített termékkel érkezünk, majd vitázunk róla. Már egy
jó ideje elindult a folyamat és egymás közötti kölcsönhatások révén sikerült a Parlament
jó ötletei közül többet is napirendre tűzni, illetve saját ötleteinket is elmagyarázni. Az a
tény, hogy számos felszólaló tett értékes javaslatokat és tett fel remek kérdéseket bizonyítja,
hogy ez volt a helyes megközelítés.

A Lisszaboni Szerződésben, amelyet szintén ez a Parlament fogadott el és szavazott meg,
nagy ambíciókat fogalmaztunk meg. Egyetértettünk abban, hogy az Európai Unió globális
szereplő legyen. Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és a Bizottság és az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselője és én mindketten azon a véleményen vagyunk, hogy ezt az
elvárást nemigen lehet teljesíteni anélkül, hogy – először is – saját portánkon is valóban
konstruktív szerepet töltsünk be, és ezt pedig lehetetlen véghezvinni anélkül, hogy ne
foglalkoznánk közvetlen környezetünk kihívásaival, beleértve az elnyújtott konfliktust is.

Ezt szem előtt tartva kezdtük meg közösen a felülvizsgálati folyamatot tavaly júniusban.
Akkor célunk az volt, hogy először is reflektáljunk a Lisszaboni Szerződés által szállított
új eszközökre. A külpolitikai fellépés terén nagy változások mentek végbe a hat hónapos
elnökség és külkapcsolati prioritásainak azzal a kiszámítható és koherens politikával való
kiváltása által, amelyet csak egy kettős feladatot ellátó személy garantálhat a KKBP közösségi
eszköze és az Európai Külügyi Szolgálat kapacitásainak összevonásával. A nagykövetségeket
felminősítették annak érdekében, hogy ne csupán a Bizottságot, de az Európai Uniót is
képviseljék. Ezek óriási dolgok.

Tisztában vagyok azzal, hogy rengeteg a kihívás, kérdés, sőt kritika is, de hiszem, hogy
ezek a változások egy külpolitikával kapcsolatos koherensebb EU politikát eredményeznek
majd. Szerettük volna, ha ezt a szomszédságpolitika is tükrözi. Szerettük volna továbbá
pótolni az egyik olyan dolgot, ami érzésünk szerint hiányzott. Megnézve a szomszédságot,
úgy éreztük hiányzik az, hogy a szomszédságpolitika államai magukénak érezzék azt.
Egyes partnereink elmondták, hogy a szomszédságpolitikát rájuk kényszerítették és
valójában senki sem konzultált velük erről. Úgy vélik tehát, hogy az ő véleményüket nem
vették számításba és egyetlen egy rendszert alkalmaztak az egészre, anélkül, hogy számításba
vették volna a sajátosságokat. De akkor jött az arab forradalom. Tükröt tartott elénk –
amire már igencsak szükségünk volt szerintem – ami arra késztetett minket, hogy olyan
fontos kérdéseket tegyünk fel, mint hogy például mennyire állunk készen kiegészíteni a
feltörekvő demokráciák törekvéseit; milyen messzire vagyunk hajlandók elmenni az olyan
helyzetek megoldását illetően, mint például a líbiai konfliktus; hogy meddig kellene itt és
amott kompromisszumokat kötnünk, illetve, hogy meddig fogjuk a stabilitást
összekapcsolni az egyeduralommal, elfogadva azt, hogy érdekeltségeink eddig nem mindig
harmonizáltak értékeinkkel.

Március 8-i közleményünk igyekezett választ adni ezen kérdések egy részére – ha őszinte
akarok lenni, akkor a könnyebb kérdésekre – mivel tulajdonképpen csak a feltörekvő
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demokráciákkal kapcsolatos kérdéseket válaszoltuk meg. A nehezebb kérdéseket
meghagytuk a stratégiai ENP felülvizsgálatra. Sok ezek közül még ma is válaszra vár.

Abban a március 8-i közleményben három alappillért határoztunk meg, amelyeket a
stratégiai felülvizsgálat is tükröz. Az elő ezek közül a demokratikus átalakulást és az
intézményépítést támogatja szomszédos államokban. A második fókusza a társadalmakkal
ápolt viszonyra és a civil társadalmak támogatására irányul. A harmadik az inkluzív és
fenntartható növekedést támogatja szomszédjaink körében.

Sok déli ország jelenleg változáson megy keresztül, amely nem korlátozódik csupán
magukra az országokra, hanem kiterjed az egész térségre is. Ez minket és a helyzetre adott
reakcióinkat is változásra készteti; nevezetesen, hogy proaktívan reagálunk-e és követjük
nyomon ezeket a szomszédságunkban bekövetkező új jelenségeket. Ez a keleti térségre is
hatást fog gyakorolni és a tanulságokat is kell majd vonnunk keleti partnereinkkel folytatott
közös gondolkodásunk során. Ez a keletre való reflektálás nem a dél kárára történik, és a
délen végbemenő események, illetve jelenlegi déli érdekeltségeink és fókuszunk nem
mennek keleti érdekeltségeink kárára. Az ENP felülvizsgálati folyamata megerősíti a
szomszédságunk, legyen szó keletről vagy akár délről, történő kiegyensúlyozott
megközelítés szükségességét.

