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4. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Pirmininkas.    − Kitas klausimas – bendros diskusijos dėl šių pranešimų:

– pranešimas dėl Europos Sąjungos 2009 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, III skirsnis. Komisija ir vykdomosios įstaigos (A7-0134/2011), kurį Biudžeto
kontrolės komiteto vardu pateikė Jorgo Chatzimarkakis (SEC(2010)0963 - C7-0211/2010
- 2010/2142(DEC));

– pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2009 m. biudžeto
įvykdymo patvirtinimo procedūrą (A7-0135/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto
vardu pateikė Jorgo Chatzimarkakis (2010/2204(DEC));

– pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (A7-0094/2011), kurį Biudžeto kontrolės
komiteto vardu pateikė Ville Itälä (SEC(2010)0963 - C7-0212/2010 - 2010/2143(DEC));

– pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, II skirsnis – Taryba (A7-0088/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu
pateikė Crescenzio Rivellini (SEC(2010)0963 - C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC));

– pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas (A7-0137/2011), kurį Biudžeto kontrolės
komiteto vardu pateikė Crescenzio Rivellini (SEC(2010)0963 - C7-0214/2010 -
2010/2145(DEC));

– pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai (A7-0138/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto
vardu pateikė Crescenzio Rivellini (SEC(2010)0963 - C7-0215/2010 - 2010/2146(DEC));

– pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
(A7-0136/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Crescenzio Rivellini
(SEC(2010)0963 - C7-0216/2010 - 2010/2147(DEC));

– pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas (A7-0139/2011), kurį Biudžeto kontrolės
komiteto vardu pateikė Crescenzio Rivellini (SEC(2010)0963 - C7-0217/2010 -
2010/2148(DEC));

1Europos Parlamento debataiLT10-05-2011



– pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (A7-0116/2011), kurį Biudžeto
kontrolės komiteto vardu pateikė Crescenzio Rivellini (SEC(2010)0963 - C7-0218/2010
- 2010/2149(DEC));

– pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
(A7-0117/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Crescenzio Rivellini
(SEC(2010)0963 - C7-0219/2010 - 2010/2150(DEC));

– pranešimas dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (A7-0140/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto
vardu pateikė Bart Staes COM(2010)0402 - C7-0220/2010 - 2010/2151(DEC));

– pranešimas dėl 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo – ES agentūrų
veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A7-0149/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto
vardu pateikė Georgios Stavrakakis (2010/2271(DEC));

– pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0150/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0241/2010 - 2010/2181(DEC));

– pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0153/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0233/2010 - 2010/2173(DEC));

– pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymo patvirtinimo (A7-0119/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė
Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0232/2010 - 2010/2172(DEC));

– pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymo patvirtinimo (A7-0106/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė
Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0226/2010 - 2010/2166(DEC));

– pranešimas dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymo patvirtinimo (A7-0118/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu
pateikė Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0244/2010 - 2010/2184(DEC));

– pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymo patvirtinimo (A7-0123/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė
Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0237/2010 - 2010/2177(DEC));

– pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymo patvirtinimo (A7-0107/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu
pateikė Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0239/2010 - 2010/2179(DEC));

– pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymo patvirtinimo (A7-0127/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė
Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0245/2010 - 2010/2185(DEC));

– pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0122/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0230/2010 - 2010/2170(DEC));
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– pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0146/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0238/2010 - 2010/2178(DEC));

– pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (A7-0120/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto
vardu pateikė Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0229/2010 - 2010/2169(DEC));

– pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymo patvirtinimo (A7-0132/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė
Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0236/2010 - 2010/2176(DEC));

– pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymo patvirtinimo (A7-0105/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu
pateikė Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0252/2010 - 2010/2192(DEC));

– pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0125/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0240/2010 - 2010/2180(DEC));

– pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0109/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0235/2010 - 2010/2175(DEC));

– pranešimas dėl Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymo patvirtinimo (A7-0104/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu
pateikė Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0231/2010 - 2010/2171(DEC));

– pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0144/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0246/2010 - 2010/2186(DEC));

– pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymo patvirtinimo (A7-0108/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu
pateikė Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0227/2010 - 2010/2167(DEC));

– pranešimas dėl Eurojusto 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(A7-0133/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios Stavrakakis
(SEC(2010)0963 - C7-0234/2010 - 2010/2174(DEC));

– pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymo patvirtinimo (A7-0130/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu
pateikė Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0228/2010 - 2010/2168(DEC));

– pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių
narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0145/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0242/2010 - 2010/2182(DEC));

– pranešimas dėl Europos GNSS priežiūros institucijos 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymo patvirtinimo (A7-0103/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė
Georgios Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0243/2010 - 2010/2183(DEC));
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– pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0126/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0250/2010 - 2010/2190(DEC));

– dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0128/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0249/2010 - 2010/2189(DEC));

– dėl bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą
„Naujoviški vaistai“, 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(A7-0129/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios Stavrakakis
(SEC(2010)0963 - C7-0251/2010 - 2010/2191(DEC));

– pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolio sintezės energijos gamybos
bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(A7-0131/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios Stavrakakis
(SEC(2010)0963 - C7-0247/2010 - 2010/2187(DEC)), ir

– pranešimas dėl bendrosios įmonės SESAR 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo (A7-0124/2011), kurį Biudžeto kontrolės komiteto vardu pateikė Georgios
Stavrakakis (SEC(2010)0963 - C7-0248/2010 - 2010/2188(DEC)).

Jorgo Chatzimarkakis,    pranešėjas. – (DE) Pone pirmininke, pone Komisijos nary
A. Šemeta, ponios ir ponai, procesas, kuris vyksta šiandien, t. y. Europos Komisijos biudžeto
išlaidų dalies įvykdymo patvirtinimas, yra labai svarbus procesas. Pastaraisiais metais į jį
galbūt buvo žiūrima šiek tiek atlaidžiai, tačiau, tiesą sakant, Europos Komisijos 2009 m.
biudžeto visos išlaidų dalies įvykdymo patvirtinimas yra labai svarbi Europos Parlamento
užduotis.

Žinome, kad 80 proc. šių lėšų Komisija ir valstybės narės išleido pasidalijamosios
atsakomybės srityje. Nepaisant to, visa atsakomybė už šį procesą priklauso Komisijai.
Todėl, pone Komisijos nary A. Šemeta, norėčiau kreiptis į jus gana tiesiogiai. Pirma, norėčiau
jums padėkoti. Norėčiau, kad tai būtų aišku nuo pat pradžių. Taip pat norėčiau padėkoti
savo kolegoms Parlamento nariams, kurie puikiai kartu dirbo ir labai tvirtai parėmė
Parlamento poziciją. Tačiau, pone Komisijos nary A. Šemeta, mūsų diskusijos buvo labai
intensyvios. 2009 m. jūsų atsakomybė yra dalinė, tačiau jūs pats save pastatėte į tokią
padėtį. Kai kuriais klausimais karštai ginčijomės ir leidomės į smulkmenas. Tačiau norėčiau
pabrėžti, kad jūs Komisijos kolegijoje įtraukėte biudžeto įvykdymo patvirtinimą kaip
svarbiausią darbotvarkės klausimą. Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso daugiau nei valandą
praleido su mumis aptardamas smulkmenas. Jūs pats atlikote svarbų vaidmenį pakeičiant
Komisijos požiūrį į biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir Komisijos pareigūnų požiūrį į šį
visą procesą. Esu dėkingas už tai, kad gana atvirai pasakėte, jog šiais metais Parlamento
darytas spaudimas galiausiai padės jums padidinti skaidrumą. Dabar jūs savo rankose turite
spaudimo priemones ne tik valstybėms narėms, bet taip pat savo administracijai, kuri iki
šiol šiek tiek aplaidžiai sprendė šiuos klausimus.

Tačiau taip pat manau, kad rengdami kitus su biudžeto įvykdymo patvirtinimu susijusius
pranešimus turime pasinaudoti šia proga, kurią kartu sukūrėme, pone Komisijos nary
A. Šemeta, – ir norėčiau paprašyti perduoti mūsų padėką Pirmininkui J. M. Barroso, – ir
šia dinamika. Vis dėlto yra vienas dalykas, kurį turime aiškiai suprasti, – t. y. šešioliktą kartą
iš eilės Europos Audito Rūmai nepateikė teigiamos nuomonės. Tai nėra nereikšminga, nes
tai reiškia, kad jūs faktiškai nesilaikėte kriterijų šešiolika metų iš eilės. Nepaisant to,
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nustatėme pagrindinius kriterijus, kurių jūs laikėtės, ir norėčiau juos trumpai paminėti.
Malonu, kad šalia manęs sėdi Ch. Fjellner, būsimas biudžeto įvykdymo patvirtinimo
pranešėjas. Tikiuosi, kad jis taip pat aktyviai tęs darbą.

Komisija pradėjo – ir tai yra labai svarbu, nes šiuo atveju galiausiai kalbame apie 80 proc.
pasidalijamosios atsakomybės srityje, – gana aiškiai nurodyti klaidingas išlaidas 2009 m.
Europos Sąjungos ataskaitose. Šių punktų sąrašą ji pateikė viešai. Todėl, remdamiesi šiuo
nauju požiūriu į skaidrumą, nustatėme penkis pagrindinius reikalavimus. Pirmasis
reikalavimas – tai ilgalaikis, seniai pamėgtas klausimas, kurį Parlamentas sprendžia ilgą
laiką, ir tai yra nacionalinės valdymo deklaracijos. Kaip Liberalų ir demokratų aljanso už
Europą frakcijos atstovui man taip pat malonu nurodyti, kad pirmiausia tai pasiūlė ALDE
frakcijos nariai olandai. Šiuo atveju kalbame apie finansų ministrų pareigą patvirtinti, kad
ES lėšos jų gimtosiose šalyse buvo išleistos teisingai.

Dar neturime šių nacionalinių valdymo deklaracijų, tačiau norime jas gauti. Ateityje šioje
srityje glaudžiau bendradarbiausiu su Ch. Fjellneriu. Pone Komisijos nary, jūs pažadėjote,
kad mes išnagrinėsime galimybę kitoje 2014 m. finansinėje programoje nustatyti griežtesnes
sąlygas. Svarbu yra tai, kad jūs parengėte rekomendacijas, – mes jums esame už tai dėkingi,
– parodėte, kurios šalys iš tikrųjų pateikė nacionalines valdymo deklaracijas, – jų nėra tiek
daug: iš esmės tik Nyderlandai visiškai atitinka reikalavimus, – ir liepėte generaliniams
direktoratams pirmą kartą 2010 m. veiklos ataskaitoje parodyti, kokios sudedamosios
dalys sudarys būsimą nacionalinę administravimo deklaraciją, net jeigu tai vyks tik darbiniu
lygmeniu.

Antras pagrindinis reikalavimas yra tai, kad Komisijos nariai taip pat turi prisiimti didesnę
atsakomybę. Pasiūlėte įpareigoti generalinius direktoratus informuoti savo Komisijos
narius apie pažeidimus ir noriu jums už tai padėkoti.

Trečias ir labai svarbus reikalavimas buvo dažniau taikyti mokėjimų nutraukimo arba
sustabdymo priemonę. Jūs nurodėte aiškius kriterijus, kada tai darysite. Jūs mums aiškiai
parodėte, kaip tai jau darėte pastaruosius keletą metų. Dėkojame jums už tokį atvirumą ir
skaidrumą, kuris padeda mums daryti spaudimą valstybėms narėms. Taip pat dėkojame
jums už rekomendacijas, kurios bus naudingos valstybėms narėms. Be to, pažadėjote, kad
nustatysite aiškius veiklos audito vertinimo standartus; tai yra pareiga, kuri jums bet kuriuo
atveju priklauso pagal Lisabonos sutartį. Taip pat dėkojame jums už tai, kad dažniau
įtraukėte mus į veiklos audito procesą. Taip pat pažadėjote atlikti supaprastinimus, nes
dažnai medžiaga yra tokia sudėtinga, kad žmonės prisidengdami taisyklėmis pradeda
piktnaudžiauti. Taip pat dėkojame jums už tai, kad nustatėte labai tikslius reikalavimus
kitai finansinei programai.

Raginu toliau eiti šiuo keliu. Manau, kad Parlamentas gali daug prisidėti prie to, kad Komisija
pasiektų kitą lygį. Linkiu Ch. Fjellneriui visa ko geriausio ir norėčiau nuoširdžiai padėkoti
savo darbuotojams Parlamente, ypač Bentui Adamsenui ir Domkinykui Mordas.

Ville Itälä,    pranešėjas.  −  (FI) Pone pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai,
pirmiausia noriu padėkoti visiems, su kuriais man teko garbė dirbti, visų pirma šešėliniams
pranešėjams, su kuriais buvo puikiai bendradarbiaujama. Taip pat norėčiau padėkoti
Biudžeto kontrolės komiteto nariams, nes aiški komiteto dauguma pritarė pranešimui ir
atmosfera iš tikrųjų buvo labai pozityvi. Taip pat noriu padėkoti visiems mums padėjusiems
pareigūnams. Darbas buvo sunkus, jis užtruko ilgai, o klausimai yra pakankamai opūs ir
keblūs, tačiau, nepaisant to, reikia juos spręsti ir jais diskutuoti.
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Pagrindinė pranešimo mintis yra ta, kad ES dabar išgyvena ekonomikos krizę. Valstybės
narės, įmonės ir visa visuomenė nuolat turi galvoti, kaip jie galėtų sutaupyti ir išgyventi
nuo vienos dienos iki kitos. Parlamentas turi daryti tą patį ir Taryba netgi pasiūlė, kad
Parlamentas taip pat turėtų pagalvoti apie sutaupymus šiuo atveju ir kad sutaupymai
reikalingi. Žinoma, tai problemiška, nes visi mes turime savo mėgstamiausius projektus
ir savo įsivaizdavimą, ką turėtų daryti Parlamentas. Tokiu atveju iš tikrųjų kartais labai
sudėtinga rasti sritis, kuriose būtų galima sutaupyti.

Dauguma šiame pranešime siūlomų dalykų, susijusių su Parlamento narių privilegijomis
ir jų darbu, nėra labai svarbūs, kai kalbame apie grynuosius pinigus. Jie nepadės ES
ekonomikai kilti arba nusmukti, tačiau galėtume prarasti reputaciją, jeigu mūsų veikla
nebus pagrįsta ir priimtina visuomenės akyse, ir būtent todėl iš tikrųjų turime atidžiai
apgalvoti, ką ketiname daryti.

Manau, kad didžiausią dėmesį turėtume skirti pagrindinėms priežastims, dėl kurių čia
esame. Esame teisės aktų leidžiamoji institucija; mes rengiame biudžeto projektą. Tai yra
mūsų atliekamas darbas ir mums reikia lėšų šiam darbui atlikti. Turi būti skirtos
informacinės technologijos ir visa kita, tačiau visus kitus papildomus dalykus turime vertinti
kritiškai ir užtikrinti, kad tai iš tikrųjų būtų susiję su darbu, kurį turime čia atlikti.

Kadangi laiko nėra daug, noriu iškelti du svarbius, tačiau vienodai nerimą keliančius
klausimus šiame pranešime. Pirmasis klausimas – tai saugumas. Pone pirmininke, tikiuosi,
kad generalinis sekretorius netrukus pateiks pasiūlymą dėl saugumo pagerinimo. Maždaug
per vienus metus mus tris kartus apiplėšė: banke, valgykloje ir pašte. Taip iš tikrųjų negali
ilgiau būti. Žinome, kad visas pasaulis susiduria su nuolatine terorizmo grėsme. Jeigu
Parlamento saugumas yra toks menkas, kad kažkas gali į jį įeiti ir apiplėšti paštą arba banką
ir niekas net nepagaunamas, tai yra priežastis pagerinti saugumą ir padaryti tai greitai. Su
šiuo klausimu yra susiję daugybė aspektų, ir jie išdėstyti šiame pranešime. Jie turėtų būti
pagrindas iš esmės gerinant saugumą.

Kita svarbi problema yra ta, kad turbūt negaliu visuomenei paaiškinti, kodėl kas tris savaites
keičiame savo darbo vietą. Dėl to patiriama daug daugiau išlaidų. To negalima pateisinti
ir būtent todėl turėtume turėti drąsos šiame Parlamente atvirai aptarti, ar tai yra pagrįstas
būdas leisti mokesčių mokėtojų pinigus. Žinome, kaip tai sudėtinga; tai yra susiję su mūsų
istorija ir asmeninėmis užgaidomis, tačiau, atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos krizę,
turime kalbėti šiuo klausimu. Negalime statyti tokių kaip šios sienų tarp sprendimų priėmėjų
ir žmonių ir taip atskirti vienus nuo kitų. Būtent todėl turime kelti problemą ir kalbėti apie
ją.

Vakar mačiau dokumentą, kuriame buvo teigiama, kad Prancūzijos senatas pasiūlė
Parlamentui posėdžiauti tik vienoje vietoje, t. y. Strasbūre. Tai man būtų tinkama vieta,
nes pagrindinis dalykas yra tai, kad turėtume turėti tik vieną darbo vietą ir neleisti pinigų
nuolatinėms kelionėms iš vienos vietos į kitą.

Pirmininkas.   − Iš karto norėčiau atsakyti pasakydamas, kad generalinis sekretorius ir
generalinio sekretoriaus pavaduotojas deda daug pastangų siekdami užtikrinti mūsų
saugumą Parlamente. Vakar praleidome daug laiko aptardami šį klausimą biuro susitikime.
Procedūros turi būti pagerintos, tačiau taip pat norėčiau pasinaudoti šia proga ir paprašyti
visų Europos Parlamento narių suprasti, kad iš mūsų reikalaujama tam tikro lygio drausmės.
Žinau, kad kartais tai būna našta, tačiau jeigu norime saugaus ir visuomenei atviro
Parlamento, turime atlikti patikras, nors žinau, kad narius ir mane patį jos kartais erzina.
Prašau manimi tikėti, kai sakau, kad yra tik dvi galimybės; arba toliau atlikti šias patikras,
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o tai reikš, kad galime jaustis saugesni, arba apsieiti be jų, tačiau tokiu atveju apie saugumą
negali būti jokios kalbos. Taip pat norėčiau dar kartą paprašyti Parlamento narių laikytis
teigiamo požiūrio į sustiprintas patikras, kurių nenoriu, kad būtų atsisakyta. Ateityje jos
toliau bus stiprinamos.

Taip pat turime kitų planų siekdami užtikrinti, kad Parlamentas liktų atviras, nes labai
svarbu, kad jis toks išliktų. Norime būti visuomenei atviru Parlamentu, bet kartu,
atsižvelgdami į saugumo reikalavimus, turime patvirtinti tam tikras priemones, kurios iki
šiol nebuvo reikalingos. Tai taip pat turi poveikį mūsų padėjėjams, ir sužinojau, kad mūsų
padėjėjai yra daug labiau pasipiktinę nei patys Parlamento nariai. Todėl paprašyčiau padėjėjų,
kurie labai sunkiai dirba Parlamente, taip pat suprasti šių patikrų būtinybę. Patikros taikomos
ne tik Parlamento nariams, bet taip pat padėjėjams. Esu tikras, kad, siekdami jaustis saugiau,
patvirtinsime šias taisykles.