Megvan az új lendület, hogy szomszédságunkban lecseréljük, az esetlegesen inkább preferált
reálpolitikákat a mi értékeinken alapuló ambiciózusabb és sokkal proaktívabb politikákra.
Megvan a lendület továbbá ahhoz is, hogy világossá tegyük pontosan mit is szeretnénk
elérni a szomszédságpolitika eszközeivel. Néhány éve még a béke, stabilitás és jólét
zónájaként emlegettük. Ez egy igen fontos, és ma is érvényes fogalom, de a partnerek még
többet akarnak. Keleten többen is nagyon egyértelműen fogalmaznak az európai
törekvésekkel kapcsolatban. A déli államok egy intézményesebben meghatározott
keretrendszert szeretnének a gazdasági integrációt illetően. Hátráljunk el az elől, hogy
megosszuk gondolatainkat ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban? Nem gondolom, hogy ezt
kellene tennünk. Úgy vélem, hogy egyértelművé kell tennünk, hogy keleti partnerségnek
nem az a célja, hogy távol tartsuk a keleti országokat az uniós tagságtól, hanem egy módja
annak, hogy segítsünk nekik országaikon belül is kiépíteni az Európai Uniót. Véleményem
szerint egy ajánlatot kell tennünk a Dél legfejlettebb országainak – egy olyan
keretrendszerről, amelyben, ha nem is a döntéshozás, de a döntésformálás részei lehetnek.

Ne számítsunk azonban egy, a szomszédjainkkal ápolt kétoldalú viszonyra vonatkozó
technikai kényszerzubbonyra. Amire számíthatunk, az kevés, ugyanakkor nagyon
egyértelmű és nagyon fontos hivatkozási pont. Az ENP felülvizsgálat eredményeképpen
amire számíthatunk, az rugalmas és személyre szabott struktúra és egy olyan kölcsönhatás
lesz, amely remekül működik egy olyan közegben, ahol egyik oldalon politikai kormányzás,
míg a másik oldalon a mi programjaink és technikai valamint pénzügyi támogatásunk áll.

Ez nem lesz egy könnyű folyamat. A változás sohasem könnyű, de elődjéhez képest ez egy
folyamatos folyamat lesz, amelyben a felülvizsgálási képességek – vagy, ha úgy tetszik,
visszajelzési és ellenőrzési kapacitás – fontos részét képezi majd az ENP felülvizsgálatának.

Sokan említették Önök közül a pénzt. Minél nagyratörőbbek az ambícióink, annál több
erőforrást igényelnek. Ez teljesen logikus. De vajon tényleg csupán pénzről van szó?
Természetesen nem. Szó van emellett a kreativitásunkról, az összetartozásunkról,
partnereink érdekeinek komolyan vételéről, és arról, hogy ambíciózusan álljunk a
kereskedelmi piacaink megnyitásához és a mobilitási probléma megoldásához.
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A Jázmin forradalom sok szempontból a méltóságról és az egyenlő bánásmódról szólt.
Legyen ez a két tényező, a méltóság és az egyenlő bánásmód, azok az elvek, amelyekre
politikánkat alapozzuk. A Parlamentnek ebből a szempontból nagyon fontos szerep jut.

Elnök.   – Két állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtottak be (7)  az eljárási szabályzat
110. cikkének (2) bekezdése alapján.

A vitát lezárom.

A szavazásra április 7-én, csütörtökön kerül majd sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Tunne Kelam (PPE),    írásban. – Azoknak az országoknak, amelyek megfelelnek az EU
csatlakozási kritériumainak, meg kell adni az esetleges uniós tagság reményét. Az ENP déli
dimenziójának egyértelműen értékelnie kell ezt az elvet, és biztosítania azt, hogy
kelet-európai szomszédjaink konkrét lehetőségként látják a jövőbeni uniós tagságot.

A demokratikus és politikai reformokra, valamint a civil társadalom létrehozására leginkább
ható ösztönző erő eddig is az uniós tagság volt, és ez a jövőben sem lesz másképp. Amíg
a jövőbeni pályázóknak el kell végezniük házi feladatukat, addig az EU-nak bizonyítani
kell, hogy a bővítés melletti elkötelezettségünk továbbra is érvényes és hiteles. Ezen
hitelesség erősítése, valamint a kettős mércékkel kapcsolatos kétségek eloszlatása érdekében
az EU-nak egyértelművé kell tennie, hogy a keleti szomszédjainkkal fenntartott kapcsolatnak
elsődlegesen a demokratikus értékeken, az emberi jogok tiszteletben tartásán és a
jogállamiságon kell alapulnia. Mivel az egyes államokat saját érdemeik szerint kell értékelni,
az alapvető értékeket minden egyes államban egyenlően tiszteletben kell tartani egyes
tagállamok konkrét gazdasági és politikai érdekeltsége dacára is. Ugyanezeket az elveket
kell alkalmazni az Oroszországgal ápolt kapcsolatra is, ahol a jogállamiság és az emberi
jogi helyzet még rosszabb, mint az ENP államok többségében.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    írásban. – (CS) Be kell vallanom, hogy csak ámuldoztam
a Külügyi Bizottság által előterjesztett állásfoglalás olvasása közben. Képtelen vagyok
megérteni, hogy miként lehet elbagatellizálni a fehéroroszországi tüntetéseket, ahol a
tüntetők jelentős támogatást kaptak az országon kívülről, és az emelkedő élelmiszerárak
és munkanélküliség miatt kirobbant, viharként végbemenő egyiptomi és tunéziai
felkeléseket. Meglátásom szerint ez az abszurd következtetés teljesen jellemző az
úgynevezett politikusok abszurditására. Siwiec úr egyértelműen elmulasztotta észrevenni
az Arab világ monarchiáiban lezajlott, több tucat halálos áldozatot követelő tüntetéseket
vagy a líbiai háborút. Ennek egyértelműen így kell lennie. A 12. pont nem tartalmaz
nyilatkozatot a moldovai negatív fejleményeket illetően. Az Európai Néppárt
Képviselőcsoportjának egyes képviselői annyira bolondulnak Julija Timosenkóért, hogy
az ukrán kormány nélküle számukra demokráciaellenesnek tűnik; annak ellenére, hogy
az elmúlt év során a kormány jelentősen javított az ország gazdasági és politikai helyzetén.
Véleményem szerint a fehérorosz demokrata pártok fejlődésének többoldalú támogatására
való felszólítás a 13. pontban egyértelmű beavatkozásnak minősül egy másik állam
belpolitikai ügyeibe. Sajnálatos, hogy nem látunk ilyen, a demokrácia fejlesztésére irányuló
erőfeszítéseket olyan EU tagállamokban, mint például Magyarország. Az állásfoglalás 52.
pontját hatalmas arcátlanságnak tartom, csakúgy, mint az olyan felforgató tevékenységek
támogatását, mint a Belsat, a Radio Russia vagy a Fehéroroszági Európai Rádió. Engem

(7) Lásd a jegyzőkönyvet
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személy szerint ez a hidegháborús időszakra emlékeztet, ahogyan azt a
történelemkönyvekből ismerjük.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    írásban. – (PL) A mai európai parlamenti vita
során tovább tárgyaltunk az Európai Unió szomszédságpolitikájának keleti dimenziójáról.
Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a politika célja, hogy polgári, társadalmi és
gazdasági kezdeményezéseken keresztül erősítse az Unió és keleti szomszédjai közötti
kapcsolatokat, különös tekintettel Ukrajnára. Ukrajna fiatal polgárai számítanak az Unió
tagállamainak támogatására, és leginkább azt szeretnék, ha megnyitnák a határokat, hogy
szabadon mozoghassanak Európa országaiban, tanulhassanak, valamint, hogy
szenvedélyeikkel és az őket érdeklő dolgokkal foglakozhassanak. Nagyon fontos az
egyszerűbb vízum eljárásokról, valamint az EU-Ukrajna szabadkereskedelmi térségről
szóló megállapodások hatékonyabb végrehajtása. Továbbá ki kell terjesztenünk az ösztöndíj
rendszert az európai szomszédságpolitika keleti országainak diákjaira is, és arra bátorítani
őket fokozott mértékben végezzenek társadalmi és politikai tevékenységet.

Cristian Dan Preda (PPE),    írásban. – (RO) Üdvözlöm az európai szomszédságpolitikáról
szóló két jelentés közös megvitatását, hiszen szükség van arra, hogy egy konzisztens
megközelítést alkalmazzunk mind déli, mind pedig keleti szomszédjaink esetében.
Szeretném először is kihangsúlyozni, hogy nem célravezető a két földrajzi térséget
egymással versenyeztetni. Itt nem az erőforrásokért való versengésről van szó, hanem az
erőforrások azon partnerek felé történő irányításáról, akiknek sikerült előrelépést elérniük
a szomszédságpolitika alapját képező kritériumokkal kapcsolatban. Gondolok itt elsősorban
az emberi jogok tiszteletben tartására, a demokráciára és a jogállamiságra. Ezért hiszem
azt, hogy elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy ne csupán a szomszédságpolitika által
elért pozitív eredményeket – például Moldova vagy Grúzia esetét – ismerjük el, de a
kedvezőtlen fejleményeket is, mint például ami Belaruszban vagy Ukrajnában történt. A
megkülönböztetés kell hogy legyen az alapkritérium, amely déli szomszédságra is
vonatkozik. Másfelől azonban azzal kapcsolatos elvárásainknak, hogy európai partnereink
tartsák tiszteletben az Unió közös értékeit konzisztensnek és nagyon magasnak kell lenniük.

Fiorello Provera (EFD),    írásban. – (IT) Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata
során fontos értékelni ennek a migrációval kapcsolatos politikának a hatásait. Egy
szomszédságpolitika sem lehet maximálisan hatékony ezen a téren anélkül, hogy megoldaná
a migrációt kiváltó bizonytalansági tényezőket.

Ez magában foglalja a regionális együttműködést, esetlegesen a származási és
tranzitországok közötti kétoldalú megállapodások segítségével. Együtt kell működnünk
mind a tranzit-, mind a származási országokkal, hogy megakadályozzuk a migrációs
hullámokat. Segítenünk kell a migránsok országainak a demokratizálódásban és a jó
kormányzás elérésében, azáltal, hogy hozzáférést biztosítunk értékeinkhez és
tapasztalatunkhoz.