Tamás Deutsch,    pranešėjas.  −  (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kaip sakė
pirmininkas, C. Rivellini yra septynių pateiktų pranešimų pranešėjas. Mūsų kolega
Parlamento narys pastaruosius šešis mėnesius dirbo ypač sunkiai ir veiksmingai, bet, deja,
jis negali dalyvauti šiame posėdyje, ir šiandien man tenka garbė jam atstovauti šios dienos
diskusijoje.

Kaip minėjau, C. Rivellini yra septynių pranešimų pranešėjas. Leiskite jums priminti apie
pagrindines ES institucijas, kurioms pranešimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo
parengė C. Rivellini. C. Rivellini parengė pranešimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo
atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto, Regionų komiteto, Europos Teisingumo Teismo, Europos Audito Rūmų,
ombudsmeno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir jų tarnybų
įgyvendintus biudžetus.

Savo vardu dėkoju C. Rivellini ir ypač Europos Audito Rūmams; šios institucijos darbas
buvo būtinas rengiant pateiktus pranešimus.

Taip pat dėkoju Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto nariams, taip pat jų
kolegoms už jų darbą, dėl kurio pasiekėme šios dienos rezultatus.

Ponios ir ponai, norėčiau atkreipti dėmesį į du pranešimus. Vienas yra pranešimas dėl
Europos Vadovų Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kitas – pranešimas dėl Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

Europos Vadovų Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimas visada yra sudėtingas, nes
kiekvienais metais tarp dviejų institucijų – Europos Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos
– vyksta diskusijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros.

Pasakysiu aiškiai ir nedviprasmiškai. Europos Parlamentas laikosi tvirtos ir aiškios pozicijos,
kad jis turi tokius pat įgaliojimus ir teisę pritarti arba nepritarti Europos Vadovų Tarybos
biudžeto įvykdymui, kaip ir bet kurios kitos institucijos atveju. C. Rivellini siūlo atidėti
Europos Vadovų Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą siekiant palikti laiko tolesnėms
konsultacijoms tarp Tarybos ir Europos Parlamento dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo
procedūros. Panašios procedūros laikėmės pernai ir užpernai. Kompetentingas Parlamento
komitetas rekomendavo atidėti Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir biudžeto
įvykdymas buvo patvirtintas vėliau.

Šiais metais, nors pasiūlymas yra panašus į ankstesniųjų metų pasiūlymus tuo, kad jis
susijęs su biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimu, neabejotinai padarėme pažangą dėl
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Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, todėl dėkoju ir sveikinu Europos
Vadovų Tarybai pirmininkaujančią Vengriją.

Kaip nurodoma pranešimo dėl Europos Vadovų Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo
aštuntoje dalyje, ši pažanga padaryta dėl Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos teigiamo
požiūrio ir pastangų. Todėl sveikinu visus, kurie dalyvavo Tarybai pirmininkaujančios
Vengrijos darbe.

Kasmet darėme šią pažangą, tačiau jos pagreitis visiškai neatitinka mūsų lūkesčių. Mūsų
nuomone, tai, kad Taryba pripažino, jog biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra ir
biudžeto procedūra yra du skirtingi procesai, kurie turi būti vykdomi atskirai, yra teigiamas
rezultatas. Taip pat palankiai vertintina tai, kad Tarybos nariai lankosi ir dalyvauja
dabartinėje diskusijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pasiūlymo. Deja, Tarybos
atstovai šiais metais taip pat ignoravo techninio komiteto kvietimus. Jie nedalyvavo komiteto
diskusijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, taip pat neleido pasinaudoti
svarbiais dokumentais, kurių būtų reikėję biudžeto įvykdymui patvirtinti, be to, Europos
Vadovų Taryba taip pat neatsakė į parlamentinio komiteto klausimus. Tai yra problemos,
kurios galiausiai turėtų būti išspręstos.

Tikiuosi, kad, atidėjus biudžeto įvykdymo patvirtinimą, bus galima pasiekti aiškų ir pažangų
susitarimą tarp kompetentingo parlamentinio komiteto, Europos Parlamento ir Europos
Vadovų Tarybos dėl šių su Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimu susijusių klausimų.

Galiausiai leiskite užsiminti apie pasiūlymą dėl išimties taikymo Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komitetui. Su šio komiteto biudžeto valdymu susijusios problemos nėra
tokios rimtos, kad būtų galima pagrįsti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, todėl siūlome
pritarti biudžeto įvykdymui. Be to, komiteto darbo metu nustatytos problemos nėra
susijusios su po biudžeto įvykdymo patvirtinimo metų einančiais metais.

Ponios ir ponai, kaip C. Rivellini įgaliotinis galiu pasakyti, kad dėl septynių pasiūlymų
turėtume prašyti Parlamento priimti rezoliuciją, kaip nustatyta pasiūlyme.

Bart Staes,    pranešėjas.  −  (NL) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pone Komisijos nary,
pone Tarybos Pirmininke, jūs nusipelnote pagyrimo. Pirmą kartą per daugelį metų Taryba
dalyvauja šioje diskusijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Sveikinu, mes iš tikrųjų
tai vertiname.

Ponios ir ponai, 22,6 mln. EUR, būtent tiek dešimtajam Europos plėtros fondui bus skirta
2008–2013 m. laikotarpiu. Todėl Europos plėtros fondas yra svarbiausia AKR šalims skirta
ES vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė. Dešimtasis Europos plėtros fondas
taip pat labai svarbus dėl jame nustatytų finansinių įsipareigojimų, o kalbant apie apimtį –
jis 64 proc. didesnis nei ankstesnis fondas, t. y. devintasis Europos plėtros fondas.

Norėčiau pateikti penkias pastabas.

Pirma, iki šiol Europos plėtros fondas nebuvo tradicinio ES biudžeto dalis. Tai, tiesą sakant,
yra nepriimtina, nes jis trukdo vykdyti demokratijos priežiūrą, dėl jo atsiranda atsakomybės
trūkumas ir jis praktiškai nepadidina finansavimo skaidrumo. Savo pranešime Komisijai
primenu, kad diskutuojant apie būsimą finansinę programą ji pati įsipareigojo užtikrinti,
kad Europos plėtros fondas taptų tikra Europos biudžeto sudedamąja dalimi. Tikiuosi, kad
dabar taip ir bus, ir tikiuosi, kad jūs, pone Tarybos Pirmininke, Tarybą ir valstybes nares
informuosite, kad nuo 2014 m. Europos plėtros fondas iš tikrųjų turi tapti sudedamąja
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Europos Sąjungos biudžeto dalimi. Aišku, tai neturėtų reikšti, kad dėl šios operacijos turėtų
būti sumažintos lėšos, kurios paprastai skiriamos vystomajam bendradarbiavimui.

Antra, kiekybė yra viena, kokybė – visai kas kita. Kalbant apie paprastą vystomąjį
bendradarbiavimą Europos Komisija pati įsipareigojo 20 proc. paramos išleisti pradiniam
ir viduriniam išsilavinimui ir pirminei sveikatos priežiūrai. Savo pranešime prašau, kad
Komisija tą patį padarytų su Europos plėtros fondu. Didžiausią dėmesį visų pirma skirti
pradiniam ir viduriniam išsilavinimui, sveikatos priežiūrai ir net padidinti tą sumą iki
25 proc. viso fondo lėšų. Šiuo atveju labai svarbu bendradarbiauti su vietos ir Europos
lygmens nevyriausybinėmis organizacijomis.

Trečia, leiskite pateikti pastabų dėl finansų valdymo. Europos Audito Rūmai atliko labai
išsamų aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondo tyrimą ne tik savo metinėje
ataskaitoje, bet ir daugybėje specialių ataskaitų, ir pateikė iš tikrųjų geras bei vertingas
pastabas. Tačiau iš tikrųjų yra tam tikrų priežasčių nerimauti, pvz., Audito Rūmų nustatyti
trūkumai, susiję su viešųjų pirkimų procedūromis, Europos Komisijos delegacijų ex ante
patikrinimais ir neveikiančiomis kontrolės sistemomis mūsų šalyse partnerėse. Audito
Rūmai aiškiai pažymi, kad tai yra ne sukčiavimas, bet trūkumai. Manau, kad turime į tai
atkreipti dėmesį. Iš tikrųjų esama per daug kiekybiškai neįvertinamų klaidų.

Pone Komisijos nary, tikiuosi, kad jūs kartu su savo kolega imsitės darbo. Toje srityje iš
tikrųjų turi būti kas nors daroma.

Mano ketvirtoji pastaba yra susijusi su biudžeto parama (ir tai labiau tiktų platesnio masto
diskusijoje). Charles Goerens yra čia su mumis; jis yra Vystomojo bendradarbiavimo
komiteto Žaliosios knygos dėl biudžeto paramos pranešėjas. Visi pripažįstame, kad biudžeto
parama gali būti svarbus elementas vystomajam bendradarbiavimui pagerinti. Tačiau ši
parama neturėtų būti laikoma vaistu nuo visų ligų, nes ji taip pat turi daug trūkumų.
Teigiami dalykai yra susiję su mažomis sandorių išlaidomis, didesne pačių šalių partnerių
atsakomybe ir geresniu partnerių ir donorų dialogu. Kartu esama akivaizdaus grobstymo,
neteisėto pasisavinimo pavojaus. Manau, kad šiame Parlamente ateityje vis dažniau
diskutuosime šiuo klausimu.

Mano penktoji ir paskutinė pastaba yra susijusi su investicijų priemone. Investicijų priemonė
yra Europos investicijų banko naudojama priemonė nukreipiant mūsų šalims partnerėms
paskolas. Šiuo metu šis mechanizmas, tiesą sakant, nėra susijęs su biudžeto įvykdymo
patvirtinimu, dėl jo Audito Rūmai taip pat nepateikia patikinimo deklaracijos. Tai, tiesą
sakant, nėra priimtina. Turime ištaisyti keletą dalykų. Vienintelis visa tai vienijantis teigiamas
dalykas yra tai, kad Europos investicijų banko ir Biudžeto kontrolės komiteto nariai surengė
ypač konstruktyvią diskusiją. Tiesą sakant, jie pirmą kartą parengė pranešimą. Iš to galime
daug ko pasimokyti. Mano pranešime yra daug su tuo susijusių pastabų. Taip pat keletą
užduočių pavedame atlikti Europos investicijų bankui ir Europos Komisijai. Prašome geriau
koordinuoti lėšas. Europos investicijų banko ir Europos Komisijos iš tikrųjų prašome iki
šių metų rugsėjo mėn. pabaigos ištirti Europos investicijų banko veiklą, kad kitą biudžeto
įvykdymo patvirtinimo procedūrą galėtume pradėti turėdami tinkamus dokumentus.
Prašome aktyviau dalyvauti vietos partnerius, kurių projektus bendrai finansuoja Europos
investicijų bankas, prašome teikti labiau praktines ir ne tokio teorinio pobūdžio ataskaitas
ir prašome atlikti bendrą visų Europos investicijų banko lėšų auditą.

Ponios ir ponai, galbūt griežtai vertinu Europos plėtros fondo veikimą, tačiau manau, kad
mano vertinimas yra sąžiningas. Tikiu, kad mano pranešime apsvarstomi įvairūs būdai,
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kaip geriau valdyti vystomojo bendradarbiavimo finansinius išteklius ir todėl norėčiau jus
paraginti patvirtinti mano pranešimą didele balsų dauguma.

Georgios Stavrakakis,    pranešėjas.  − Pone pirmininke, norėčiau jus informuoti, kad
išnaudosiu visą man skirtą laiką.

Buvau atsakingas už agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimą Biudžeto kontrolės komitetui
įgyvendinant savo užduotį, susijusią su daugybės decentralizuotų agentūrų ir bendrųjų
įmonių administravimo kontrolės vykdymu. Šios svarbios užduoties nebūtų buvę įmanoma
įgyvendinti be mano kolegų Parlamento narių šešėlinių pranešėjų arba komiteto narių,
mano biuro ir sekretoriato pagalbos ir bendradarbiavimo. Norėčiau visiems jiems už tai
padėkoti. Taip pat labai norėčiau padėkoti E. O’Shea iš Audito Rūmų už jo indėlį ir
bendradarbiavimą.

Tvirtai manau, kad Europos agentūros ir bendrosios įmonės, veikdamos valstybėse narėse,
sukuria pridėtinę vertę ES ir padeda stiprinti Europos tapatybę. Kartu mūsų, kaip Parlamento,
vaidmuo yra susijęs su atskaitomybe piliečiams, todėl turime užtikrinti, kad mokesčių
mokėtojų pinigai būtų naudojami tinkamai, skaidriai ir veiksmingai.

Per konstruktyvų dialogą taip pat buvo vykdomas ilgas daugiau nei keletą mėnesių trukęs
stebėsenos procesas tarp Parlamento, agentūrų, Komisijos, Vidaus audito tarnybos ir Audito
Rūmų. Manau, kad dėl bendro ilgo, analitinio ir parengiamojo darbo atsirado daugiau
skaidrumo ir griežtesnė valdymo drausmė.

Dabar pereisiu prie dviejų agentūrų, kurių biudžeto įvykdymo patvirtinimą mūsų komitetas
siūlo atidėti, t. y. CEPOL ir EMA. CEPOL atveju tikėjomės rasti problemų, kurios buvo
aktualios praėjusių metų ataskaitoje. Į pareigas atėjus naujam direktoriui, veiksmų planas,
kurio reikalavo Parlamentas, buvo įgyvendintas ir rezultatai tik dabar tampa pastebimi.
Manau, visi pripažįsta, kad atėjus naujai vadovybei vadovavimas CEPOL akivaizdžiai
pagerėjo. Nepaisant to, CEPOL turi labiau stengtis.

Kalbant apie EMA, Europos vaistų agentūrą, problemų buvo rasta viešųjų pirkimų procedūrų
valdymo srityje. Išreikštas susirūpinimas dėl galimo pavojaus ekspertų nepriklausomumui
ir taip pat galimos problemos, susijusios su darbuotojų įdarbinimu. Iš esmės EMA laikoma
gerai organizuota ir gerai veikiančia agentūra. Nepaisant to, atsižvelgdami į šios agentūros
veiklos svarbą, manau, turėtume būti visiškai tikri, kad yra nustatytos ir veiksmingai
taikomos teisingos procedūros. Dėl šios priežasties bendradarbiaudami su Vidaus audito
tarnyba paprašėme, kad agentūra atliktų auditą ir pateiktų jo rezultatus iki birželio mėn.
pabaigos.

Kalbą baigsiu aptardamas horizontaliąją ataskaitą. Norėčiau tikėti, kad šioje ataskaitoje
pateikiama išsami visų klausimų, susijusių su visomis agentūromis ir bendrosiomis
įmonėmis, apžvalga. Ataskaitoje nurodoma daugybė gerosios praktikos pavyzdžių ir
pateikiami pasiūlymai dėl patobulinimų ateityje. Joje raginama, kad Komisija atliktų visų
agentūrų veiklos peržiūrą, ypatingą dėmesį skirdama mažiausioms agentūroms ir jų veiklos
pagerinimo būdams. Joje taip pat raginama, kad Audito Rūmai pradėtų išsamią agentūrų
požiūrio į atvejų, susijusių su galimu interesų konfliktu, valdymo analizę. Esu labai
patenkintas, kad Audito Rūmai pasirengę tai padaryti.

Per dabartinę rimtą ekonomikos ir socialinę krizę stebėsenos reikšmė tapo dar svarbesnė
nei kada nors anksčiau. Kartu – Parlamentas, agentūros, Komisija ir Audito Rūmai – esame
įsipareigoję nagrinėti ir spręsti problemas ir pasiekti dar geresnius rezultatus. Nepaprastai
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sudėtinga išvengti pažeidimų, bet dar svarbiau juos nustatyti ir užkirsti jiems kelią. Laikausi
nuomonės, kad mes sėkmingai įgyvendinome šią stebėsenos funkciją.

Pirmininkas. −   Toliau Tarybos vardu kalbės ministras Zsolt László Becsey.

Pone ministre, labai jums dėkoju, kad šį rytą čia atvykote. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija,
dalyvaudama šioje labai svarbioje diskusijoje, rodo labai gerą pavyzdį taip pat kitoms
Tarybai pirmininkausiančioms valstybėms narėms. Sakau tai, ką prieš kelias minutes sakė
mūsų kolega Parlamento narys Bart Staes: labai gerai, kad jūs dalyvaujate.

Zsolt László Becsey,    einantis Tarybos pirmininko pareigas.  −  (HU) Pone pirmininke,
ponios ir ponai, iš pradžių tardamas įžanginius žodžius kalbėsiu tik vengriškai, o kai
kalbėsiu kaip Tarybos narys, pereisiu prie anglų kalbos, tačiau, kadangi esu Europos
Parlamento narys, šioje patalpoje visada kalbu vengriškai, ir toliau taip darysiu. Antra,
norėčiau paprašyti pirmininko suteikti dvi minutes diskusijos pabaigoje, nepaisant to, kada
mano mikrofonas bus išjungtas. Tikiuosi, kad Tarybai bus suteikta pakankamai laiko, kaip
ir ankstesnėse diskusijose.

einantis Tarybos pirmininko pareigas.  − Ši diskusija vyksta per ekonomikos ir finansų krizę,
kai dauguma valstybių narių buvo priverstos sumažinti savo nacionalinius biudžetus ir
griežtai kontroliuoti savo išlaidas. Europos piliečiai ir mokesčių mokėtojai teisėtai vis
didesnį dėmesį skiria tinkamam ES lėšų išleidimui. Todėl palankiai vertinu galimybę per
šią diskusiją pristatyti Tarybos ir Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos nuomones.

Žinoma, teisinga, kad kiekvienos institucijos biudžetas priklauso didesnei kontrolės ir
tikrinimo sistemai. Per ilgai vadovavomės 1970 m. neoficialiu susitarimu, pagal kurį
Parlamentas ir Taryba susilaikė nuo viena kitos administracinių išlaidų nagrinėjimo.

Manau, kad ir Parlamentas, ir Taryba pripažįsta, jog toks susitarimas nebėra tinkamas
atsižvelgiant į dabartinę padėtį po Lisabonos sutarties. Būtent todėl Taryba pasiūlė ir yra
pasirengusi aptarti naujas vadovavimo ilgalaikiam bendradarbiavimui tarp mūsų dviejų
institucijų, dalyvaujančių biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, taisykles. Mes
pateikėme pasiūlymą ir laukiame, kada galėsime jį aptarti su jumis. Tvirtai tikiu, kad tai
atitinka abiejų mūsų institucijų interesus bendradarbiauti šioje srityje ir ne mažiau svarbu
parodyti Europos piliečiams, kad mes bendradarbiaujame. Todėl raginu Parlamentą pradėti
diskusijas šiuo klausimu.

Pone pirmininke, prašau jūsų asmeniškai pasistengti paskirti savo delegaciją, kuri derėtųsi
su mumis politiniu lygiu. Esame pasirengę pasidalyti savo idėjomis su jumis. Apskritai
kalbant, pritariame jūsų susirūpinimui, kad ES biudžetas būtų teisingai įgyvendinamas.
Išsamiai išnagrinėjome Komisijos metines ataskaitas, taip pat Europos Audito Rūmų
metinėje ataskaitoje pateiktas pastabas.

Vasario mėn. pabaigoje aš pats Biudžeto kontrolės komitetui pristačiau Tarybos
rekomendacijas dėl Komisijos biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Palankiai vertinu tai,
kad į daugumą Tarybos nurodytų pastabų jūsų institucija taip pat atsižvelgė. Taryba
rekomendavo patvirtinti Komisijos biudžeto įvykdymą ir ji pripažino Audito Rūmų
nustatytus bendrus pagerinimus. Tai yra palankiai vertintinos tendencijos dalis ir jos iš
esmės priklauso nuo pastarųjų metų Komisijos ir valstybių narių įdėtų pastangų. Tačiau,
nepaisant šių teigiamų ženklų, bendras rezultatas dar nėra patenkinamas ir Audito Rūmai
vis dar turi patikslinti savo 2009 m. nuomonę.
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Norėčiau trumpai užsiminti apie šiuos klausimus: mums reikia rimtos diskusijos; mums
reikia ilgalaikio bendradarbiavimo ir ilgalaikio susitarimo su jumis: atsisakyti neoficialaus
susitarimo – būtent tai mes norėtume daryti. Esame pasirengę pradėti biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūrą remdamiesi Audito Rūmų išvadomis, nes tokia yra taisyklė, to
reikalaujama pagal Sutartį; ir taip pat tikimės, kad Parlamentas ir mes patys atsižvelgsime
į poreikį supaprastinti galiojančias sudėtingas taisykles ir padidinti jų skaidrumą.

Tikiuosi, kad šios rūšies problema, dėl kurios Parlamentas atidėjo Tarybos biudžeto
įvykdymo patvirtinimą, ateityje niekada dar kartą nepasikartos, todėl prašau, kad dar per
Vengrijos pirmininkavimą Tarybai surengtume politinę diskusiją ir pasiektume susitarimą.

Tai mano asmeninis prašymas jums, Parlamentui ir jums, pone pirmininke.

Algirdas Šemeta,    Komisijos narys.  − Pone pirmininke, pirmiausia leiskite padėkoti
Biudžeto kontrolės komitetui ir visų pirma J. Chatzimarkakiui už jų puikų bendradarbiavimą
ir jo parengtą pranešimą, įskaitant rekomendaciją, kad 2009 m. biudžeto įvykdymas turėtų
būti patvirtintas. Taip pat norėčiau padėkoti B. Staesui už jo pranešimą dėl Europos plėtros
fondo įgyvendinimo ir G. Stavrakakiui už jo pranešimą dėl agentūrų.

Dabar 2009 m. biudžeto įvykdymo procedūra baigiasi. Tai buvo intensyvus periodas, per
kurį Parlamentas ir Komisija suteikė formą mūsų dviejų institucijų konkrečiai partnerystei.
Galime pastebėti, kad abi institucijos turi daug ką bendro patikimo finansų valdymo ir
Europos pridėtinės vertės srityje.

Jūs išklausėte Audito Rūmų nuomonę ir išnagrinėjote jų ataskaitas. Keletas mano kolegų
Komisijos narių surengė vaisingą dialogą su Biudžeto kontrolės komitetu ir su jumis
pasidalijome dideliu informacijos kiekiu. Norėčiau atkreipti dėmesį į tris ypatingą
susidomėjimą keliančius aspektus.

Pirma, Komisija ir Parlamentas kartu su Taryba turi nuodugniai apsvarstyti, kaip geriau
teisinėje sistemoje apibrėžti ir išdėstyti įvairių finansų srityje veikiančių subjektų
atsakomybę. Tai, kad daugumą klaidų Audito Rūmai ir Komisija nustato valstybių narių
valdomuose projektuose ir mokėjimuose, aiškiai rodo, kuriose srityse nedelsiant reikia
imtis veiksmų, nes beveik 80 proc. Europos lėšų priklauso pasidalijamojo valdymo sričiai.

Lisabonos sutarties 317 straipsnyje aiškiai reikalaujama, kad valstybės narės bendradarbiautų
įgyvendindamos biudžetą. Siekdama šio tikslo Komisija pateikė nuoseklius pasiūlymus
dėl dabartinės finansinio reglamento peržiūros. Kadangi dabar Parlamentas, kaip ir Taryba,
turi vienodas galimybes išdėstyti šį reglamentą nauja redakcija, yra tikra ir vienintelė
galimybė padidinti valstybių narių atskaitomybę, ir neturėtume jos praleisti.

Antra, jūs neabejotinai pritarsite nuomonei, kad taisyklių sudėtingumas neskatina galimų
pareiškėjų kreiptis dėl ES finansinės paramos. Be to, šios sudėtingos taisyklės yra pagrindinis
klaidų šaltinis, kaip kai kuriose savo audito ataskaitose pabrėžė Audito Rūmai.

Tinkamumo finansuoti reikalavimų ir finansinių procesų supaprastinamas yra pagrindinis
Komisijos uždavinys rengiant kitą daugiametę finansinę programą. Todėl Komisija taip
pat pateikė pasiūlymus peržiūrėti finansinį reglamentą, siekdama paaiškinti taisykles,
užtikrinti jų suderinamumą su sektoriniais teisės aktais ir supaprastinti finansinius procesus.

Trečia, šiuose pasiūlymuose taip pat numatytos diferencijuotos kontrolės strategijos
atsižvelgiant į kiekvienos programos, veiklos ir paramos gavėjo rūšies nustatytą rizikos
laipsnį. Šiuo atveju siekiama pagerinti kontrolės mechanizmų kokybę užtikrinant, kad
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išlaidos jiems būtų proporcingos naudai, kurią jie sukuria pateikiant pagrįstą patikinimą,
kad ES biudžetas yra valdomas pagal patikimo finansų valdymo principus.

Malonu, kad šis požiūris užima svarbią vietą vykstančių diskusijų darbotvarkėje ir pateikti
pasiūlymai iš tikrųjų atitinka Komisijos užmojus.

Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra leido Komisijai pasimokyti iš Europos Audito
Rūmų rekomendacijų ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijos rezoliucijos tuo metu,
kai svarstome apie būsimų ES politikos sričių struktūrą ir tai, kaip jos atsispindės ES
biudžete.

Dabar tai mūsų bendra atsakomybė, kartu su Taryba šią įgytą patirtį pritaikyti praktikoje
ir parengti naują modernių ir veiksmingų taisyklių ir procesų rinkinį, kuris leis Europos
Sąjungai geriau patenkinti mūsų 500 mln. piliečių lūkesčius patikimumo ir išlaidų
efektyvumo požiūriu.

Baigdamas noriu ypač padėkoti Europos Parlamentui už jo nuolatinę paramą pastaraisiais
metais, už Komisijos pastangas siekti geriau valdyti Europos Sąjungos biudžetą.

PIRMININKAVO: SILVANA KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

Thijs Berman,    Vystomojo bendradarbiavimo komiteto nuomonės referentas.  −  (NL) Ponia
pirmininke, praeityje Europos plėtros fondas buvo nuolatinis Audito Rūmų kritikos,
susijusios su raginimu aktyviau dirbti išlaidų kontrolės srityje, taikinys. Šią kontrolę visų
pirma turi vykdyti ES delegacijos besivystančiose šalyse. Jos yra arčiausiai projektų, apie
kuriuos kalbame.

Pastaraisiais metais svarbių veiksmų gerinant kontrolę, ypač biudžeto paramos ir pinigų
leidimo silpnose valstybėse srityse, visų pirma ėmėsi Europos Komisija. Be to, geresnis
valstybių narių bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas plėtros politikos srityje galėjo
mums padėti sutaupyti 6 mlrd. EUR. Tačiau kad tai pasiektume, mums reikia ryžtingų ES
delegacijų, kurios gali prisiimti tuos vaidmenis ir užduotis ir užtikrinti, kad pinigai būtų
leidžiami kokybiškai.

Gana ironiška, kad būtent tos pačios šalys, kurios garsiai šaukia apie sukčiavimą, taip pat
atsisako leisti pinigus ES delegacijų valdymui stiprinti. Jeigu iš tikrųjų norime, kad šios
delegacijos užkirstų kelią tam, kad plėtros pinigai atsidurtų nusikaltėlių rankose, arba
neleistų, kad pinigai būtų išplauti ir sužlugdytų projektus, tuomet ES delegacijoms reikės
daugiau darbuotojų. Todėl ateinančiais metais tam turime skirti prioritetą išorės politikos
biudžete. Su smalsumu laukiu Komisijos atsakymo į daugybę pastabų, kurias pateikė Bart
Staes savo puikiame pranešime. Mano frakcija visapusiškai remia jo išvadas.

Taigi, kas turi įvykti, kad būtų pagerinti ex ante kontrolės mechanizmai? Kaip galime
užtikrinti geresnį valdymą įgyvendinančiose organizacijose? Ką Komisija darys siekdama
dar labiau padidinti šalių gavėjų ir regionų organizacijų gebėjimus ir ko reikia, kad tai
įvyktų? Ateityje įgyvendinant ES plėtros politiką turėtų būti išleidžiama daugiau lėšų, kurios
suteiktų galimybę pasinaudoti finansinėmis paslaugomis, t. y. mikrofinansų priemonės
lėšomis. Skurdžiose šalyse yra žmonių, turinčių užtektinai svajonių ir įgūdžių. Jiems turėtų
būti suteikta galimybė sukurti savo pačių gyvenimus pasinaudojant nedidelėmis paskolomis.
EPF taip pat turėtų prie to prisidėti.
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Galiausiai Europos plėtros fondui, kaip sudedamajai Europos biudžeto daliai, taikoma
demokratinė kontrolė, tačiau tai nereiškia, kad vystomajam bendradarbiavimui skirta
bendra biudžeto dalis turi būti sumažinta.

Charles Goerens,    Vystymosi komiteto nuomonės referentas. − (FR) Ponia pirmininke,
atsižvelgdamas į aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondo biudžeto
įgyvendinimo patvirtinimą, noriu pateikti šias pastabas.

Pirma, vienas iš itin pagrįstų Komisijos užmojų – skatinti regioninę plėtrą Afrikoje. Šiam
tikslui pasiekti ji turi dvi priemones, tiksliau tariant, du įgaliojimus. Pirma, ji turi valstybių
narių įgaliojimą įgyvendinti Europos plėtros fondą, kuris, tiesą sakant, finansuojamas iš
nacionalinių biudžetų. Tos pačios valstybės narės taip pat suteikė įgaliojimą Komisijai
derėtis dėl ekonominių partnerystės susitarimų. Todėl tai, apie ką čia kalbame, yra politinio
nuoseklumo klausimas. Be to, Komisijai tenka didelė atsakomybė sprendžiant šį klausimą.
Tačiau ji gali pasitikėti Europos Parlamento Vystymosi komiteto nariais, kai sprendžiamas
delegacijoms reikalingų lėšų skyrimo klausimas.

Antra, įgyvendinti Europos plėtros fondą yra afrikiečių, kurie kartu su Europos Sąjunga
yra Europos plėtros fondo bendrasavininkiai, reikalas. Abiejų partnerių interesus atitinka
siekis kuo visapusiškiau išnaudoti šį fondą. Tikiuosi, kad įtraukus Europos plėtros fondą į
biudžetą, ko aš taip pat reikalauju, – tas sunkiai suprantamas reiškinys, tas įvykis, kuris
visada žadamas, tačiau niekada nevirto tikrove, – padės išsaugoti pradinį fondo pobūdį.
Turėsime užtikrinti, kad šis acquis būtų išsaugotas.

Csaba Őry,    Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės referentas.  −  (HU) Ponia
pirmininke, kaip Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės referentas norėčiau
atkreipti Biudžeto kontrolės komiteto dėmesį į keletą pasiūlymų ir paprašyti įtraukti juos
į savo pranešimą.

Visų pirma vertiname Komisijos pastangas pagerinti finansų valdymą, tačiau kartu
apgailestaujame, kad valstybės narės, nepaisydamos finansų krizės, visapusiškai
nepasinaudoja Europos socialinio fondo finansiniu turtu.

Šis rodiklis sumažėjo nuo 54 proc. 2007 m. iki 36 proc. Manome, kad šioje srityje reikia
labiau stengtis. Taip pat raginame labiau stengtis siekiant sumažinti netinkamų finansuoti
išlaidų grąžinimo atvejų skaičių ir norėtume atkreipti Komisijos dėmesį į poreikį pagreitinti
sprendimų priėmimo procesus, susijusius su finansinėmis korekcijomis.

Reikia palankiai vertinti tai, kad Europos socialiniame fonde didžiausias dėmesys buvo
skirtas užimtumo strategijai, tačiau, kaip sakiau, valstybės narės neįtraukė visų prieinamų
lėšų, todėl šioje srityje reikia papildomų pastangų.

Buvo nedidelių problemų dėl agentūrų, neturiu laiko aptarti šios temos išsamiau, bet iš
esmės turime pasakyti, kad jų finansų valdymas yra priimtinas ir turėtų būti remiamas.

Jutta Haug,    Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonės referentė. –
(DE) Ponia pirmininke, pone Tarybos Pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai,
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas pareiškė labai teigiamą nuomonę
dėl Biudžeto kontrolės komiteto. Buvome labai patenkinti dėl to, kaip Komisijos tarnybos
panaudojo lėšas. Negalime pateikti jokios kritikos nei dėl lėšų išleidimo būdo, nei dėl išlaidų
lygio. Priešingai, negalime nieko kito daryti, kaip tik girti greitą ir tinkamą LIFE programos
lėšų panaudojimą. Komisija sėkmingai išleido mūsų skirtas papildomas lėšas ir padarė tai
naudingai. Mūsų veiklos srities agentūros – Europos aplinkos agentūra (EAA), Europos
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ligų kontrolės ir prevencijos centras (ECDC), Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA),
Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir Europos vaistų agentūra (EMA) – taip pat atsakingai
valdė savo pinigus.

Priešingai nei kompetentingas komitetas, Biudžeto kontrolės komitetas savo pranešime
kritikuoja Europos vaistų agentūrą ir netgi nori atsisakyti patvirtinti šios agentūros biudžeto
įvykdymą. Mandagiai tariant, man atrodo, kad to yra per daug. Jeigu būčiau ne tokia
mandagi, galėčiau pasakyti, kad Biudžeto kontrolės komitetas kišasi į ne jo kompetencijai
priklausančius reikalus. Jis turėtų liautis tai daręs. Galiu tik paprašyti, kad Parlamentas ir
plenarinės sesijos dalyviai pagerintų padėtį šioje srityje.

Mathieu Grosch,    Transporto ir turizmo komiteto nuomonės referentas. – (DE) Ponia
pirmininke, skirtingai nei ankstesnis komitetas, Transporto ir turizmo komitetas negalėjo
pareikšti visiškai teigiamos nuomonės. Nepaisant to, palankiai vertinome tai, kad daug
lėšų buvo skirta transeuropiniams transporto tinklams ir kad 2009 m. GALILEO programai
buvo labai geri metai, ko, deja, negalima pasakyti apie ankstesnius metus. Taip pat galėjome
pareikšti, kad koordinatoriai atlieka gerą darbą transeuropinių tinklų srityje, nes jie taip
pat daug prisideda prie bendro šių didelių projektų finansavimo.

Kaip matome kitose srityse, kurios, Parlamento manymu, yra svarbios, galima tobulėti,
pvz., kelių eismo sauga. Šiai sričiai buvo skirta tik 73 proc. lėšų. Mūsų nuomone, visų pirma
šia programa būtų galima pasiekti daugiau ir geresnių rezultatų esant mažesniam
finansavimui.

Galiausiai norėčiau paminėti, kad norėtume matyti didesnį transporto ir sanglaudos
politikos koordinavimą. Negalime leisti, kad viename komitete būtų konkrečiai nustatyti
prioritetai ir tuomet kiti komitetai juos ignoruotų. Vis dėlto toks koordinavimas šiuo metu
vyksta mums atliekant peržiūras. Tikimės, kad turėsime geresnių žinių šioje srityje, kai
kalbėsime apie 2010 m.

Giommaria Uggias,    Transporto ir turizmo komiteto nuomonės referentas. – (IT) Ponia
pirmininke, ponios ir ponai, Transporto ir turizmo komitetas pritarė mano rekomendacijai
patvirtinti Europos transporto agentūrų biudžeto įvykdymą, kurį remia Europos Komisija.

Biudžeto įvykdymas patvirtinamas, nes Audito Rūmai manė, kad agentūrų metinės
ataskaitos buvo iš esmės patikimos, nors turime atkreipti dėmesį ir pabrėžti daug kritinių
pastabų. Kai kurios šios pastabos yra bendros visoms agentūroms, o kai kurios – tik kai
kurioms agentūroms, įskaitant, pvz., viešųjų pirkimų procedūrų nutraukimus ir vėlavimus,
nesugebėjimą laikytis tarnybos nuostatų arba biudžeto metinio periodiškumo principo
pažeidimą. Tačiau taip pat turėtume pabrėžti šių agentūrų pasiryžimą išspręsti minėtas
problemas.

Bendrais bruožais norėčiau pateikti dvi politines pastabas, t. y. daugiamečių programų
trūkumas – kuris yra glaudžiai susijęs su lyderių nebuvimu – ir įžvalgos stoka kai kurių
agentūrų, pvz., Europos geležinkelio agentūros, veikloje. Lygiai taip pat norėčiau atkreipti
dėmesį į vėlavimą kurti procedūras, kad būtų nustatyta atsakomybė už Viaredžo nelaimę,
kuri įvyko prieš dvejus metus.

Jens Geier,    Regioninės plėtros komiteto nuomonės referentas. – (DE) Ponia pirmininke, dabar
norėčiau pasinaudoti minute kaip Regioninės plėtros komiteto nuomonės referentas ir
paskui, vėliau, kalbėti dvi minutes diskusijoje savo frakcijos vardu.
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Ponia pirmininke, pone Z. L. Becsey, pone Komisijos nary A. Šemeta, pone Audito Rūmų
Pirmininke V. Caldeira, ponios ir ponai, regioninės politikos biudžetas išlieka Europos
Sąjungos bendrojo biudžeto Achilo kulnas. Penkiuose procentuose Europos regioninio
fondo mokėjimų vis dar yra klaidų ir todėl jie turi būti laikomi neteisėtais mokėjimais. Be
to, kai kurie mokėjimai, atrodantys teisėti, iš tikrųjų yra skirti absurdiškiems projektams.
Ar galiu jums priminti, kad Eltono Johno koncertas Neapolyje buvo subsidijuojamas
Europos regioninio fondo lėšomis. Buvo teigiama, kad tai turizmui skatinti skirta priemonė.
Taip galėtų būti, tačiau, mano nuomone, tikra regioninė pagalba Neapoliui turėtų būti
teikiama kitokia forma.