Ami az európai szomszédságpolitikát illeti, egy olyan gazdasági napirendre van szükségünk,
ami képes emelni a foglalkoztatottság szintjét, illetve olyan kereskedelmi megállapodásokra,
amelyek valódi, piacorientált gazdasági fejlődést képesek előidézni. Füle biztos úr és Ashton
főképviselő a „többért többet” formulával a támogatási feltételek azon fogalmát támogatják,
amelynek célja a demokratikus reformok és az emberi jogok tiszteletben tartása terén
leginkább aktív országok megjutalmazása. Ezt a megközelítést bátorítani kell, hiszen
egybecseng értékeinkkel, hatékony a fejlődést illetően és emellett méltányos az európai
adófizetőkkel szemben.
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Debora Serracchiani (S&D),    írásban. – (IT) Az utóbbi idők dél-kelet európai történéseinek
fényében felül kell vizsgálnunk az európai szomszédságpolitikát a déli partnerállamok
tekintetében azáltal, hogy biztosítjuk a valódi demokratikus átalakuláshoz szükséges
eszközöket és segítséget, illetve megteremtjük a mélyreható politikai, társadalmi és
intézményi reformok alapjait. Nagyon fontos, hogy a politika felülvizsgálatában kiemelten
kezeljük a független igazságszolgáltatás, az alapvető szabadságok, beleértve a sajtószabadság
és a korrupció elleni küzdelem tiszteletben tartásának kritériumait, de hasonlóan fontos,
hogy gondosan mérlegeljük és újravizsgáljuk az EU mediterrán stratégiáját a politikai
párbeszéd erősítése és a demokratikus és társadalmi erők támogatása érdekében.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    írásban. – (HU) Az arab világ válsága rámutatott, hogy a
szomszédságpolitikában eddig követett irány megbukott. A finanszírozási eszközöket
átláthatóbbá kell tenni, a támogatások folyósítása során az eredményszemléletnek kell
érvényesülnie. Ez a politika keleti dimenziójára is igaz. A jövő európai
szomszédságpolitikájának az emberek közti, határokon átnyúló kapcsolatokon kell
nyugodnia, különösen a keleti dimenzió esetében, hiszen a keleti partnerség által érintett
országok a tagjelöltség perspektívájával is rendelkeznek. Az Ukrajna és az EU közti
kölcsönös vízummentesség ügyét pragmatikusan kellene kezelnünk, és nem politikai
nyomásgyakorlásra kellene használnunk. Az ukrán kormánynak számos tennivalója van
az emberi jogok és a demokrácia megerősítésének terén. Emiatt viszont a legkevésbé sem
az ukrán állampolgárokat kellene büntetnünk. Ha az Európai Tanács a Belarusz ellen
bevezetett szankciók mellett támogatja a fehérorosz állampolgárokat, Ukrajna esetében
se alkalmazzon külön mércét! A vízummentesség mielőbbi odaítélése, amely remélhetőleg
még az idei év során megtörténik, megalapozhatja azt a gazdasági bizalmat is, amely a
szabadkereskedelmi övezet létrehozásához szükséges. Bízom abban, hogy a lengyel elnökség
prioritásként kezeli ezt az ügyet. Sajnálatos, hogy a keleti partnerség csúcstalálkozójára a
magyar elnökség alatt már nem kerülhetett sor. Magyarország sokkal objektívebben tudta
volna kezelni az EU keleti szomszédságságában található partnereket, mint a lengyelek,
akik történelmi tapasztalataik miatt számos relációban elfogult politikát folytattak az
elmúlt években.

Traian Ungureanu (PPE),    írásban. – Az európai szomszédságpolitika maradjon európai,
és ne váljon franciává, románná vagy lengyellé. A déli és keleti szomszédok közötti
megkülönböztetés, amelyet egy keletről délre történő pénzmozgás követ, egy szponzor
állam számára kedvező lehet, de ugyanakkor az európai szomszédságpolitika végét is
jelentené. A Franciaország által gyakorolt nyomás, hogy finanszírozzuk a déli területeket,
miközben a keletet elhanyagoljuk, sajnálatos precedenst teremthet. Európának egész
szomszédságával kell törődnie, nem csupán kiemelt, prioritást élvező szomszédjaival. A
keletről délre történő pénzmozgás katasztrofális üzenetet küldene keleti partnereinknek.
Nincs értelme annak, hogy úgy támogatjuk a demokráciát délen, hogy közben gyengítjük
azt keleten. Az európai törekvéseket és a keleti partnerek demokratikus értékeit tovább
károsíthatja egy impulzív vízumliberalizációs politika. Ezen a téren nincs helye az „először
Oroszországot” politikának. Az orosz polgároknak joguk van szabadon utazni, de nem
keleti partnereink előtt. Az Oroszországnak jóváhagyott vízummentesség az orosz útlevelet
egy olyan aranyat érő dokumentummá változtatná át, amelyre Grúziában, Moldovában
és Ukrajnában is áhítoznának. Ez belülről destabilizálná ezeket az országokat. Ragaszkodom
ahhoz, hogy az EU komolyan mérlegelje ezeket a problémákat.
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21. A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a
Közel-Keleten

Elnök.   – A következő napirendi pont a Bizottság nyilatkozata a nemi erőszak
konfliktusokban való használatáról Észak-Afrikában és a Közel-Keleten (2011/2661(RSP)).

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony! A lehető leghatározottabban el kell
utasítanunk a nők elleni erőszak minden formáját, a megfélemlítéstől a szemérem elleni
erőszakig. Ezek szörnyű bűncselekmények, amelyeket gyakran a legsebezhetőbbek és
legvédtelenebbek ellen követnek el.

Sajnálatos tény, hogy számos észak-afrikai, közel-keleti és más országban még mindig
nincs megfelelő jogi keret a nők és lányok erőszak elleni védelmére. Semmivel nem
bátorítják az ilyen esetek bejelentését. Sokkal többet kell tenni az elkövetők elrettentése és
felelősségre vonása terén. A nőknek továbbra is el kell tűrniük a megkülönböztető
törvényeket és a mélyen gyökerező kulturális egyenlőtlenséget. Például Egyiptom esetében
az új alkotmány létrehozására alakított nemzeti bizottság kizárólag férfiakból áll, és az új
kabinet miniszterei között is csak egyetlen nő van.