Taip yra todėl, kad valstybės narės vis dar per dažnai mano, jog Europos regioninio fondo
finansavimas yra lengvi pinigai. Tai akivaizdu atsižvelgiant į tai, kad vėluojama susigrąžinti
priklausančias grąžinti lėšas dėl neteisėtų mokėjimų, labai dažnai Komisija turi naudoti
mokėjimų sustabdymo priemonę – tai, ką mes, biudžeto kontrolieriai, labai palankiai
vertiname, – ir vėluojama laiku pateikti ataskaitas. Regioninės politikos generalinis
direktoratas negali suteikti mums jokio patikinimo dėl daugiau nei pusės veiklos programų
teisėtumo ir patikimumo, nes valstybės narės nepakankamai atsiskaito.

Ponios ir ponai, šioje srityje vis dar turime daug ką nuveikti.

Pat the Cope Gallagher,    Žuvininkystės komiteto nuomonės referentas.  − Ponia pirmininke,
Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra buvo įsteigta 2005 m. siekiant užtikrinti, kad
ES valstybės narės geriau laikytųsi bendros žuvininkystės politikos taisyklių. Ši Vige,
Ispanijoje, įsikūrusi agentūra atlieka svarbų vaidmenį stiprinant žuvininkystės kontrolę ir
užtikrinant ES valstybių narių koordinavimą.

Palankiai vertinu neseniai agentūros patvirtintą daugiametę darbo programą 2011–2015 m.
laikotarpiui pagal strategiją „Europa 2020“. Manau, kad daugiametė darbo programa padės
padidinti išlaidų efektyvumą dėl tvirtesnio regioninio bendradarbiavimo ir jungtinės veiklos
planų išteklių sujungimo. Palankiai vertinu tai, kad Audito Rūmai pritarė biudžeto įvykdymo
patvirtinimui. Savo nuomone pritariu šiam požiūriui, kurį patvirtino Žuvininkystės
komitetas.

Komisija netrukus paskelbs savo įstatymo galią turinčio akto pasiūlymus dėl bendros
žuvininkystės politikos reformos. Ši reforma turi padėti suvienodinti valstybių narių
taisyklių laikymosi ir įgyvendinimo režimus, nes visoje ES nėra bendros praktikos. Šiuo
atveju ypač raginu Komisiją nustatyti administracinių sankcijų sistemą. Šis klausimas
neturėtų būti paliktas kiekvienai atskirai šaliai spręsti. Jeigu turime bendrą politiką, tuomet
sankcijas turėtume taikyti visur. Tiesą sakant, užuot taikę baudžiamąją sistemą, kuri dabar
galioja mano paties šalyje, turėtume nustatyti administracines sankcijas už smulkius
nusižengimus.

Iratxe García Pérez,    Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonės referentas. − (ES) Ponia
pirmininke, daug metų mes, Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete, kartojame, kad į visus
biudžetinės procedūros etapus reikia įtraukti lyčių aspektą siekiant daryti pažangą su lygybe
susijusiose politikos srityse, vadinasi, ir vyrų ir moterų lygybės Europos Sąjungoje srityje.

Todėl palankiai vertiname Audito Rūmų parengtą specialią ataskaitą dėl Europos socialinio
fondo lėšomis finansuojamų profesinio mokymo veiklų ir tyrimą, kuriame įvertinamos
galimybės numatyti tam tikrus lyčių aspekto elementus ir jų tęstinumas. Tačiau labai svarbu
toliau daryti pažangą šioje srityje.
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Esame sunerimę dėl klausimų, susijusių su mokėjimais pagal „Daphne“ programą, kuria
kovojama su smurtu dėl lyties, ir tikimės, kad per keletą metų bus skiriama daugiau dėmesio
ir kad mes iš tikrųjų visose ES įgyvendinamose veiklos programose atsižvelgsime į lyčių
aspektą.

Christofer Fjellner,    PPE frakcijos vardu. – (SV) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary,
norėčiau padėkoti Komisijos nariui A. Šemetai ir pranešėjui už iš tikrųjų puikų
bendradarbiavimą. Tai yra patikimas pranešimas ir galiu tik pasakyti, kad mes Biudžeto
kontrolės komitete iš esmės sutariame dėl savo pateiktų rekomendacijų. Nepaisant to, 16
metus iš eilės Audito Rūmai nepateikė aiškaus patikinimo pareiškimo. Klaidų skaičius
nedidėja. Priešingai, jų skaičius mažėja, bet vis dar nėra priimtinas. Vaizdas, kuris kasmet
paeiliui iškyla mums prieš akis, nėra tas, kuris mums būtų priimtinas.

Komisijai už tai priklauso didelė dalis atsakomybės, tačiau norėčiau pasakyti, kad valstybėms
narėms tenka dar didesnė atsakomybės dalis. Kaip nurodė Komisijos narys, 80 proc. finansų
ir lėšų priklauso pasidalijamosios atsakomybės sričiai ir valstybės narės už tai neprisiima
joms priklausančios atsakomybės dalies. Tai taip pat sritis, kurioje susiduriame su
didžiausiomis problemomis. Todėl Komisija turi daryti spaudimą valstybėms narėms, kad
jos prisiimtų atsakomybę už lėšas, kurias ES leidžia joms valdyti.

Pranešime nustatyti trys reikalavimai, kuriuos ypač norėčiau pabrėžti. Pirma, labiau stengtis,
kad valstybės narės pateiktų nacionalines deklaracijas. Keturios šalys tai daro – Nyderlandai,
Švedija, Danija ir Jungtinė Karalystė. Tai rodo, kad nacionalines deklaracijas įmanoma
pateikti. Komisija turi suteikti šioms šalims paramą, tačiau taip pat ji turi naudoti jas kaip
pavyzdį, siekdama priversti kitas šalis daryti tą patį.

Antra pastaba – Komisija turi geriau išnaudoti galimybę sustabdyti mokėjimus. Šalims,
kurios nuolat turi pinigų valdymo problemų, mokėjimai turėtų būti sustabdyti. Neįmanoma
nepastebimai toliau blogai valdyti lėšų.

Trečioji pastaba – turime sukurti geresnes neteisėtai išmokėtų pinigų susigrąžinimo sistemas.
Mums reikia aiškių taisyklių. Susidaro keista padėtis, kai dideles skolas ES turinčios šalys
toliau gali gauti pinigų išmokas ir pinigų grąžinimas užtrunka neįtikėtinai ilgą laiką. Tai
kita sritis, kurioje Komisija turi atlikti patobulinimus.

Esu patenkintas, kad Komisijos narys iš anksto atsižvelgė į šias tris Parlamento pastabas,
ir laukiu, kada galėsiu glaudžiai bendradarbiauti su Komisijos nariu A. Šemeta kitais metais
kaip pranešėjas. Norėčiau padėkoti J. Chatzimarkakiui. Pasistengsiu tinkamai tęsti jūsų
darbą kitais metais. Dabar mes darome pažangą.

Cătălin Sorin Ivan,    S&D frakcijos vardu. – (RO) Ponia pirmininke, aš taip pat noriu
padėkoti pranešėjui už šį puikų pranešimą ir labai produktyvų bendradarbiavimą, kurio
sulaukiau rengdamas jo projektą. Taip pat norėčiau padėkoti Komisijai už dialogą, kurį
sugebėjome surengti, nes šis biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimas yra ne tik metinis
biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimas, bet jame taip pat pateiktos naujos
bendradarbiavimo rekomendacijos kitam laikotarpiui.

Norėčiau iškelti, mano manymu, tris labai svarbius klausimus. Pirma, norėčiau aptarti
nacionalines valdymo deklaracijas, kuriose turėtų būti parodoma, kiek ES pinigų panaudota.
Daugiau nei 80 proc. Europos Sąjungos biudžeto valdoma nacionaliniu lygmeniu, tačiau
beveik visa atsakomybė už šių pinigų valdymą yra ES lygmens. Nacionalinės valdymo
deklaracijos turėtų ypač mums padėti siekiant pamatyti, kiek ES pinigų panaudoja
nacionalinės institucijos ir kas yra atsakingas už šių pinigų panaudojimą. Labai svarbu,
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kad ministras prisiimtų šią atsakomybę ir kad šias nacionalines valdymo deklaracijas
pasirašytų politinis sprendimų priėmėjas.

Antra, norėčiau paliesti automatinio ES lėšų blokavimo, kai ES pinigai blogai valdomi arba
kai yra požymių, kad šie pinigai būtų blogai valdomi, temą. Labai svarbu, kad mes greitai
įsikištume, kai ES lėšų valdymo ir įgyvendinimo mechanizmai veikia ne itin gerai.

Trečia, kalbame apie mokesčių mokėtojų, Europos piliečių, pinigus. Todėl labai svarbu,
kad susidūrus su ES lėšų valdymo sukčiaujant atvejais susigrąžinimo operacijos būtų daug
veiksmingesnės ir kad dėl išlaidų šioms operacijoms nenukentėtų Europos piliečio kišenė.
Tai yra Europos Sąjungai suteikti Europos piliečių pinigai. Dėl sukčiaujant panaudotų
pinigų atsiradusius nuostolius padengia Europos piliečiai. Tai nesąžininga. Europos piliečių
praradimai yra dvigubi, ir šią problemą reikia išspręsti nedelsiant.

Gerben-Jan Gerbrandy,    ALDE frakcijos vardu . –  (NL) Ponia pirmininke, aš taip pat
norėčiau nuoširdžiai padėkoti J. Chatzimarkakiui ir visiems kitiems pranešėjams už jų
puikų darbą. Taip pat norėčiau padėkoti Tarybai ir ypač Audito Rūmų pirmininkui už jų
buvimą čia, nors keista, kad būtent tai turėtume konkrečiai nurodyti. Nepaisant to, dėkoju
jums, kad esate čia.

Ponia pirmininke, šiais metais biudžeto įvykdymo patvirtinimas vyksta svarbiu momentu
dėl dviejų priežasčių. Pirmoji priežastis – valstybės narės priverstos ypač mažinti išlaidas.
Antroji priežastis yra ta, kad netrukus priimsime naują daugiametį biudžetą. Manau, kad
dėl šių dviejų priežasčių dar kruopščiau turime patikrinti šį biudžeto įvykdymo patvirtinimą
ir Europos išlaidas. Savo ruožtu galiu pasakyti, kad tai yra susiję tiek su Europos išlaidų
teisėtumu, tiek su veiksmingumu, nes Europos piliečiai turi teisę tikėtis, kad Europos
investicijos iš tikrųjų atneša tam tikrą naudą.

Ponia pirmininke, man politinė atskaitomybė už išlaidas yra vieni niekai. Nurodykite vieną
demokratinę vietos, provincijos, regiono arba nacionalinę atstovaujamąją instituciją, kuri
nėra politiškai atskaitinga už išlaidas. Kodėl tuomet to paties nėra Europos lygmeniu? Kodėl
valstybės narės vis dar nesugeba vykdyti įsipareigojimų, susijusių su 80 proc. ES išlaidų?
Dar kartą raginu Tarybą galiausiai imtis darbo dėl nacionalinių valstybių narių deklaracijų.
Mano nuomone, nuo 2014 m. nebus jokių daugiamečių biudžetų tol, kol valstybės narės
nepateiks tų deklaracijų.

Ponia pirmininke, dabartinė padėtis verčia mus kruopščiau tikrinti paties Parlamento
biudžetą. Man iš tikrųjų malonu, kad mums pavykdo sutaupyti, nors ir sutaupyta buvo dėl
mūsų pastangų tausoti savo pačių lėšas. Dabar taip pat ketiname verslo skrydžiuose naudoti
sukauptas oro mylias ir spręsti popieriaus vartojimo problemą. Kiekvienas iš šių pasiūlymų
yra puikus. Yra vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį: nuo šio rugsėjo mėn.
galėtume naudotis ne tik automobiliais, bet taip pat dviračiais, ir per jus, ponia pirmininko
pavaduotoja, norėčiau paprašyti J. Buzeką oficialiai paskelbti šios dviračių schemos pradžią
rugsėjo mėn.

Andrea Češková,    ECR frakcijos vardu. – (CS) Ponia pirmininke, šiose diskusijose aptariame
labai platų klausimą, nes jis apima įvairių Europos institucijų, kurių kiekviena turi savo
specifinių bruožų, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Todėl labai sudėtinga apibendrinti šį
klausimą vienoje kalboje.

Audito Rūmų ir Biudžeto kontrolės komiteto, kurio narė esu, bendradarbiavimas yra
puikus, ir bendradarbiaujant buvo patvirtintos tam tikros rekomendacijos, kaip Europos
Parlamentas turėtų balsuoti dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Nepaisant to, vertinant
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atskiras institucijas, ypač Europos agentūras, nuolat atsiranda trūkumų, susijusių su, pvz.,
įdarbinimo procesu, viešaisiais pirkimais, skaidrumo problemomis arba vidaus kontrolės
problemomis. Todėl dėl visų šių priežasčių labai sudėtinga pritarti biudžeto vykdymo
patvirtinimui. Priešingai, turėtume remti pranešimus, kuriuose siūloma atidėti biudžeto
įvykdymo patvirtinimą.

Bart Staes,    Verts/ALE frakcijos vardu.  –  (NL) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau
pateikti komentarus dėl penkių pranešimų. Visų pirma, Komisija.

Labai vertinu savo kolegos nario J. Chatzimarkakio požiūrį. Manau, kad jis puikiai atliko
darbą įgyvendinant šią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Jis labai tikslingai iš
anksto didžiausią dėmesį skyrė daugybei klausimų, jis pateikė šešis klausimus Komisijai,
ir turiu pasakyti, kad pasiekėme tai, ko prašėme. Taip pat turiu padėkoti Komisijai. Tai
mano 12-oji biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Manau, kad tai yra pirmas kartas,
kai dirbome kartu taip konstruktyviai; ne tik Komisijos narys A. Šemeta, bet taip pat atskiri
už savo kompetencijos sritį atsakingi Komisijos nariai iš tikrųjų skyrė laiko šiam biudžeto
įvykdymo patvirtinimui. Jie keletą kartų susitiko tiek su šešėliniais pranešėjais, tiek su
pagrindiniu pranešėju ir dėl jų konstruktyvaus dialogo pasiekėme puikių rezultatų.

Iš esmės sutinku su tuo, ką pasakė G. J. Gerbrandy. Tai yra metas taupyti ir todėl turime
protingai leisti savo pinigus. Aštuoniasdešimt procentų Europos biudžeto iš tikrųjų yra
išleidžiama valstybėse narėse ir jį valdo valstybės narės. Pone Tarybos Pirmininke, galiausiai
turime nustatyti šią politinę atsakomybę už pasidalijamąjį valdymą. Dėl tos priežasties vis
dar reikalaujame, kad valstybės narės pateiktų savo patikinimo deklaracijas. Man tai yra
labai svarbus reikalavimas.

Taip pat reikalinga geresnė kontrolė. Manau, kad valstybės narės turėtų dažniau nei iki šiol
atlikti iš ES gautų lėšų auditą. Pagrindinis pranešėjas taip pat daug dėmesio skyrė netinkamo
lėšų panaudojimo atvejams išsiaiškinti ir joms susigrąžinti, taip pat kontrolės
mechanizmams nustatyti. Manau, kad ta sritis iš tikrųjų nusipelno daug dėmesio ir jo
pateikti komentarai turėtų sudaryti kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros
pagrindą, kai pranešėju bus Ch. Fjellner.

Kalbant apie Europos Parlamentą: matau, kad mūsų generalinis sekretorius sėdi šalia
pirmininko pavaduotojo. Turiu atvirai padėkoti K. Wellei. Per paskutinę biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūrą buvau biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešimo rengėjas. Tarp
manęs ir generalinio sekretoriaus buvo tam tikra įtampa. Nors tuo metu parašiau
pakankamai griežtą pranešimą, turiu padėkoti K. Wellei, nes jis ir jo administracija labai
išsamiai ir tiksliai atsakė į visus mano užduotus klausimus ir įdėjo ypač daug pastangų
dirbdami šį darbą. Manau, kad dėl įtampos, kuri galbūt tvyrojo tarp mūsų, galiausiai
pasiekėme geresnį rezultatą ir tikriausiai geresnį Europos Parlamento biudžetą.

Kai kalbame apie Europos Parlamento biudžetą, taip pat noriu, kad mano kolegos
Parlamento nariai suprastų, jog turime atsisakyti įpročio reikalauti vis daugiau ir niekad
nesustoti. Kaip institucija turėtume rodyti pavyzdį, o tai reiškia, kad taip pat turėtume būti
pakankamai drąsūs taupyti. Tačiau noriu pridėti šalutinę pastabą tuo klausimu. Turiu
pakankamai rimtų abejonių dėl Europos istorijos muziejaus, visų pirma ne dėl paties
projekto turinio, bet dėl su juo susijusių išlaidų. Aišku, geras dalykas yra tai, kad turėsime
tokį muziejų, bet didelį nerimą man kelia tai, kad šioje plenarinių posėdžių salėje iš tikrųjų
niekada rimtai nediskutavome apie šį projektą. Ir vis dėlto, viską susumavus, Europos
istorijos muziejui ketiname išleisti maždaug 136 mln. EUR. Ponios ir ponai, tai yra dideli
pinigai, tačiau niekada rimtai apie tai nediskutavome. Niekada nediskutavome, kur turėtų

19Europos Parlamento debataiLT10-05-2011



būti šis muziejus ir kaip jis turėtų atrodyti. Visa tai vyksta už uždarų durų, dažnai biuro
darbo kambaryje, ir kaip demokratui man tai nepriimtina.

Dabar pereisiu prie LUX filmo premijos: V. Itälä savo pranešime pateikė keletą komentarų
dėl šios premijos ir, beje, sveikinu jį su jo atliktu darbu. Turiu pasakyti, kad mano frakcija
labai vertina LUX premiją; nors dabar esame beveik pasirengę sulaukti daug kritinių
komentarų dėl prizo įteikimo principų, manome esant vertinga, kad Europos Parlamentas
remia šį projektą, nes tai reiškia, kad vertingi filmų projektai gauna paramą.