Ez tűrhetetlen, amint azt a tunéziai és egyiptomi nők közelmúltbeli események során
tanúsított bátorsága is nyilvánvalóvá teszi. A politikai és intézményes reformok aligha
lehetnek sikeresek, ha a lakosság felét kizárják belőlük.

Mindezek ismeretében határozottan elítéljük a súlyos emberi jogi jogsértéseket – amelyekről
egyre több jelentést kapunk –, ideértve a nemi erőszakot, a szemérem elleni erőszakot és
a női aktivisták súlyos megalázását. Az Európai Unió el van kötelezve a nők politikai, civil,
társadalmi, gazdasági és kulturális szférában játszott szerepének megerősítése, továbbá a
megkülönböztetés és büntetlenség elleni küzdelem mellett. Ezért az EU nyolc emberi jogi
iránymutatása közül az egyiknek „a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a nőkkel
szembeni erőszak elleni küzdelem” a határozott célkitűzése. Az euromediterrán partnerséget
létrehozó 1995-ös barcelonai nyilatkozat pedig határozottan megerősíti ezt a
kötelezettségvállalást az Euromed-térségre nézve.

A nemek közötti egyenlőség az euromediterrán partnerség létrejöttének 10. évfordulója
alkalmából tartott, 2005-ös barcelonai csúcstalálkozón az államfők által elfogadott ötéves
munkaterv prioritásai közé tartozik.

Ezen kötelezettségvállalások tekintetében újító és úttörő folyamat kezdetét jelentette a
2006 novemberében Isztambulban tartott, a nők társadalmi szerepének erősítéséről szóló
euromediterrán miniszteri konferencia. Többek között Algéria, Jordánia, Libanon, Marokkó,
a palesztin megszállt területek, Szíria és Tunézia) miniszterei megállapodtak egy holisztikus
megközelítés bevezetéséről, amely a következő, egymással összefüggő prioritásokon alapul:
először is, a nők politikai és polgári jogai; másodszor, a nők társadalmi és gazdasági jogai
és a fenntartható fejlődés; és végül, a nők jogai a kulturális szférában, illetve a kommunikáció
és a tömegtájékoztatás szerepe.

A 2006-os konferencia óta folyik a közös cselekvési terv végrehajtása, és különösen az
országok prioritásainak végrehajtása nyomon követési mechanizmussal és az Európai
Bizottság által kiadott jelentésekkel. Az Unió a Mediterrán Térségért tagjai a 2009
novemberében Marrakeshben megrendezett, második miniszteri konferencián
megerősítették kötelezettségvállalásaikat e téren. A folyamat csaknem valamennyi
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résztvevője egyetértett abban, hogy az egyik fő kihívás a folyamat tudatosításának és
láthatóságának növelése.

Ezeknek a sürgető problémáknak a kezelésére – a fent említett regionális kereten túl –
fontos módszer az Európai Unió kétoldalú párbeszéde, ideértve a nemekre vonatkozó
kérdésekkel foglalkozó albizottságokat.

Elnök asszony! Zárásképpen hadd mondjam el, hogy az Európai Unió nem fogja tűrni a
nők elleni erőszak semmilyen formáját, és minden lehetséges módon meg fogjuk próbálni
megelőzni azt.

Edit Bauer,    a PPE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök asszony, biztos úr! Nagyra értékelem
a Bizottság erőteljes elkötelezettségét a nőkkel szembeni erőszak háborús fegyverként
történő alkalmazásának elítélése terén; a nőkkel szembeni erőszakot fegyveres
konfliktusokban szisztematikusan alkalmazzák különböző célokkal, ilyenek a megalázás,
a megfélemlítés, a politikai elnyomás, az információk kikényszerítése, a katonák jutalmazása,
sőt, az etnikai tisztogatás is. A nők elleni erőszak fegyveres konfliktusokban történő
alkalmazása nagyrészt azon a tradicionális nézeten alapul, melynek alapján a nőket
tulajdonként kezelik. A nők szerepköréhez számos kultúrában hozzátartozik az is, hogy
ők közvetítik a kultúrát és a nemzeti szimbólumokat, így a nőkkel szembeni erőszakot a
társadalom értékeinek és azok tiszteletben tartásának aláaknázásra is alkalmazzák.

A Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma szerint a civil lakosság – és így az emberiség
– elleni támadás részeként alkalmazott nemi erőszak háborús bűncselekmény. A nemi
erőszak különböző formáinak – például szexuális rabszolgaság, kényszerházasság és
kényszerített terhesség – fegyveres konfliktusban történő alkalmazása háborús
bűncselekmény és a Genfi Egyezmény súlyos megsértése. A háborúk során elkövetett nemi
erőszakért felelős személyek igen gyakran büntetlenül maradnak; a nők elleni erőszakot
nagyon gyakran a háború elengedhetetlen részének tartják; az elkövetők pedig a
béketárgyalások során nagyon gyakran amnesztiát kapnak.

Itt az ideje, hogy a világ minden részén elítéljék ezt az embertelen gyakorlatot, és nekünk
ma azt az üzenetet kell közvetítenünk, hogy e háborús bűncselekmények elkövetői nem
maradhatnak büntetlenül.

Ana Gomes,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök asszony! A jelenleg Líbiából
érkező tudósításokkal ellentétben – amelyekben azt látjuk, hogy a frontvonalon csak férfiak
harcolnak – az egy hónappal ezelőtti tudósításokban azt láthattuk, hogy a Bengázi főterén
és a Tahrír téren zajló tüntetéseken, valamint a tunéziai, bahreini, szíriai, jordániai és
marokkói tüntetéseken különböző korú nők követelték a szabadságot, igazságosságot és
demokráciát. A nők – különösen a fiatal nők – kulcsszerepet játszottak és játszanak az
észak-afrikai és az arab világban zajló felkelésekben. A nők sorsa ezekben az erősen
patriarkális és vallásos hagyományok által meghatározott országokban nemcsak
következtetni enged majd arra, hanem döntő is lesz abban, hogy milyen utat járnak majd
be ezek az országok az elkövetkező hónapokban és években a demokrácia és az emberi
jogok tiszteletben tartásának létrehozásában. Ezért az EU-nak prioritásként kell kezelnie
az arab tavasz tüntetésein bátran részt vevő nők támogatást, ideértve a civil társadalmi
szervezetek pénzügyi támogatását, az aktívan részt venni kívánó nők politikai, technikai
és pénzügyi támogatását, valamint a nők tagként, politikai pártok jelöltjeként stb. való
részvételének támogatását valamennyi, a politikai és gazdasági hatalmat képviselő,
demokratikus intézményben és szervben.
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Az EU-nak ezenkívül a legfelsőbb szinten minden erőfeszítést meg kell tennie a hangjukat
bátran felemelő nők elleni megfélemlítésre, megtorlásra és nemi erőszakra tett kísérletek
elleni küzdelem terén. Ahogy Füle biztos úr is elmondta, teljességgel elfogadhatatlan
bűncselekmény a Tahrír téren március 8-án tüntető nőkön végzett szüzességi vizsgálat
vagy a líbiai Iman al-Obeidi megerőszakolása és bebörtönzése. Elvárjuk, hogy a főképviselő
asszony és a biztos úr követeljenek haladéktalan és független vizsgálatot ezekben az
ügyekben. Ezek a vizsgálatok példát statuálnának, és így megelőzhető lenne az ilyen esetek
megismétlődése.

Antonyia Parvanova,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök asszony! Az ALDE
képviselőcsoport javasolta és kezdeményezte ezt a vitát, mivel ma este hangot akarunk
adni az észak-afrikai és közel-keleti nők helyzete miatt érzett aggodalmunknak a jelenlegi
politikai változások és bizonytalan helyzet közepette. Az elmúlt hetek során tanúi voltunk
annak, hogy Líbiában és Egyiptomban súlyosan megsértették az emberi jogokat, és ezek
a jogsértések főleg a nőket érintették. Nem fogom az összes eset részleteit kielemezni, de
hadd említsek meg két szimbolikus és aggasztó ügyet, amelyeket haladéktalanul el kell
ítélnünk.

Egy líbiai nő, Iman al-Obeidi a nemzetközi sajtónak arról nyilatkozott, hogy Kadhafi katonái
csoportosan megerőszakolták, majd bezárták, és 72 órán át vallatták, mielőtt szabadon
bocsátották volna. Ahogy már képviselőtársaim is említették, Egyiptomban a katonák a
tüntetéseken részt vevő nők közül sokat úgynevezett szüzességi vizsgálatnak vetettek alá,
és meg is erőszakoltak. Vannak köztük olyanok, akiket most bíróság elé állítanak, mert
„nem feleltek meg” a szüzességi vizsgálaton. Ezek az esetek is azt bizonyítják, hogy a nemi
erőszakot még mindig fegyverként alkalmazzák konfliktusok idején a civil lakosság
megfélemlítésére és megalázására.

Elfogadhatatlan lenne, ha nem emelnénk fel a hangunkat a nők ellen elkövetett szörnyű
kegyetlenségek ellen. Felszólítjuk a Bizottságot és a Tanácsot, hogy határozottan ítélje el
a szemérem elleni erőszak, a megfélemlítés és a nők elleni erőszak minden más formájának
alkalmazását a jelenlegi észak-afrikai és közel-keleti események során, és emelje fel a szavát
ezek ellen. Ezenkívül minden rendelkezésünkre álló politikai eszközt be kell vetnünk annak
biztosítására, hogy e társadalmak átalakulása után a nők jogait garantálják és előmozdítsák.

Tegnap elfogadtuk a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozó uniós politikai
keretről szóló jelentést, és elfogadhatatlan lenne, ha kettős mércével mérnénk, amikor az
Unión kívüli politikai fellépésről van szó. A nők jogainak előmozdítását teljes mértékben
integrálni kell az európai szomszédságpolitikába, annak programjaiba és projektjeibe,
ugyanakkor pedig a nők jogaira és szerepvállalására vonatkozó speciális politikákat kell
bevezetni.

Barbara Lochbihler,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, az
egyiptomi hadsereg által a Tahrír téren tüntető nőkön erőszakkal végrehajtott úgynevezett
szüzességi vizsgálatok és a líbiai nők ellen a katonák által alkalmazott sokszoros nemi
erőszak: ezek szörnyű bűncselekmények, amelyek arra indítottak minket, hogy ma
állásfoglalásra irányuló indítványt fogadjunk el. Nem zárhatjuk ki a lehetőségét, hogy az
észak-afrikai és közel-keleti konfliktusokban bármely fél ezeken az eseteken kívül is
elkövetett nemi erőszakot.