Taip pat noriu paminėti G. Stavrakakį ir vieną jo pranešimų apie Tarybą. Dabar tiesiogiai
kreipiuosi į Tarybos Pirmininką, Tarybai pirmininkaujančią Vengriją. Man atrodo neįtikima,
kad Taryba, kuri visada iš kitų reikalavo skaidriai veikti, akivaizdžiai yra daug santūresnė
sau pačiai. Pone Tarybos Pirmininke, mūsų reikalavimas yra labai paprastas: kaip
Parlamentas ir biudžeto įvykdymą patvirtinanti institucija, norime turėti galimybę
susipažinti su visais dokumentais. Norime atvirų diskusijų apie Tarybos biudžetą. Nenorime
kalbėti apie Tarybos biudžeto turinį ir sakyti: „Leidžiame jums daryti tai ir neleidžiame
daryti to“, tačiau mes norime, kad Tarybos pinigai būtų leidžiami skaidriai, nes dabar
Tarybos biudžetas skiriasi nuo to, kuris buvo prieš 30 metų, ir šis biudžetas yra daug
daugiau nei vien įvairios administracinės išlaidos.

Galiausiai tik norėčiau pateikti komentarą dėl Europos vaistų agentūros. Šioje agentūroje
yra problemų. Atidėjome biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes EMA akivaizdžiai susiduria
su problemomis viešųjų pirkimų procedūrų srityje. Jos viešųjų pirkimų procedūros tam
tikruose projektuose buvo kupinos klaidų, kurios sudaro nemažą 30 mln. EUR sumą. Be
to, buvo problemų, susijusių su EMA ekspertų ir darbuotojų interesų konfliktais. Manau,
kad, dabar atidėję biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kuriuo nors metu prieš rudenį
surengsime diskusijas šiuo klausimu, ir tikiuosi, kad po tų diskusijų galėsime užkirsti kelią
interesų konfliktams EMA.

Søren Bo Søndergaard,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DA) Ponia pirmininke, dėkoju jums.
Pradėti norėčiau padėkodamas visiems, kurie dalyvavo rengiant šiuos puikius ir svarbius
pranešimus dėl ES institucijų 2009 m. ataskaitų. Kai kurie žmonės abejojo, ar nesame per
daug kritiški. Pvz., kai užduodame klausimus dėl to, kaip mes patys leidžiame pinigus čia,
Europos Parlamente, klausimus, susijusius su vėluojančiu lankytojų centro atidarymu,
slapto televizijos kanalo sukūrimu ar tarp Briuselio ir Strasbūro nuolat keliaujančiu cirku.
Ne, mes nesame per daug kritiški. Tiesą sakant, mūsų darbas – Europos mokesčių mokėtojų
vardu tiksliai nurodyti opias sritis ir daryti didelį spaudimą. Būtent to iš mūsų tikisi piliečiai,
o praktikoje galėjome pateikti dar daugiau kritinių pastabų.

Būtent todėl, kad mūsų darbas yra tirti ir būti kritiškiems, Tarybos elgesys yra nepriimtinas.
Šiais metais Taryba vėl darė viską, ką sugeba, kad pakenktų mūsų, kaip auditorių, darbui.
Ji atsisakė mums atsiųsti susijusią medžiagą, atsakyti į mūsų klausimus ir dalyvauti atvirose
diskusijose Biudžeto kontrolės komitete, kaip tai daro visos kitos institucijos.

Man labai malonu, kad Tarybai pirmininkaujanti Vengrija nusprendė būti čia. Už tai reikia
pagirti ją. Tačiau kai kalbame apie Tarybos ir Parlamento neoficialų susitarimą, turiu
pasakyti, kad jeigu toks susitarimas yra, gal galime jį pamatyti. Jeigu toks susitarimas yra,
Taryba turi galimybę šiandien jį garsiai perskaityti. Kelis kartus prašėme Tarybos leisti
susipažinti su juo, bet niekada jo negavome. Taip yra todėl, kad tokio susitarimo nėra.
Todėl mano frakcija gali visapusiškai remti pasiūlymą šiandien nepatvirtinti Tarybos
biudžeto įvykdymo. Užuot tai darę, turėtume pasiūlyti Tarybai liautis boikotuoti Parlamentą
ir atsakyti į mūsų užduodamus klausimus dėl jos ataskaitų.
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Šiandien diskutuojame apie 2009 m. ES ataskaitas. Tačiau labai svarbu ne tik tai, ką
ataskaitos parodo, bet ir tai, ko neparodo apie tai, kas yra labai svarbu ES ekonomikai. Prieš
keletą dienų Europolas paskelbė ataskaitą apie organizuotą nusikalstamumą ES. Perskaitęs
ją buvau šokiruotas. Remiantis dienraštyje Le Monde pateikta ataskaita, vien PVM sukčiavimo
atvejai kasmet sudaro daugybę milijardų eurų. Taip pat yra sukčiavimo atvejų, susijusių
su CO2 kvotomis, taip pat kitų rūšių sukčiavimo atvejų. Todėl iš tikrųjų turime pagrindą
tęsti ir suintensyvinti mūsų diskusiją dėl ES ekonomikos organizavimo būdų, kurie atitiktų
mokesčių mokėtojų interesus.

Marta Andreasen,    EFD frakcijos vardu.  – Ponia pirmininke, manau, kad būtų tikra
beprotybė, jeigu Europos Parlamentas patvirtintų 2009 m. ES biudžetą, kai su finansiniais
pažeidimais arba galimais sukčiavimo atvejais yra susiję nuo 2 iki 5 proc. viso ES biudžeto.
Tai yra ne mano išgalvoti skaičiai siekiant patenkinti partijos politinę propagandą, bet
Europos Audito Rūmų įvertinimas. 2009 m. pažeidimų lygis yra nepaprastai aukštas ir
prilygsta pusei Jungtinės Karalystės šių metų įnašo į ES, maždaug 6,3 mlrd. EUR. Ši padėtis
jokioje įmonėje arba organizacijoje nebūtų toleruojama: vadovai būtų atleisti.

Šis Parlamentas yra pasirengęs patvirtinti 27 ES agentūrų – brangių ir nereikalingų pusiau
savarankiškų įstaigų – biudžetų įvykdymą, tuo tarpu Europos Audito Rūmai pradėjo
visapusišką jų 2009 m. ataskaitų tyrimą. Todėl prieš balsavimą turėtų būti skambinama
pavojaus varpais. Kuo griežčiausiai kartoju, kad patvirtinti 523 mln. EUR – nepamirškime
– mokesčių mokėtojų pinigų, kai oficiali ES audito institucija tiria galimus sukčiavimo ir
netinkamo finansinio valdymo atvejus šiose agentūrose, yra ne kas kita, kaip beprotybė.
Vaistų agentūros ir CEPOL biudžetų įvykdymo patvirtinimo atidėjimas yra nenuoseklus.

Daugelį metų girdime, kaip Europos Komisija kaltina valstybes nares dėl pažeidimų, tačiau
dėl to ji visiškai nieko nedaro, nors turi galią sustabdyti finansavimą. Užuot tai dariusi, ji
siūlo pereiti nuo visiško netoleravimo prie toleruotinos rizikos strategijos, susijusios su
sukčiaujant panaudotomis ES išlaidomis. Siekdami padidinti problemas Komisija ir
Parlamentas reikalauja artimiausiais metais padidinti biudžetą. Dauguma sričių, kuriose
siūloma padidinti biudžeto finansavimą, sutampa su tomis sritimis, kuriose yra didžiausias
pažeidimų lygis. Tai bus visiška negarbė ir mokesčių mokėtojų įžeidimas, jeigu šis
Parlamentas patvirtins 2009 m. biudžeto įvykdymo ataskaitas. Vienintelė išvada, kurią
galima padaryti balsuojant už biudžeto įvykdymo patvirtinimą, yra ta, kad šis Parlamentas
atvirai pritaria netinkamam finansų valdymui arba dar blogiau.

Raginu Jungtinės Karalystės Ministrą Pirmininką sumažinti Jungtinės Karalystės įnašą į ES
atsižvelgiant į pažeidimų sumą, jeigu Europos Parlamentas nesugeba apginti Jungtinės
Karalystės mokesčių mokėtojų interesų.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, galbūt leistumėte man trumpai labai
bendrais bruožais kreiptis į savo kolegas Parlamento narius dėl biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūros. Biudžeto kontrolė – taigi ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo
procedūra – neabejotinai yra labai svarbus parlamentinio darbo elementas, tačiau, mano
nuomone, ši biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra bet kuriuo atveju neturi jokios
galios. Net jeigu atsisakoma patvirtinti biudžeto įvykdymą, nėra jokios praktinės galimybės
nustatyti privalomas sankcijas; vienintelis įmanomas dalykas – Europos Parlamento
Pirmininkui pradėti Sutarties pažeidimo tyrimo procedūras Europos Teisingumo Teisme.
Atsisakę patvirtinti Europos Parlamento biudžeto įvykdymą, galiausiai atsidurtume
absurdiškoje padėtyje, kai Parlamento Pirmininkas pradės pažeidimo tyrimo procedūras
prieš patį Parlamentą. Negali būti jokios abejonės, kad šioje srityje reikia atlikti reformą.
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Be to, tai kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros teisinis pagrindas iš esmės buvo
pritaikytas Komisijai, nors mes linkę patvirtinti biudžeto įvykdymą abipusiškai kartu su
kitomis institucijomis, sukuria tam tikrą teisinį neapibrėžtumą, kurio turėtume vengti.
Praktikoje lieka kiti politiniai svertai, kuriais galime naudotis. To nepakanka šiai biudžeto
įvykdymo patvirtinimo procedūrai. Todėl aš kartu su savo kolegomis Parlamento nariais
norėčiau, kad dirbtume siekdami reformuoti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

5. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokolą)

6. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijų tęsinys)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – bendrų diskusijų dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo
patvirtinimo tęsinys.

Monica Luisa Macovei (PPE). -   Ponia pirmininke, pirmas klausimas, kurį noriu aptarti,
tai mūsų susirūpinimas dėl Europos agentūrų veikimo. Tai yra susirūpinimą keliančios
sritys, kuriose ateityje reikia pokyčių siekiant užkirsti kelią ir išvengti blogo valdymo,
pažeidimų, sukčiavimo, interesų konfliktų ir galiausiai netinkamų išlaidų.

Vienas iš mūsų rūpesčių – skaidrumas institucijose. Visos ES agentūros savo svetainėse
turėtų paskelbti visų bent per pastaruosius trejus metus sudarytų sutarčių sąrašą, o Komisijos
pareiga turėtų būti įtraukti šią informaciją į savo finansų skaidrumo sistemą. Skaidrumas
taip pat reikalingas darbuotojų rotacijai tarp agentūrų ir aš paprašiau pateikti visų
darbuotojų, kurie pereina dirbti iš vienos agentūros į kitą, apžvalgą.

Antra susirūpinimą kelianti sritis – interesų konfliktai, ir dauguma mano kolegų Parlamento
narių tai jau nurodė. Tinkamam dabartinių ir galimų interesų konfliktų valdymui ES
agentūrose reikia skirti daug pastangų, ir turime užkirsti kelią tokiems atvejams, kokių
buvo Europos vaistų agentūroje, turime jų vengti ir už juos bausti, nepaisant interesų
konfliktų atsiradimo vietos.

Trečia susirūpinimą kelianti sritis – racionalus ir veiksmingas ES agentūrų veikimas, ypač
per finansų krizę. Siūlau aptarti CEPOL prijungimą prie Europolo ir užbaigti šias diskusijas,
nes toks prijungimas būtų geriausia išeitis sprendžiant CEPOL struktūrines ir įsisenėjusias
problemas. Be to, ne tik CEPOL atveju negalima paneigti, kad dauguma ES agentūrų, kurių
kompetencija tam tikrose srityse sutampa, iš visoje Europoje įsikūrusių būstinių vykdo
panašią arba viena kitą papildančią veiklą. Todėl Komisija turėtų įvertinti galimybę sujungti
agentūras, kurių veikla sutampa arba papildo viena kitą.

Antras klausimas, kurį norėčiau labai greitai aptarti, – tai sprendimas atidėti dviejų agentūrų
– CEPOL ir EMA – biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir balsuosime, kad biudžeto įvykdymo
patvirtinimas būtų atidėtas. Jose buvo rimtų pažeidimų, susijusių su viešaisiais pirkimais,
įdarbinimu ir interesų konfliktais, be to, CEPOL atveju, su asignavimais ir panaikintais
įsipareigojimais.

Paskutinis klausimas, kurį norėčiau nurodyti, – tai naudos gavėjams skirtų ES lėšų
skaidrumas. Metus apie tai klausinėju Komisijos ir toliau taip darysiu. Visos naudos gavėjams
skirtos ES lėšos turi būti skaidrios, ir šiuo atveju norėčiau atkreipti dėmesį į nacionalines
įmones, kurios gauna naudos ir naudojasi tokiomis lėšomis. Turėtų būti viena svetainė,
prieinama viena arba dviem kalbomis, kurioje būtų nustatyti bendri kriterijai, pagal kuriuos
būtų galima nustatyti ir palyginti visus šiuos naudos gavėjus.
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Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad
man malonu galiausiai matyti visus šiuos subjektus kartu dalyvaujančius šioje biudžeto
įvykdymo patvirtinimo procedūroje. Visų pirma norėčiau pasveikinti Audito Rūmų
Pirmininką V. Caldeirą ir Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos atstovą Z. L. Becsey, taip
pat, žinoma, Komisijos narį A. Šemetą.

Kalbant apie dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, visų pirma dėl kitų
institucijų, – tai yra mano sritis, – norėčiau išreikšti savo pritarimą veiksmams, kurių buvo
imtasi, nes praėjusiais metais Tarybai pirmininkavusi Ispanija taikydama Lisabonos sutartį
nusprendė, kad atėjo laikas iki reikiamo lygio taip pat atnaujinti Tarybos sąskaitų skaidrumą
ir kontrolę.

Neoficialus susitarimas buvo naudingas praėjusiame amžiuje, tačiau jo pagrindai iš esmės
pasikeitė. Todėl būčiau dėkinga, jeigu Tarybai pirmininkaujanti Vengrija tęstų šią veiklą,
siekdama toliau daryti pažangą, kartu pripažindama, kad Taryba pataria arba pateikia
rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, tačiau būtent Parlamentas
– vienintelė demokratinė Europos Sąjungos institucija, kurią tiesiogiai išrinko Europos
visuomenė, – nusprendžia ir priima galutinį sprendimą.

Tuomet pripažinkime pastangas, kurias deda abi institucijos, – mūsų institucijai puikiai
atstovauja K. Welle, – kad galėtume turėti XXI a. tinkamą procedūrą, ir institucijas, kurios
turi būti skaidrios ir pateisinti Europos visuomenės lūkesčius.

Kaip kitų metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešėja, ketinu toliau glaudžiai
bendradarbiauti su Taryba siekdama to tikslo, tačiau dabar atidėjimas vis dar reikalingas.

Kalbą baigsiu išreikšdama susirūpinimą dėl incidentų ir pažeidimų, buvusių Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) administracijoje. Man atrodo, kad tai
yra svarbi įstaiga Europos lygio forume, kuriame reiškiamos nuomonės ir pasiekiami
susitarimai tarp trijų mūsų našaus ir ekonominio gyvenimo ramsčių, kurie yra tokie
reikalingi per šią krizę. Todėl ši priežastis yra pakankamas pagrindas reikalauti, kad ji, kaip
ir kitos institucijos, būtų nepriekaištingai administruojama.

Todėl, atsižvelgdama į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) sprendimą pradėti
tyrimo procedūras, taip pat naujausią Bendrojo Teismo sprendimą panaikinti pranešimą
apie konkursą EESRK generalinio sekretoriaus pareigoms užimti, mano frakcija ketina
aiškiai pasisakyti už atidėjimą tol, kol EESRK bus suteikta galimybė pateikti Parlamentui
plano arba strategijos, kaip padaryti, kad nebebūtų dabartinės neaiškios ir nuolatinių
pažeidimų padėties, kuri atskleidžia skubių pokyčių poreikį.

Jan Mulder (ALDE). -    (NL) Ponia pirmininke, pranešėjas J. Chatzimarkakis ir dauguma
kitų kalbėtojų teisingai pabrėžė valstybių narių pateikiamų patikinimo deklaracijų būtinybę.
Greičiausiai gali atrodyti, kad Tarybos ir valstybių narių prašome padaryti paslaugą. Manau,
kad tai yra klaidingas padėties aiškinimas, ir būtent todėl manau, jog naudinga, kad Taryba
šį rytą čia dalyvauja.

Galbūt būtų naudinga, jeigu Taryba dar kartą pažodžiui perskaitytų tarpinstitucinį
susitarimą, kuris buvo sudarytas tuomet, kai patvirtinome šio laikotarpio finansines
programas. Susitarime aiškiai nustatyta, kad Taryba deklaracijas pateikia pačiu tinkamiausiu
politiniu lygiu. Deja, Taryba nesilaikė šių taisyklių. Tačiau susitarimas turėjo būti quid pro
quo, ir galbūt derėtų jums apie tai priminti dabar, kai esame labai užsiėmę derybomis dėl
naujų finansinių programų.
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Tarybos ir Parlamento nuomonės dėl finansinių programų lygmens išsiskyrė. Septynerių
metų laikotarpio skirtumas buvo 112 mlrd. EUR. Parlamentas sutiko patikslinti savo skaičių
iki 110 mlrd. EUR. Už tai norėjome gauti daugybę dalykų, kurie visiškai nieko nekainuotų.
Valstybių narių patikinimo deklaracijos ir politinė atsakomybė nieko nekainuoja. Būtent
tai įsipareigojo daryti Taryba.

Tačiau vis dėlto kokia padėtis yra dabar, praėjus ketveriems metams po tos datos? Keturios
valstybės narės laikėsi susitarimo, tačiau kitos nesilaikė. Tai pranašiškas būsimų derybų
ženklas. Turite tvirtai laikytis savo žodžio, net jeigu tuomet Tarybai pirmininkavo Austrija.
Todėl manau, kad labai svarbu iš tikrųjų įgyvendinti veiksmų programą, dėl kurios buvo
susitarta, nes priešingu atveju deryboms dėl naujų finansinių programų kils pavojus.

Galiausiai norėčiau aptarti bendrą klausimą. Jeigu neklystu, Europos Audito Rūmai dabar
septynioliktą kartą nepateikė patikinimo deklaracijos. Atsižvelgiant į artėjančius Europos
rinkimus, padėties išsaugojimas, kai Parlamentas vis tiek kiekvienais metais patvirtina
biudžeto įvykdymą, bus nepateisinamas. Tai laikas, kai turėjome gauti kitokį, t. y. teigiamą,
patikinimo pareiškimą.

Derk Jan Eppink (ECR). -    (NL) Ponia pirmininke, malonu jus vėl čia matyti.
Apibendrindamas diskusiją galėčiau pasakyti, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų turi per didelį
biudžetą. Tiesiog per daug pinigų plaukioja aplink. Nesame pajėgūs protingai leisti Europos
regioninio fondo pinigų. Didelė jo dalis išleidžiama netinkamai. Tokios yra Audito Rūmų
išvados. Tą patį galima pasakyti apie Europos Parlamento biudžetą. Turime per daug pinigų.
Planuojame leisti pinigus tokiems beprasmiškiems projektams kaip Europos istorijos
muziejus, kurio tikslas tikriausiai yra perrašyti istoriją. Būčiau linkęs jį vadinti
H. G. Poetteringo mauzoliejumi, nes kai žiūriu į nuotraukas, būtent į tai šis muziejus pamažu
pradeda panašėti.

Patiriame spaudimą leisti pinigus, per daug pinigų plaukioja aplink, ir mes negalime išleisti
visų tų pinigų. Kai žiūriu į Komisijos 2010 m. biudžeto ataskaitą, jame matome perteklinius
asignavimus, 194 mlrd. EUR perteklių, kurio vis dar negalime išleisti. Ponia pirmininke,
kai pamačiau jus įeinančią, pamaniau: jūs atėjote labai išblyškusi. Nyderlanduose mes
sakytume: jūs esate baltoji audra. Pone A. Šemeta, deja, negaliu to pasakyti apie Europos
Komisijos biudžetą. Mūsų biudžetas nebuvo itin nepriekaištingas, jis buvo labai liūdnas ir
niūrus, ir todėl esu labai nusiminęs.

Sėkmės jums, ponia pirmininke.

Vladimír Remek (GUE/NGL).    – (CS) Ponia pirmininke, akivaizdu, kad aptariame įprastą
klausimą, be to, tai yra jau išleisti pinigai. Kasmet vykdant šią procedūrą visų pirma turėtų
susiklostyti tokia praktika, kad ateityje dokumentai būtų vertinami ir rengiami atidžiau ir
sąžiningiau. Pvz., kalbant apie du didžiausius ES projektus, t. y. pasaulinės navigacijos
palydovų sistemos ir bendrąją Europos ITER ir branduolinės energijos sintezės panaudojimo
įmonę, manau, kad nepriimtina, kai tokie svarbūs projektai tiesiog „skęsta“ dėl trūkumų,
kuriuos kiekvienas padorus vadovas žinotų kaip išspręsti.

Mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimo palydovų projektuose pažeidimai, su įdarbinimu
susiję trūkumai ir vienodo požiūrio principo pažeidimai, ITER įmonės problemos, susijusios
su biudžeto sudarymo principų laikymusi, audito atlikimu ir paramos teikimo taisyklėmis;
tai tik keletas nustatytų klaidų. Tačiau viena pagrindinių problemų priežasčių neabejotinai
yra ilgas sprendimų priėmimas vykdant pačius projektus. Kol aiškiai nenustatysime
prioritetų, įskaitant tokios svarbios veiklos finansavimą, neryžtingas ir paviršutiniškas
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sprendimų priėmimas toliau kels ne tik minėtas problemas, bet ir sumažins bendrą projektų
kokybę.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, visuotinio ekonominio
diržų veržimosi laikotarpiu, kai kiekvieno prašoma ko nors atsisakyti, manau, labai svarbu,
kad Europos institucijų – kurių veikla finansuojama Europos piliečių pinigais – finansų
valdymas būtų kuo skaidresnis. Man nepriimtina, kad viena pagrindinių Europos institucijų
– Taryba – turėtų toliau laikytis visapusiškai riboto požiūrio, kuriam trūksta skaidrumo.

Atsižvelgiant į tai, kad Parlamentas yra vienintelė demokratiškai išrinkta Europos institucija,
kuri tiesiogiai atstovauja Europos piliečiams ir mokesčių mokėtojams, manau, turime teisę
tiksliai žinoti, kaip valdomi visi asignavimai. Taryba negali toliau taip elgtis ir nepritarti
reikalingam ir tinkamam tarpinstituciniam palyginimui.

Europos Sąjunga yra pagrįsta esminiu valdžių padalijimo principu, t. y. privilegija, kuria
Taryba taip elgdamasi piktnaudžiauja. Todėl ji turi kuo greičiau suderinti savo veiklą su
kitų institucijų veikla ir Parlamentui – vadinasi, ir piliečiams, – paaiškinti, kaip ji iš tikrųjų
valdo savo biudžetą.

Lucas Hartong (NI). -    (NL) Ponia pirmininke, atrodo, kad Europoje galioja nauja taisyklė:
kilus abejonėms, įsteigti agentūrą. Šiandien aptariame ne mažiau kaip 39 agentūrų
pranešimus ir Parlamentas nuspręs, ar patvirtinti 2009 m. biudžeto įvykdymą. Savo frakcijos
vardu galiu pasakyti, kad biudžeto įvykdymas iš tikrųjų neturėtų būti patvirtintas. Olandijos
laisvės partija (PVV) prieštarauja šiems baisiems dariniams, kurie tik ryja pinigus ir nesiekia
jokio aiškaus tikslo. Tai pasakytina apie Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą.
Vien Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas jau prarijo
šimtus milijonų eurų ir vis dar nepadarė jokios įtakos politikai. Tai tik diskusijų dalyvių
klubas, kuriame suvartojama daugybė litrų kavos ir kuris vieną po kito rengia pranešimus,
kurių niekas neskaito.

Todėl, ponia pirmininke, mūsų frakcija nepritars biudžeto įvykdymo patvirtinimui, išskyrus
išvadą, kad šiose agentūrose yra daugybė netinkamai veikiančių grandžių; tiesą sakant,
jose tiek daug neveiklumo, kad turėtume kuo greičiau jas panaikinti.

Monika Hohlmeier (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, pone Tarybos
Pirmininke, pone ministre, ponios ir ponai, pirmiausia noriu trumpai atsakyti į komentarus
dėl Europos istorijos rūmų. Būdama pranešimų dėl pastatų politikos rengėja, pirmiausia
norėčiau pasakyti, kad 136 mln. EUR skaičius neabejotinai yra netikslus. Antra, šiuo atveju
nekalbame apie prestižinį projektą; galiausiai mes nuolat skundžiamės, kad žmonės nieko
nežino apie Europos raidą nuo Antrojo pasaulinio karo, ir dabar norime užtikrinti, kad
kasmet du trys milijonai žmonių susipažintų su šiais pokyčiais ir geriau juos suprastų, –
todėl galbūt jie bus ne taip skeptiškai nusiteikę Europos atžvilgiu.

Kartu turėtume aptarti veiklos sąnaudų dydį ir sąveiką, kurią galima pasiekti informacijos
centro padedami. Diskusijoje dalyvavo daug Parlamento narių. Tačiau diskusija tik dabar
tapo vieša ir todėl kai kurie Parlamento nariai vis dar jaučiasi nepakankamai informuoti.
Būsiu laiminga galėdama suteikti paramą tokioms diskusijoms arba patenkinti prašymus
pateikti informaciją. Manau, kad projektas yra reikalingas ir naudingas, nes žmonės apie
Europos plėtrą turi sužinoti daugiau, – priešingu atveju atsiras vis daugiau euroskeptikų.

Antra, kalbant paramos vystymuisi tema. Pirmiausia norėčiau nuoširdžiai padėkoti B. Staesui
už tai, kad iš tikrųjų parengėme pranešimą, kurį besąlygiškai remiu visais atžvilgiais. Manau,
labai svarbu, kad nustatėme paramos vystymuisi prioritetus infrastruktūros, sveikatos,
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švietimo ir ypač žemės ūkio srityje, o svarbiausia, kad galbūt turėtume apsvarstyti galimybę
nustatyti projektų vertinimą po 10 metų. Mūsų tikslas nėra pradėti tik trumpalaikių
projektų, kurie galiausiai neturi ilgalaikio poveikio.

Be to, turėtume užtikrinti, kad geriau koordinuosime paramą vystymuisi su valstybėmis
narėmis ir taip pat galėsime visiems laikams integruoti paramos vystymuisi biudžetą į ES
biudžetą, nes nesuprantama, kodėl tik dalis mūsų paramos vystymuisi yra įtraukta į ES
biudžetą.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Dėkoju visiems pranešėjams už jų puikų darbą.
Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra labai svarbi ginant Europos Sąjungos
finansinius interesus, užtikrinant geresnį Europos Sąjungos finansų valdymą ir skaidresnį
bei atsakingesnį Europos Sąjungos rūpinimąsi savo mokesčių mokėtojų pinigais. Turiu
keletą pastabų. Pirmiausia, tai, kad viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai tebėra viena iš
dažniausiai pasitaikančių klaidų, minimų biudžeto patvirtinimo ataskaitoje. Tai yra susiję
su šių taisyklių sudėtingumu. Būtina supaprastinti viešųjų pirkimų taisykles bei nustatyti
skaidrius ir vienodus viešųjų pirkimų visoje Europos Sąjungoje principus. Komisija turėtų
išanalizuoti geriausią sukauptą patirtį šioje srityje, nes kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui,
Lietuva, jau turi sukūrusios pakankamai efektyvius viešųjų pirkimų principus, paremtus
šiuolaikinėmis technologijomis, tačiau šiuo klausimu, kaip ir minėjau, politinę valią turi
išreikšti pati Komisija.

Antra, noriu pabrėžti, kad lėšų panaudojimo kokybės gerinimas turi būti ne tik svarbus,
bet ir realus Europos Sąjungos prioritetas. Reikalinga aiški ir greitesnė pažanga plėtojant
efektyvias valdymo ir kontrolės sistemas valstybėse narėse, mažinant klaidų rizikos lygį
bei supaprastinant reikalavimus ir taisykles. Pavyzdžiui, pateiktoje ataskaitoje pabrėžiama,
kad dėl sudėtingų taisyklių lėtai panaudojamos Europos Sąjungos lėšos, skirtos TEN ir TNI
projektams ir kitiems sanglaudos politikos prioritetams. Manau, kad šioje srityje skubiai
būtina užtikrinti procedūrų supaprastinimą, veiksmingumą bei skaidrumą.

Trečia, kaip pranešėjas, atsakingas už Biudžeto kontrolės komiteto darbo dokumentą dėl
transporto veiklos rezultatų gerinimo transeuropinėje geležinkelio ašyje, dar kartą noriu
paraginti Komisiją imtis veiksmų, siekiant, kad būtų pritaikyta geležinkelių infrastruktūra,
kad ji taptų tinkama transeuropinėms paslaugoms teikti sukuriant trūkstamas jungtis
pasienio vietovėse ir padedant valstybėms narėms sumažinti sunkumus dėl skirtingų vėžių
pločių bei teikiant veiksmingą finansinę pagalbą. Ir pabaigai apie 2009 metų Parlamento
biudžeto įvykdymo patvirtinimą: manau, kad ir Parlamentas turi įgyvendinti realius
sprendimus, kurie apimtų efektyvesnį lėšų panaudojimą.

Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Ponia pirmininke, savo kalboje didžiausią dėmesį noriu
skirti sanglaudos politikai. Nors klaidų lygis sanglaudos politikos srityje nuo 2008 m.
pastebimai nukrito, – nuo 11 proc. iki maždaug 5 proc., – tai vis dar yra ta sritis, kurioje
mūsų laukia daugybė su išlaidomis susijusių uždavinių.

Didžiausi uždaviniai visų pirma yra susiję su viešaisiais pirkimais ir, be to, dauguma
sanglaudos lėšų problemų taip pat yra susijusios su sudėtingomis įgyvendinimo taisyklėmis
ir remiantis finansiniu reglamentu priimtais aktais, kuriuose nepakankamai atsižvelgiama
į sudėtingą regioninės plėtros subjektų tinklą.

Taip pat daug buvo kalbėta apie didėjantį klaidos pavojų. Nepaisant to, turime prisiminti,
kad tai nepašalina pagrindinės problemos, susijusios su per daug sudėtingomis taisyklėmis

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT26



ir sistemomis. Be to, šiuo atveju problemos neturėtų būti sprendžiamos vadovaujantis
klaidingu požiūriu.

Kartu Parlamentas taip pat svarsto būsimų finansinių programų finansinį reglamentą. Nors
dabar vykstanti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra susijusi su 2009 m., svarbu
pasisemti patirties ateičiai ir galiausiai taip pat supaprastinti finansų valdymą.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, svarbu yra ne tai, kad dėl ES pinigų
leidimo būdų daugėja euroskeptikų; problema yra ta, kad Europos mokesčių mokėtojai ir
Europos rinkėjai nusipelno skaidrumo ir tam tikros pagarbos. Tai, kad lėšos išieškomos
labai neveiksmingai arba kad jos naudojamos neveiksmingai, iš tikrųjų niekaip neprisideda
prie Europos Sąjungos arba mūsų institucijų autoriteto didinimo. Tai taip pat niekaip
neprisideda prie agentūrų autoriteto didinimo, kurios yra tam tikros rūšies Europos
biurokratijos pavyzdžiai, kuriose išvengiama vidaus ir išorės stebėsenos, kuriose įdarbinami
draugai ir kuriose konkurencingos atrankos procedūros yra visiška iliuzija. Europos istorijos
muziejus yra labai prieštaringas pasiūlymas ir todėl dauguma mūsų frakcijos narių balsuos
prieš daugumą šių pranešimų.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Europos agentūros
nuolat susilaukia kritikos lavinos. Tačiau, kita vertus, mes jomis pasitikime, kai beveik per
naktį iškyla problemų; pvz., jeigu Viduržemio jūros regione reikia daugiau FRONTEX
darbuotojų arba gyvūnų pašare randama dioksino. Dėl šios priežasties norėčiau paprašyti
visų savo kolegų Parlamento narių per šias biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras
vadovautis proporcingumo principu ir politine įžvalga.

Jeigu norime nepaisyti nuomonių bei prielaidų ir susidaryti aiškų šių agentūrų tikrųjų
pasiekimų vaizdą, turime objektyviai įvertinti agentūrų darbo našumą. Jau kurį laiką dirbu
siekdama šio tikslo.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, aš taip pat
norėčiau nuoširdžiai pasveikinti šiame Parlamente Tarybai pirmininkaujančią Vengriją ir
Europos Audito Rūmų Pirmininką. Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcijos vardu norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už jų bendradarbiavimą ir taip pat
visiems institucijų atstovams už dalyvavimą.

Norėčiau iš anksto atkreipti Tarybos dėmesį į tai, kad Parlamento nariai išrinkti tam, kad
kontroliuotų vykdomąją valdžią. Taigi, idėja, kad nacionalinėms vyriausybėms turėtų būti
leista kontroliuoti Europos Parlamentą, yra precedento neturintis bandymas susilpninti šį
Parlamentą. Todėl jūsų pasiūlymas iš tikrųjų nėra pasiūlymas. Tai pasiūlymas paversti mus
mažais ir silpnais. Kaip į tokį pasiūlymą reaguotų nacionaliniai parlamentai? Jeigu nedrįsote
to padaryti nacionaliniu lygiu, nebandykite to daryti Europos lygiu.

Kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą Europos Parlamente norėčiau pasakyti, kad
valdymo patobulinimus galima pastebėti dirbant dabartiniam biurui ir generaliniam
sekretoriui. Norėčiau aiškiai išskirti PPE frakcijos vaidmenį darant šiuos patobulinimus.
Galime pastebėti, kad veiksmų imamasi ir mums prašant atliekami darbai, – pvz.,
intervencija į savanorišką pensijų fondą, – kurie buvo būtini siekiant išvengti greitai
artėjančio šio fondo nemokumo 2009 m.

Dabar norėčiau iš esmės pakomentuoti pasiūlymus reformuoti tarnybos nuostatus. Tai
J. Chatzimarkakio pranešimo 77 ir 81 dalys. Dėl šio pranešimo atsirado precedento
neturintis tų, kuriems jis yra svarbus, įskaitant šio Parlamento narius, spaudimas. Nuostatų
kritika vis dėlto yra pagrįsta. Nuostatai vis dar alsuoja šeštojo dešimtmečio dvasia ir jie
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niekada nebuvo atnaujinti. Kelionės dienos skaičiuojamos pagal tai, kiek kartų garo traukinys
išvyksta iš stoties, o išmokos nustatomos atsižvelgiant į tuos laikus, kai darbas užsienyje
buvo labai neįprastas reiškinys. Šiandien jos jau nebeaktualios. Šiandien turime savo
paskutinę ir, tiesą sakant, vienintelę galimybę daryti įtaką artėjant nuostatų reformai.

Mano pasiūlymai taip pat yra susiję su tuo, ar normalu, kad Komisijos darbuotojas – be
teisės į kasmetines atostogas, atkreipkite į tai dėmesį, – gali turėti septynias savaites laisvų
dienų, ir visa tai skirta visiems, kurie per mėnesį uždirba daugiau nei 10 000 EUR grynųjų
pajamų. Mano nuomone, viršvalandinis darbas iš tikrųjų turėtų būti įtrauktas į šį darbo
užmokestį. Šiuo atveju kalbame apie naujų darbo vietų kūrimą. Panaikindami kai kurias
iš šių laisvų dienų galėtume sukurti maždaug tūkstantį darbo vietų. Šios naujos darbo vietos
skirtos ne laisvoms dienoms išnaudoti, o tam, kad galėtų būti panaudotos naujoms Europos
užduotims, ir todėl, užuot nuolat steigę naujas institucijas ir agentūras, galėtume kreiptis
į Komisiją.

Taip pat turėtume siekti susidaryti tikrąjį administracinių išlaidų vaizdą. Dabartiniai 6,7 proc.
biudžeto yra per daug mažas įvertinimas. Jie gali teisingai atspindėti tiesioginio valdymo
išlaidas, tačiau iš tikrųjų nėra teisingi, jeigu įtraukiame visas ES lėšų valdymo administracines
išlaidas, – įskaitant valstybių narių administracines išlaidas. Siūlau savo iniciatyva parengti
pranešimą dėl faktinių Europos Sąjungos administracinių išlaidų čia, Biudžeto kontrolės
komitete.

Bogusław Liberadzki (S&D). -    (PL) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, šią biudžeto
įvykdymo patvirtinimo procedūrą vertinu kaip vieną iš daugybės biudžeto įvykdymo
procedūrų, kurios buvo vykdomos pastaraisiais metais, ir labai gerai prisimenu, kokie rimti
buvo mūsų nuogąstavimai vos prieš trejus metus, visų pirma tokiose srityse kaip
struktūriniai fondai, Sanglaudos fondas, regioniniai fondai ir išorės veiksmai. Reikia
pripažinti, kad Komisija per pastaruosius dvejus metus įvykdė tam tikrus įsipareigojimus
– pasiekė pastebimus rezultatus, pvz., per pastaruosius trejus metus sumažėjo užfiksuotų
klaidų lygis. Manau, tai yra gera proga Komisijos nariui A. Šemetai pasakyti, kad matėme
ir pastebėjome šiuos pokyčius, atkreipiame į juos dėmesį ir kad šie pokyčiai yra geras
ženklas.

Tačiau vis dar turiu daug abejonių. Pirma, neteisingai išleistų lėšų susigrąžinimo procedūra
yra per lėta. Antra, pastebimas tam tikras nenoras sutelkti dėmesį į prioritetinius projektus
arba kalbėti apie klaidų lygį šiuose projektuose. Nepaisant projekto vertės, manau, kad turi
būti tam tikra finansavimo ir fondų įgyvendinimo klaidų priežastis. Esu labai susirūpinęs
dėl didėjančio skirtumo tarp įsipareigojimų ir mokėjimų, nes tai reiškia, kad didėja pinigų
puodas, kurių valstybės narės akivaizdžiai negali išleisti. Šiuo atveju kaltinti reikia valstybes
nares.