Tavaly novemberben, mi itt az Európai Parlamentben felszólítottuk az uniós tagállamokat
és magát az EU-t, hogy végre vegye komolyan a nők helyzetét a háborúkban és fegyveres
konfliktusokban. Akkor az Unió külügyi főképviselőjének, Ashton bárónőnek a megbízottja
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jelentést tett az elért eredményekről. Mostanra rendelkezésre áll a nők ellen a konfliktus
sújtotta régiókban elkövetett erőszak megakadályozására vonatkozó nemzetközi keret
javított változata, és számos ország nemzeti cselekvési tervet fogadott el. A bevált
gyakorlatok cseréje is nagyon fontos.

Az EU már 300 millió EUR-t bocsátott rendelkezésre különböző intézkedésekre, pl. orvosi
ellátásra, és további 200 millió EUR-t fogadtak el az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1325. számú
határozatának végrehajtására. Ezenkívül vannak tervek a konfliktus sújtotta övezetekben
2011-ben bevezetendő helyi stratégiákra vonatkozóan. Ebből a szempontból nagyon
fontos szerepet játszik az állomány képzése. Elengedhetetlen, hogy ezeket a tapasztalatokat
és intézkedéseket integrálják a Földközi-tenger déli partvidékének országaival való uniós
partnerségi megállapodásokba, és figyelembe vegyék őket ezek végrehajtásakor. Az Európai
Parlament határozottan támogatni fogja ezt a munkát.

Ilda Figueiredo,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök asszony, tudjuk, hogy
a nők aktívan részt vettek az Észak-Afrikában és a Közel-Keleten a demokrácia erősítéséért,
valamint a jogok és szabadságjogok kiterjesztéséért szervezett felkeléseken. Azt is tudjuk
ugyanakkor, hogy a nők ki vannak szolgáltatva a nemi erőszak és szexuális rabszolgaság
általános és szisztematikus gyakorlatának, amelyek a Genfi Egyezmény értelmében az
emberiség elleni bűncselekménynek és háborús bűncselekménynek számítanak.

Az ezzel kapcsolatos jelentések aggasztóak, legyen szó akár a Kongói Demokratikus
Köztársaságról, Egyiptomról, Líbiáról vagy más országokról. Ezért olyan hatékony
diplomáciai intézkedésekre szólítunk fel, amelyek határozottan szembeszállnak a szexuális
agresszió alkalmazásával, az észak-afrikai, közel-keleti és a világ bármely részén élő nők
megfélemlítésével és zaklatásával.

Hangsúlyozni szeretnénk, milyen fontos elismerni a nőknek a forradalomban játszott
szerepét. Kiemelnénk azt is, hogy garantálni kell a nők jogait, ideértve az e társadalmak új,
demokratikus, jogi, gazdasági és politikai struktúráiban való részvételüket, amely véget
vethet a századokra visszamenő, a nőket sújtó megkülönböztetésnek.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Elnök asszony! Az észak-afrikai és közel-keleti forradalmak
új lehetőségeket teremtettek. Tunéziában és Egyiptomban most valóban elindulhat az
ország újjáépítése és a demokrácia megteremtése. Kairó, Tunisz és Bengázi terein és utcáin
a nők fontos résztvevői voltak a forradalmaknak, és továbbra is azok. Rengeteg a lehetőség,
de vannak veszélyek is.

Sokkolta a közvéleményt egy fiatal líbiai nő televíziós nyilatkozata, mely szerint Kadhafi
katonái megerőszakolták. És nem ez volt az első ilyen hír, és azóta is kaptunk ilyen híreket.
A nemi erőszakot eszközként alkalmazzák a nők elnyomására és elhallgattatására, például
Kairóban, ahol a katonaság megerőszakolta, és szüzességi vizsgálatnak vetette alá a nőket.
A líbiai háborúban a nők elleni erőszakot fegyverként alkalmazzák. A törvény nélküli
időszakok hatalmi vákuumában nincs ellenőrzés. A nőket ilyenkor nem védi a törvény.
Elnök asszony, ezért azt a világos üzenetet kell közvetítenünk, hogy nem megengedhető,
hogy ez történjen! Azt a világos üzenetet kell közvetítenünk az új vezetőknek, hogy az
ilyen bűncselekményeket ki kell vizsgálni, és az elkövetőket meg kell büntetni. Nem
úszhatják meg szárazon azok, akiknek ilyen bűnök terhelik a lelkiismeretüket.

Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy ezeket a nőket meg kell védeni, és hogy a társadalom
újjáépítése során figyelembe kell venni a nők szerepét. A törvényeknek biztosítaniuk kell
a nők jogait, és e célból nőket is ki kell nevezni az alkotmányozó bizottságokba, a
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parlamentekbe és kormányokba, hogy fontos szerepet kapjon a napirendben pl. a nők
képzése, a nők jogai és a káros hagyományos gyakorlatok elleni küzdelem. A nők
szerepvállalásának kulcsfontosságú feltétele a nők gazdasági függetlensége, ezért például
mikrohitelek segítségével ösztönözni kell a vállalkozói szellemet.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – Elnök asszony! A nőkkel – és bizonyos esetekben férfiakkal
– szembeni szemérem elleni erőszak Észak-Afrikában és a Közel-Keleten komoly
aggodalomra ad okot, és ezzel a problémával a régió hatóságainak (mind az új, demokratikus
erőknek, mind a régi rezsimeknek) sürgősen foglalkozniuk kell.