Tarybos nenoras bendradarbiauti su Parlamentu biudžeto įvykdymo patvirtinimo srityje
kelia ypač didelį nerimą. Vis dar matau su mumis Z. L. Becsey, kuris atliko savo pareigas
šiame Parlamente ir kuris, manau, galės Tarybą įtikinti, kad Parlamentas yra vienintelė
demokratiškai ir tiesiogiai išrinkta institucija, kuriai Taryba turi pareigą teikti ataskaitas.
Galiausiai pritariu daugybei išsakytų abejonių dėl agentūrų, nors mano abejonės yra
susijusios tik su kai kuriomis agentūromis.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Ponia pirmininke, mano kalba bus susijusi su Europos
vaistų agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimu, tačiau daugiau ar mažiau panašią kalbą
galėjau pasakyti apie Europos maisto saugos tarnybą. Turiu pasakyti, kad Biudžeto kontrolės
komitetas atliko visapusiškai puikų darbą, ir jeigu Parlamentas kada nors būtų turėjęs laiko
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savo pozicijai pareikšti, tas laikas yra per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.
Todėl tai, ką ketinu pasakyti, iš tikrųjų yra su biudžetu susijęs aspektas ir tai susiję su EMA
darbu. Pirma, jos, kaip tarpininkės, pasyvumas sprendžiant benfluorekso klausimą yra
visiškai nepriimtinas.

Antra, interesų konfliktų valdymo klausimu pateiksiu tik vieną pavyzdį. Kartu su savo
kolege Parlamento nare A. Parvanova ir nevyriausybinių organizacijų grupe pasmerkiau
iš tiesų skandalingą tarnybos vykdomojo direktoriaus atvejį. Visą šį klausimą agentūros
valdyba išnagrinėjo taip abejingai, kad tai neleidžia padidinti pasitikėjimo. Mūsų agentūrų
vaidmuo – suteikti mums priemonių sprendimams priimti ir suteikti galimybę mūsų
piliečiams pasitikėti pateikiamomis rekomendacijomis. Būtent todėl tvirtai remiu biudžeto
įvykdymo patvirtinimo atidėjimą ir balsuosiu už tik jeigu būsime visiškai patenkinti interesų
konfliktų klausimo sprendimu.

Peter van Dalen (ECR). -    (NL) Ponia pirmininke, Eurobarometras rodo, kad susižavėjimas
Europos Sąjunga daugybę metų mažėja. Dabar tik penkiose valstybėse narėse dauguma
gyventojų teigiamai atsiliepia apie Europos Sąjungą. Piliečiams Europa yra pinigų švaistymo
sinonimas. Turime labai rimtai vertinti šias protesto formas ir mano kolega Parlamento
narys V. Itälä iš tikrųjų teisingai taip ir padarė. Jis teigia, kad Parlamentas elgtųsi neatsakingai,
jeigu toliau laikytųsi praktikos posėdžiauti dviejose vietose. Šiuo atveju visiškai sutinku su
juo. N. Sarkozy sakau: turime sustabdyti Parlamento keliones iš Briuselio į Strasbūrą ir
atvirkščiai.

Taip pat reikia patikimos atskaitomybės, kai kalbame apie savo išmokas, skirtas bendrosioms
išlaidoms kompensuoti. Nes dėl tokios patikimos atskaitomybės trūkumo Europos
Parlamento nariai greitai supras, kad dalyvauti posėdžiuose jiems neapsimoka ir kad jie iš
tikrųjų privalėtų daugiau dėmesio skirti išmokoms, skirtoms bendrosioms išlaidoms
kompensuoti. Ta padėtis turi pasikeisti. V. Itälä 5 konstatuojamojoje dalyje teisingai teigia,
kad turime imtis tinkamų priemonių, siekdami užtikrinti atsakingą požiūrį į išmokas,
skirtas mūsų bendrosioms išlaidoms kompensuoti. Tikiuosi, kad ta konstatuojamoji dalis
išliks, nes tai yra naudinga patikimumo ir skaidrumo požiūriu.

Jan Olbrycht (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, kiekviena diskusija dėl biudžeto įvykdymo
patvirtinimo vyksta tam tikromis aplinkybėmis. Viena vertus, šios dienos diskusija vyksta
krizės metu, kai imamasi prevencinių priemonių ir tam tikros valstybės narės patiria
sunkumų, o kita vertus, jos vyksta atsižvelgiant į naują finansinę programą laikotarpiu po
2014 m., kurios projektas jau parengtas. Turime žinoti tai, kad šios dienos mūsų komentarai
dėl biudžeto įgyvendinimo turi labai didelį poveikį diskusijai dėl būsimos finansinės
programos. Todėl diskusija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo yra svarbi ne tik stebėsenos,
bet ir klaidų ištaisymo požiūriu ir atsižvelgiant į sritis, kuriose patyrėme nesėkmę arba
kuriose dėl naujų reikalavimų reikia imtis šiuolaikinių priemonių.

Šios diskusijos būdingas bruožas yra ne tik tai, kad vis daugiau žmonių kritikuoja biudžetą,
bet ir tai, kad rezultatai yra akivaizdžiai geresni, pvz., sanglaudos politikos srityje, kurioje
buvo atlikti aiškūs patobulinimai, kurių nepastebėjo biudžeto kritikai. Taip pat norėčiau
atkreipti dėmesį, kad į šiuos teigiamus rezultatus dabar taip pat turime atsižvelgti
svarstydami būsimą veiklą, arba, kitaip tariant, veiklos rūšį, kuri turi būti tęsiama, ir taisykles,
kurios turi būti nustatytos, visų pirma susijusias su lėšų susigrąžinimu.

Taip pat norėčiau atkreipti Parlamento dėmesį į šį klausimą: diskusija dėl to, ar biudžetas
buvo tinkamai įgyvendintas, turi vykti kartu su diskusija dėl politikos sričių veiksmingumo.
Parlamento rengiamuose dokumentuose tai nurodome labai dažnai, tačiau didžiausią
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dėmesį skiriame procedūroms. Daug kalbama apie rezultatų siekiančią Europą, tačiau to
negalima sutapatinti su teisingų procedūrų laikymusi. Viena priklauso nuo kito, bet taip
pat turime skirti dėmesį savo veiksmų padariniams ir rezultatams.

PIRMININKAVO: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Derek Vaughan (S&D). -   Pone pirmininke, norėčiau padėkoti visiems pranešėjams: jų
atliktas darbas mums yra svarbus.

Savo kalboje norėčiau pakomentuoti keletą pranešimų, visų pirma Regionų komiteto
biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Regionų komitetas, žinoma, atstovauja regionams, tačiau
jis taip pat įgyvendina daugybę ES programų. Todėl būtų klaidinga siūlyti, kaip kai kurie
darė, kad jis turėtų pats save finansuoti.

Kalbant apie Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, pritariu biudžeto įvykdymo
patvirtinimui. Nors reikia nuveikti daugiau, kaip nurodyta pranešime, manau, kad klaidų
lygio sumažinimas regioninėje politikoje nuo 11 proc. iki 5 proc. yra tikra pažanga.
Struktūriniai fondai yra labai svarbūs tokioms vietoms kaip Velsas, – iš kurio esu kilęs, –
kuriame jie labai gerai įgyvendinami. Todėl turime užtikrinti, kad struktūriniai fondai
nebūtų kompromituojami arba pažeidžiami.

Kalbant apie Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, norėčiau paremti atidėjimą. Kai
kurie Tarybos nariai dažnai mums pamokslauja apie skaidrumo poreikį, todėl jie patys
turėtų atvirai suteikti informaciją apie savo išlaidas. Deja, atrodo, kad kai kurie nariai nenori
to daryti.

Galiausiai norėčiau pasakyti keletą žodžių apie Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą.
Visada prieštaringa aptarinėti savo paties išlaidas ir mūsų biudžetas iš tikrųjų susilaukia
daug dėmesio, kuris ekonomikos ir finansų sunkmečiu galbūt yra suprantamas. Todėl esu
patenkintas daugybe pranešime pateiktų pasiūlymų, įskaitant pasiūlymus, susijusius su
pastatų politika ir premijomis, – kurios turi būti peržiūrėtos siekiant didesnio jų skaidrumo,
– taip pat išmokomis ir svarbiu klausimu dėl poreikio Parlamento biudžetui sukurti taupymo
strategiją.

Būtų galima ginčytis, kad dauguma šių punktų yra labiau susiję su būsimais biudžetais, o
ne 2009 m. biudžetu, tačiau manau, kad svarstydami bet kurį biudžetą ir bet kurį biudžeto
įvykdymo patvirtinimą taip pat turėtume žvelgti į ateitį, siekdami užtikrinti, kad
pasinaudosime praeityje įgyta patirtimi.

Richard Ashworth (ECR). -   Pone pirmininke, šešioliktus metus Audito Rūmai pateikė
tik patikinimo pareiškimą su išlygomis, o tai reiškia, kad šešioliktus metus visuomenės
pasitikėjimas mūsų finansinių reikalų valdymo vientisumu buvo pažeistas. Pripažįstu, kad
Komisija stengėsi pagerinti padėtį, tačiau balsuojant dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo
galiu balsuoti tik dėl pasekmių, bet ne dėl tikslo.

Auditoriai praneša, kad per daug išlaidų kategorijų iš esmės nukenčia dėl klaidos, ir, kadangi
80 proc. mūsų išlaidų priklauso pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis sričiai,
visiškai aišku, kad valstybės narės turi prisiimti didesnę atsakomybę. Taip pat aišku, kad
Komisija turi greičiau siekti to rezultato. Taigi, kol nepamatysiu akivaizdaus pagerėjimo,
toliau balsuosiu prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą.
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Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, norėčiau pradėti pasveikindama
visus pranešėjus atlikus didelį darbą rengiant pranešimus dėl biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, ir man taip pat malonu, kad Taryba dalyvauja šioje diskusijoje.

Europos Parlamento būstinė Strasbūre yra ne tik pinigų sutaupymo klausimas, tai – Europos
identiteto klausimas. Šiandien apie tai kalbu šiame Parlamente vykstant diskusijoms dėl
2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes kai kurie Biudžeto kontrolės komiteto nariai
mano, kad Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo simbolis yra tarsi palaima, lengvas būdas
sumažinti išlaidas.

Parlamento išlaidų klausimas man taip pat yra aktualus. Nors šiuo klausimu siūlau
savaitinius frakcijų posėdžius rengti Strasbūre, o ne Briuselyje; taip užtikrintume, kad mūsų
parlamentinė posėdžių vieta Strasbūre būtų taupi sąnaudų požiūriu. Kadangi norime
sutaupyti, siūlau kitus dalykus, pvz., panaikinti penktadienio dienpinigius mūsų kolegoms
Parlamento nariams ir taip pat panaikinti dienpinigius žurnalistams. Europa yra pakankamai
patraukli žurnalistams net be šių dienpinigių.

Neturėtume naudotis biudžetu kaip dingstimi pasisavinti svarbų klausimą, kuris nepatenka
į biudžeto kontrolės taikymo sritį, ir vis dėlto palankiai vertinu svarbų darbą, kurį atliko
V. Itälä, mūsų pranešėjas, turiu omenyje šią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

Galiausiai, kadangi kalbame apie santaupas, taip pat norėčiau, kad išvalytume ir
reorganizuotume remiamų lankytojų grupių išlaidų atlyginimo sistemą. Nemanau, kad
labai moralu atlyginti grupės vadovo išlaidas grynaisiais pinigais lankymo dieną, visiškai
nepatikrinus, kiek grupė išleido. Dėl to galima susidaryti labai apgailėtiną mūsų institucijos
vaizdą. Norėčiau jus informuoti, kad kartais skirta suma viršija faktiškai išleistą sumą. Būtų
protinga, jeigu grupės iki savo apsilankymo atsiųstu apytikslius apskaičiavimus, o
Parlamentas iš anksto apmokėtų jų išlaidas atlikdamas pavedimą į banko sąskaitą, o likutis
būtų apmokamas pateikus sąskaitas, kuriose detalizuojamos faktiškai patirtos išlaidos,
žinoma, iki tam tikro lygio.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Pone pirmininke, pone Komisijos nary, pone
Z. L. Becsey, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau pasveikinti visus pranešėjus puikiai
atlikus darbą. Noriu šioje kalboje didžiausią dėmesį skirti visų pirma 5 išlaidų kategorijai,
susijusiai su įvairių institucijų administracinėmis ir veiklos išlaidomis, ir priminti, kad
administracinių ir veiklos išlaidų dydis sudaro mažiau nei 6 proc. metinio Europos Sąjungos
biudžeto.

Nepaisant šio skaičiaus, manau, kad turi būti taikomi ekonomikos, veiksmingumo ir
efektyvumo principai. Taupymas turi būti remiamas ir skatinamas visų pirma įgyvendinant
biudžetą. Kartu jokiomis aplinkybėmis negalime skatinti ir remti visiško lėšų kiekvienoje
išlaidų kategorijoje panaudojimo.

Svarbu propaguoti griežtumą ir taupymo priemones ir kartu užtikrinti Parlamentui
būtinuosius išteklius tinkamam įstatymų priėmimui. Atsižvelgiant į vertimą raštu ir žodžiu,
manau, būtina ir labai svarbu, kad Parlamento nariai galėtų save išreikšti ir dirbti savo
gimtąja kalba. Iš esmės būtent tai suteikia prasmę šūkiui „Susivieniję įvairovėje“.

Manau, kad vietoje vien didėjančių biudžetų kiekvienos Parlamento sesijos pradžioje
turėtume rengti nulinės bazės biudžetą ir, be to, kad institucijos turėtų rengti daugiamečius
biudžetus. Kontrolė negali būti laikoma biurokratija, nes tai visada yra nereikalingos išlaidos.
Pasitikėjimo institucijomis principas turėtų dominuoti.
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Galiausiai diskusijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali būti skirtos išsamiai
politikai, visų pirma susijusiai su Sutarčių peržiūra, kuriai reikalingas visuotinis pritarimas,
aptarti. Pvz., manau, kad diskusija dėl su darbo vieta susijusių klausimų pranešimuose dėl
biudžeto įvykdymo patvirtinimo yra netinkama.

Thomas Ulmer (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, gerbiamieji Tarybos ir Komisijos nariai,
ponios ir ponai, norėčiau pateikti komentarą dėl agentūrų, su kuriomis turėjau reikalų kaip
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto narys.

Tačiau pirmiausia pasakysiu vieną dalyką apie nuolatines diskusijas dėl Strasbūro ir Briuselio.
Esu tikras Strasbūro gynėjas ir manau, kad jeigu yra kokia nors abejonė, tuomet turėtume
visą Parlamentą perkelti į Strasbūrą, o ne į Briuselį. Strasbūras yra Europos vienybės simbolis,
kurio neturime atsisakyti.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete išnagrinėjome veiklą šešių
agentūrų, kurios pasiekė puikių rezultatų intensyviai ir kokybiškai dirbdamos. Klaidų lygis
pastebimai sumažėjo. Todėl norėčiau pasinaudoti šia proga ir pagirti šių agentūrų
darbuotojus.

Europos cheminių medžiagų agentūroje, kuri daugiausia prižiūri mūsų REACH projektų
įgyvendinimą, iš viso buvo sukurtos 104 naujos darbo vietos. Kalbant apie Europos maisto
saugos tarnybą, arba EFSA, reikėtų pažymėti, kad turime užtikrinti tikslesnę stebėseną ir
didesnį skaidrumą. Kalbant apie Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, arba ECDC,
nustatėme, kad lėšos nebuvo visiškai panaudotos. Tačiau ne visos jos užduotys dar
įvykdytos. Europos aplinkos agentūra patikimai teikia duomenis ir skaičius, kurie yra labai
svarbūs mūsų darbui mums kuriant ateities gaires. Tačiau norėčiau, kad tiksliau
nustatytumėme, kiek iš viso Europos Sąjunga sutaupys dėl aplinkos pagerinimo, ir
pristatytumėme šiuos skaičius. Akivaizdu, kad Europos vaistų agentūra vis dar susiduria
su sunkumais pradėdama darbą, nors ji veikia jau keletą metų. Nustatėme kai kurias su
ataskaitomis susijusias klaidas ir netinkamą finansinių paslaugų ir mokslinių tyrimų
paslaugų koordinavimą šioje agentūroje.

Tačiau iš esmės manau, kad agentūrų darbas yra labai teigiamas.

Jens Geier (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti T. Ulmeriui už pastebimą
faktinį jo indėlį. Tai malonus kontrastas, atsižvelgiant į daugybę dalykų, kuriuos išgirdau
šį rytą pasakytus apie agentūras. Ypač liūdina tai, kad daugybė šio Parlamento narių
euroskeptikų, kai kalbama apie biudžeto mažinimą, niekada negali galvoti apie ką nors
kita, išskyrus agentūras.

Ar galiu jums priminti, kad paskyrus šias agentūras atrodė, jog ministrai pirmininkai ir
Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybės norėjo, kad kuo daugiau agentūrų būtų
įsteigta jų valstybėse. Tačiau dabar žmonės elgiasi taip, tarsi jos būtų Europos Sąjungos
nelaimė.

Esu labai patenkintas Europos Audito Rūmų paskelbtu agentūrų valdymo išlaidų tyrimu.
Manau, kad tai bent jau sudarys pagrindą objektyvesnėms diskusijoms.

Man malonu, – kaip jau sakiau savo pirmoje kalboje, – kad Tarybai pirmininkaujančios
Vengrijos atstovai šiandien šį rytą yra su mumis. Tai nėra savaime suprantamas dalykas,
kai diskusijoje aptariamas Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Todėl norėčiau
kreiptis tiesiogiai į jus, pone Z. L. Becsey. Malonu, kad Taryba yra pasirengusi pripažinti,
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– kaip supratau iš T. Deutscho komentarų, – kad biudžetinė procedūra ir biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūra turi būti vykdomos skirtingai.

Šis Europos Parlamentas atstovauja žmonėms ir jis reikalauja atsiskaityti už mokesčių
mokėtojų pinigus. Todėl nevengsime reikalauti, kad Taryba būtų pripažinta atsakinga už
Tarybos darbui finansuoti iš Bendrijos biudžeto skirtus pinigus. Žinoma, yra daugybė
klausimų, dėl kurių galėtume derėtis, pvz., kaip ateityje turėtų būti vykdoma biudžeto
įvykdymo patvirtinimo procedūra. Tačiau norėčiau jūsų paklausti, ar jūs iš tikrųjų tikitės,
kad Europos Parlamentas derėsis dėl kažko, kas yra mūsų teisė pagal Sutartis. Galiausiai
dėl to ši teisė galėtų būti tik apribota. Nematau priežasčių, dėl kurių aš, kaip Europos
Parlamento narys, turėčiau tai daryti.