Felszólítom a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét,
Ashton bárónőt, hogy az európai szomszédságpolitika déli dimenziója kontextusában
vitassa meg a régió nemi erőszakkal kapcsolatos kétségbeejtő helyzetét a célországok
képviselőivel az elkövetők bíróság elé állítása, valamint a nők és férfiak emberi jogai
tiszteletben tartásának biztosítása céljából.

Véleményem szerint a nemi erőszak a háború legszörnyűbb formája, amelyet mindenáron
meg kell akadályozni, és a lehető legszigorúbban büntetni kell.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Elnök asszony! Két hónappal ezelőtt az európai nők elleni
erőszakról beszéltünk. Akkor elmondtuk, hogy az európai nők akár 25%-a vált már élete
során erőszak áldozatává. Most pedig az észak-afrikai és közel-keleti konfliktusokban a
nők ellen alkalmazott nemi erőszakról beszélünk. Ez egy szomorú történet, és nem
tűrhetjük, hogy így menjen tovább. Ezért fontos, hogy a problémát megvitassuk, és tegyünk
valamit a megelőzésére.

– Az afrikai kontinensen sajnálatos módon nemcsak háború idején, hanem békeidőben is
nagyon elavult attitűd uralkodik a nőkkel kapcsolatban. A helyzet háború idején
nyilvánvalóan még súlyosabb. Egyetértek a biztos úrral abban, hogy fel kell hívnunk a
figyelmet ezekre az esetekre, és ami a legfontosabb, meg kell próbálnunk e bűncselekmények
elkövetőit felelősségre vonni. Így remélhetőleg egyszer majd sikerül megváltoztatni az
attitűdöt, és felszámolni ezt a rettenetes gyakorlatot.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Elnök asszony! A nemi erőszak nem a nők emberi jogait
vagy a férfiak emberi jogait sérti. A jogok nem ilyen formában léteznek. A nemi erőszak
az emberi méltóság elleni bűncselekmény, az emberi méltóság pedig minden emberi lény
– mind a nők, mind a férfiak – alapvető joga. És ez nemcsak Európára érvényes, hanem
Egyiptomra, Líbiára, a Kongói Demokratikus Köztársaságra és az ebben az állásfoglalásban
is említett más afrikai és közel-keleti országokra is. A fegyveres konfliktus nem lehet enyhítő
körülmény. A Kongói Demokratikus Köztársaságban kezdetben a nőket erőszakolták meg,
de most már a férfiakat is. Az állásfoglalásaink azonban csak szavak. Cselekednünk is kell!
A Bizottságnak világszerte alaposan figyelemmel kell kísérnie az emberi jogi jogsértéseket,
ugyanakkor pedig javaslatot kell tennie olyan eszközökre, amelyekkel Európa szükség
esetén kikényszerítheti az emberi jogok tiszteletben tartását. Enélkül azokat a partnerségeket,
amelyekbe olyan sokat fektetünk be, akár váltságdíj-fizetésnek is nevezhetjük.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Szeretném elmondani a tisztelt
képviselőknek, hogy valóban nagyon súlyos problémákat vetettek fel, és nagyon súlyos
esetekre hívták fel a figyelmünket, amelyek beárnyékolják az elmúlt hetek észak-afrikai és
a közel-keleti eseményeit. Tudomásul vettem a tisztelt képviselők által felvetett problémákat
és az általuk tett javaslatokat.
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Ahogy mondtam, az Európai Unió jelenleg is rendelkezik bizonyos eszközökkel, és mindent
el fog követni annak érdekében, hogy a nők a fenyegetés, megfélemlítés és erőszak veszélye
nélkül nagyobb mértékben részt vehessenek a civil és politikai életben.

Szeretném felhívni a képviselők figyelmét néhány friss pozitív fejleményre: ilyen például
az Öböl Menti Együttműködési Tanács titkárságán belül létrehozott emberi jogi hivatal.
Az ilyen lépéseket üdvözölnünk kell. A nemzetközi szervezetek – nem utolsósorban az
ENSZ szervezete, az UN Women – és a civil társadalom támogatásával hozzá tudunk járulni
a belülről induló változások támogatásához. Ez is azt mutatja, hogy a párbeszéd és
elkötelezettség politikája fontos, és új partnereinkkel is ezt kell folytatnunk.

Elnök.   – Öt állásfoglalási indítvány (8)  került előterjesztésre az eljárási szabályzat 110.
szabálya (2) bekezdése értelmében

A vitát lezárom.

A szavazásra április 7-én, csütörtökön kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Filip Kaczmarek (PPE),    írásban. – (PL) A nemi erőszak a hadviselés kiemelkedően
visszataszító formája; az ellenfél elleni küzdelemben az ellenfél megalázására alkalmazott
szörnyű eszköz. Észak-Afrika és a Közel-Kelet esetében ezek az eszközök különösen
kegyetlenek, mivel hatalmas cinizmusra és demoralizálódásra utalnak, hiszen a régió
uralkodó vallása nagyon korlátozó megközelítést vall a nemi kérdésekkel kapcsolatban.
A nemi erőszak elkövetői számos szabályt és viselkedési szabályt sértenek meg. Az ilyen
emberekből a háború és a konfliktus gyakran elképzelhetetlen gonoszságot hoz elő. Ez
ellen harcolni fogunk, és nem szűnünk meg elítélni ezt a kegyetlenséget.

22. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet

23. Az ülés berekesztése

(Az ülést 22.50-kor berekesztik)

(8) Lásd a jegyzőkönyvet
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