Deja, neturime daug progų kartu aptarti klausimų, ir man būtų malonu, jeigu
pasinaudotumėte šia proga ir bent kartą aiškiai pasakytumėte, kas Taryboje iš tikrųjų kovoja
su būtinu skaidrumu.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Pone pirmininke, man buvo įdomu išgirsti informaciją apie
komunikacijos su Europos Vadovų Taryba problemas, susijusias su jos bendrojo biudžeto
skyriaus įvykdymu.

Kiek žinau, vykdomosios valdžios kontrolė yra viena pagrindinių Europos Parlamento
užduočių. Taryba, Komisija ir taip pat kitos ES institucijos tvarko ES piliečių finansinius
išteklius pagal sutartas taisykles. Todėl natūralu, kad žmonių išrinkti atstovai mokesčių
mokėtojų vardu atlieka patikrinimus, ar institucijos rūpestingai ir pagal sutartas taisykles
tvarko piliečių pinigus. Tokia tvarka galioja visose demokratinėse valstybėse. Todėl negaliu
suprasti Europos Vadovų Tarybos pozicijos, kai ji atsisako suteikti mums pagalbą, kuri
reikalinga jos biudžetui įvertinti.

Mes neklausiame, ar N. Sarkozy arba A. Merkel lankosi geresniame, ar prastesniame
restorane, arba ar perka geresnį, ar prastesnį lagaminą, arba ar perka vienos ar kitos firmos
drabužius, – mes klausiame, kaip jie tvarko mokesčių mokėtojų viešuosius išteklius, ir mes
turime visišką teisę tai daryti, o jie turi visapusišką pareigą pateikti šią informaciją.

Zsolt László Becsey,    einantis Tarybos pirmininko pareigas.  −  (HU) Pone pirmininke,
kadangi turiu tik dvi minutes replikuoti, norėčiau aptarti tik keletą dalykų. Viena, norėčiau
pakartoti, kad per Tarybos ir Parlamento diskusijas esame pasirengę pasiekti ilgalaikį
susitarimą. Tik tai gali padėti išspręsti problemą, t. y. teisėtumo problemą, kurią taip pat
minėjo I. Gräßle. Pasakysiu jums, kad žinau, jog Parlamentas yra tiesiogiai išrinkta institucija,
– galiausiai aš taip pat buvau Parlamento narys; tačiau Taryboje taip pat yra teisėti lyderiai,
ministrai. Be to, abi institucijos yra lygiaverčiai biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros
dalyviai: viena jų pateikia rekomendaciją, o kita galutinai patvirtina biudžeto įvykdymą.
Pateiktoje rekomendacijoje atskyrėme biudžetinę procedūrą ir biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūrą.

Norėčiau paprašyti paskirti delegaciją, kuri derėtųsi Parlamento vardu, ir susitarimą turėtume
pasiekti Parlamento politinių atstovų delegacijos padedami. Nėra naudinga palikti šias
problemas neišspręstas. Iš mūsų pateikto susitarimo memorandumo projekto taip pat
aišku, kad mes taip pat turime paaiškinti, kokius duomenis teikti priklauso Tarybai ir kokių
duomenų ji teikti negali. Manau, taip bus padidintas atstovavimas įvairiose administracijose.
Tuomet iš mūsų iš tikrųjų gali būti reikalaujama pateikti duomenis, kuriuos Taryba gali
pateikti.

33Europos Parlamento debataiLT10-05-2011



Kalbant apie nacionalines deklaracijas, kurios taip pat keletą kartų buvo paminėtos, manau,
kad turėtume išspręsti šį klausimą diskutuodami dėl finansinio reglamento. Žinau, kad yra
su tuo susijusių pasiūlymų. Žinoma, reikia atsižvelgti į klausimo sudėtingumą tam tikrose
valstybėse narėse, tačiau kartoju, kad tai bus labai svarbus diskusijų aspektas kitame procese.

Pone pirmininke, dėkoju jums už suteiktą galimybę kalbėti ir norėčiau dar kartą visus
paraginti nepaversti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje dalyvaujančių dviejų
įstaigų ar institucijų santykių imtynėmis. Susėskime ir derėkimės, ir pasiekime susitarimą,
užuot sumenkinę šią problemą iki diskusijų paštu tarp sekretoriatų ir biurokratinių
institucijų lygio.

Algirdas Šemeta,    Komisijos narys.  − Pone pirmininke, ši diskusija patvirtina, kad
Parlamentas ir Taryba iš esmės pritaria būtinybei patobulinti mūsų politikos sritis ir
programas, taip sukuriant pridėtinę vertę ES piliečiams. Manau, kad judame teisinga
kryptimi, o jūsų iškelti klausimai dėl valdymo deklaracijų nustatymo, didesnio
automatiškumo taikant sankcijas ir dirbant susigrąžinimo srityje iš tikrųjų yra svarbūs
klausimai, kuriuos sprendžia Komisija.

Ypač norėčiau padėkoti I. Grässle už jos darbą, susijusį su finansiniu reglamentu. Manau,
labai svarbu, kad Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl valdymo deklaracijų nustatymo būtų
galiausiai patvirtintas, nes šis klausimas iš tikrųjų yra susijęs su didesne mūsų valstybių
narių, kurios yra atsakingos už 80 proc. jūsų biudžeto valdymo, atskaitomybe. Kartu su
supaprastinta ir daug labiau automatizuota mokėjimų nutraukimo procedūra, manau, kad
tvirtindami 2010 m. biudžeto įvykdymą pastebėsime dažnesnius mokėjimo nutraukimo
atvejus ir tarnybos nebevengs taikyti šios priemonės savo darbe.

Taip pat kartu su valstybėmis narėmis dirbame susigrąžinimo srityje ir pateikėme pranešėjui
daug informacijos apie su susigrąžinimais susijusią padėtį. Manau, kad dirbdami kartu
galime rasti būdų pagerinti padėtį šioje srityje. Žinoma, sankcijos yra geras dalykas, tačiau
taip pat turime skatinti iniciatyvas, ir tai svarbus klausimas, susijęs su mūsų valstybių narių
veiklos palengvinimu.

Visi sutinkame, kad supaprastinę savo taisykles padarėme pažangą, ir šiuo klausimu
pateikėme savo nuomones. Į šiuos pasiūlymus bus atsižvelgta, kai rengsime naujas
programas kitai daugiametei finansinei programai. Neabejodamas sutinku, kad mūsų
viešųjų pirkimų teisės aktai yra labai sudėtingi ir didelė dalis klaidų padaroma viešųjų
pirkimų srityje. Būtent todėl Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl viešųjų pirkimų
taisyklių supaprastinimo ir patobulinimo ir tikiuosi, kad tai padės sukurti daug paprastesnę
ir veiksmingesnę sistemą.

Kalbant apie tarnybos nuostatus, pats laikas jas dar kartą išnagrinėti, ir mano kolega Maroš
Šefčovič rengia tarnybos nuostatų peržiūrą. Tai, žinoma, sudėtingas klausimas ir turime
atsižvelgti į visus šiuos opius klausimus, susijusius su supaprastinimu, tačiau faktas yra tai,
kad tam tikri nuostatų straipsniai iš tikrųjų yra pasenę ir juos reikia iš naujo apsvarstyti ir
peržiūrėti.

Žinoma, Komisija oficialiai atsakys į jūsų rekomendacijas kitame pranešime, kuris bus
pateiktas po vasaros, tačiau, kaip galite pastebėti, mes jau sunkiai dirbame, kad sustiprintume
ES biudžeto valdymą ir pagerintume savo programų įgyvendinimą. Laukiu tolesnio mūsų
bendradarbiavimo.

Jorgo Chatzimarkakis,    pranešėjas. – (DE) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau
Parlamento vardu padėkoti Komisijos nariui už puikų jo bendradarbiavimą. Dabar jūs dar
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kartą iškėlėte tam tikrus klausimus. Tai turėtų būti atspirties taškas tolesniam mūsų darbui.
Tačiau taip pat paprašyčiau jūsų perduoti mūsų padėką savo kolegoms, nes labai aktyviai
bendravome su daugybe asmenų - ypač norėčiau paminėti D. Cioloşą ir J. Hahną, ir visi jie
noriai bendradarbiavo. Dar kartą perduokite jiems šią padėką.

Norėčiau padėkoti einančiam Tarybos Pirmininko pareigas Z. L. Becsey už jo aiškius
žodžius. Jis kalbėjo labai aiškiai; galbūt mums nepatinka, ką jis sakė, tačiau jo kalba bent
jau buvo aiški ir mes esame už tai dėkingi. Nemanau, kad yra konkreti priežastis užsiminti
apie tai. Nepaisant to, gerai, kad esate čia.

Galiausiai norėčiau padėkoti Europos Audito Rūmų Pirmininkui V. Caldeirai, su kuriuo
Parlamentas iš tikrųjų atvirai ir vaisingai bendradarbiauja. Mes tai labai vertiname. Mes
negalėtume atlikti savo darbo be jūsų atliekamo darbo. Mūsų biudžeto įvykdymo
patvirtinimas iš esmės yra pagrįstas jūsų indėliais. Norėtume, kad jūs atliktumėte svarbesnį
vaidmenį ateityje vertinant veiklos auditą, pone V. Caldeira. Europos Sąjungos ateitis
priklauso ne tik nuo teisėtai ir teisingai leidžiamų lėšų, bet ir visų pirma nuo naudingai
leidžiamų lėšų; kitaip tariant, veiksmingai ir efektyviai leidžiamų lėšų. Tai bus sudedamoji
veiklos audito dalis pagal Lisabonos sutarties 318 straipsnį. Parlamente norėtume kasmet
diskutuoti apie Komisijos veiklos auditą ir norėtume jus pakviesti čia kartu su mumis
dalyvauti kaip Europos Audito Rūmų atstovus. Nuoširdžiai dėkoju savo kolegoms
Parlamento nariams ir visiems, kurie dalyvavo.

7. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas.   − Norėčiau akimirkai pertraukti diskusiją, kad paskelbčiau, jog šiandien
lankytojų galerijoje svečiuosis profesorė Dagmara Lieblová, Theresienstadt Martyrs atminimo
asociacijos pirmininkė iš Čekijos Respublikos, kurią mes sveikiname.

(Plojimai)

Strasbūre vieši profesorė D. Lieblová, lydima 28 studentų iš Prahos ir Hamburgo, kurie
kartu dirbo prie dvejų metų trukmės projekto tyrinėdami priverstinius darbus dirbusių
Čekijos darbininkų perkėlimą iš Hamburgo į Theresienstadt koncentracijos stovyklą.

Ji lankosi mūsų Parlamente mūsų Pirmininko pavaduotojo L. Rouček, taip pat
K. Fleckensteino kvietimu, o jos projektas buvo apdovanotas Europos prizu.

Labai dėkojame profesorei D. Lieblovái ir jos studentams už jų didžiulį indėlį prisidedant
prie mūsų supratimo apie Europos istoriją ir už jų įsipareigojimą moralinėms vertybėms,
kurios įkvepia Europos Sąjungą.

8. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijų tęsinys)

Pirmininkas.   − Dabar tęsime diskusiją dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(39 pranešimai).

Ville Itälä,    pranešėjas.  −  (FI) Pone pirmininke, kai savo pirmoje kalboje kalbėjau apie
Parlamento saugumą, Pirmininkas J. Buzek tuojau pat pasakė, kad šį klausimą aptarė Biure.
Tai yra puikus ir svarbus dalykas, todėl labai ačiū Generaliniam sekretoriui, kuris ėmėsi
skubių veiksmų. Noriu padėkoti jam už daugelį kitų žingsnių, kurių jis ėmėsi, nes tai
paskatino pagerėjimą šiame Parlamente. 2009 m. buvo rinkimų metai, po kurių parengti
įstatai naujiems padėjėjams ir nariams. Dėl to buvo kilę daug problemų, todėl Generalinis
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sekretorius ir Dagmaros RothBehrendt vadovaujama darbo grupė pristatė pakeitimus, ir
tai yra puiku.

Daugelis klausė, kodėl keliamas keliavimo iš Strasbūro ir Briuselio klausimas. Priežastis
yra ta, kad mokesčių mokėtojai nesupranta, kodėl švaistome pinigus, kuriuos jie sumoka
mokėdami mokesčius. Kas atsitinka tada, kai žmonės nesupranta? Suomijoje neseniai vyko
rinkimai. Vienintelė triumfuojanti partija buvo euroskeptikai, ir jie laimėjo lengvai. Jei ši
tendencija paplis Europoje, turėsime didelių problemų svarbiose srityse. Suomija dabar
neketina paremti Portugalijos paketo. Šie klausimai daro poveikį vienas kitam, tad štai
kodėl bandau čia tai paaiškinti, nebent esame pasirengę imtis pokyčių dabar, visuomenė
neketina mūsų palaikyti, taigi mes patirsime nesėkmę, susijusią su svarbiais pagrindiniais
klausimais. Štai kodėl mums reikia atmesti smulkesnius.

Tamás Deutsch,    pranešėjas.  −  (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, leiskite man
padėkoti visiems, kurie praturtino šiandienos diskusiją savo vertingais komentarais. Kaip
jau pažymėjau tai kaip pranešėjas, arba tiksliau sakant, kaip C. Rivellini pavaduotojas,
Europos Parlamentui pateikti septyni biudžeto įvykdymo patvirtinimai. Septyni biudžeto
įvykdymo patvirtinimo pasiūlymai yra susiję su septyniomis labai svarbiomis Europos
institucijomis.

Savo biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešime C. Rivellini siūlo, kad Europos Parlamentas
suteiktų biudžeto įvykdymo patvirtinimą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui, Regionų komitetui, Europos Teisingumo Teismui, Europos Audito Rūmams,
Europos ombudsmenui ir Europos duomenų apsaugos pareigūnui ir jų atitinkamiems
biurams. Šios dienos diskusija mus įtikino, kad Europos Parlamente sutariama šiuo klausimu.

Vienas iš C. Rivellini pasiūlymų yra susijęs su Europos Vadovų Tarybos biudžeto įvykdymo
patvirtinimu. Šiuo atveju vėl nariai ir Europos Parlamento frakcijos sutaria, kad biudžeto
įvykdymo patvirtinimas turi būti atidėtas.

Norėčiau palankiai įvertinti buvusio valstybės ministro Zsolt László Becsey pateiktą pastabą
šiandieninėje diskusijoje. Manau, kad žingsniai, susiję su Vengrijos pirmininkavimu, yra
labai svarbūs. Jei šie žingsniai bus tęsiami, kai šį rudenį Parlamentas vėl įtrauks Tarybos
biudžeto įvykdymo klausimą į savo darbotvarkę, pagaliau Europos Parlamentas galės
Europos Vadovų Tarybai pateikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą ilgalaikio Europos
Vadovų Tarybos ir Europos Parlamento susitarimo dėl Tarybos biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūros pagrindu.

Atsižvelgdamas į šias mintis, norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kurie savo darbu prisidėjo
prie to, kad šiandien Parlamentas priimtų sprendimą dėl šių septynių pasiūlymų.

Bart Staes,    pranešėjas.  −  (NL) Pone pirmininke, Komisijos nary, Vokietijos ministre,
ponios ir ponai, baigiantis šiai diskusijai norėčiau atvirai padėkoti Europos Audito Rūmams.
Šiandien čia su mumis yra C. Caldeira. Šiandien jis neturėjo galimybės kalbėti, tačiau jis
turėjo progą kalbėti lapkričio mėnesį, viso biudžeto įvykdymo patvirtinimo įgyvendinimo
pradžioje prieš keletą mėnesių. Neabejotinai norėčiau padėkoti jam ir jo grupei, jo kolegoms,
nes be Audito Rūmų darbo mes nebūtume galėję taip atidžiai stebėti Europos biudžeto ir
visų pavaldžių institucijų biudžetų. Mano nuomone, jis atliko nepaprastai svarbų darbą,
susijusį ne tik su metiniu pranešimu, bet ir su daugeliu preliminarių pranešimų ir specialiųjų
pranešimų, kuriuos iš jų gavome.

Šiuo atžvilgiu turime išmokti dar vieną pamoką. Manau, kad šis Parlamentas per mažai
dėmesio skiria tiems specialiesiems pranešimams. Manau, kad turime labiau pasinaudoti
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tais specialiaisiais pranešimais, turėtume juos svarstyti ne tik Biudžeto kontrolės komitete,
bet ir daugelyje komitetų, kompetentingų konkrečioje srityje, pvz., Vystomojo
bendradarbiavimo komitete, jei pranešimas yra susijęs su vystomuoju bendradarbiavimu,
arba Aplinkos komitete, jei pranešimas susijęs su aplinka, kad darbas, kurį darote jūs, jūsų
kolegos ir visi jūsų bendradarbiai, galėtų būti tinkamai įvertintas ir kad Europos piliečiai
taip pat galėtų pamatyti, kad mes atliekame tinkamas patikras dėl to, kaip išleidžiami
Europos mokesčių mokėtojų pinigai.

Dėkoju jums už visą jūsų darbą.

Pirmininkas.   − Diskusija baigta.

Balsavimas vyks šiandien 12 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)   , raštu. – (PL) Europos Parlamento nariai
retai būna vieningi, jie dažnai būna pasidaliję į aštuonias grupes. Šios dienos balsavimuose
dėl patvirtinimo, kad įvykdyti 39 atskirų institucijų 2009 m. biudžetai, sprendimą suteikti
Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo patvirtinimą Tarybai atidėjome 637 balsais už, 4 –
prieš ir 13 susilaikiusiųjų balsais.

Šiandien narių priimtas sprendimas yra natūrali pastarųjų mėnesių įvykių pasekmė. Tarybos
atstovai, įskaitant Generalinį sekretorių, nepriėmė vieno kvietimo iš Biudžeto kontrolės
komiteto narių 2009 m. Tarybos išlaidoms aptarti. Be to, mums nebuvo pateikti atsakymai
nė į vieną iš daugybės klausimų, kurie apėmė klausimus dėl Europos išorės veiksmų tarnybos
finansavimo plano, kuris buvo sudarytas 2009 m. pabaigoje (C. Rivellini pranešimas apima
visą klausimų sąrašą). Jei pagalvosime apie sunkumus, kurie kilo vykstant diskusijoms dėl
Tarybos išlaidų 2007 ir 2008 m. ir Parlamento suteiktas toli siekiančias nuolaidas šiuo
atžvilgiu, šių metų pozicija yra suprantama. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, abiem
institucijoms reikia oficialaus susitarimo dėl išlaidų peržiūrėjimo siekiant pakeisti 30 metų
senumo „džentelmenų susitarimą“. Piliečiai turi teisę reikalauti skaidrumo, kiek tai susiję
su Tarybos ir Parlamento lėšomis. Kol kas mums reikia palaukti iki 2011 m. birželio 15 d.,
kai Taryba turės pateikti atsakymus į Parlamento narių klausimus.

Iliana Ivanova (PPE),    raštu. – (BG) Išlaidų kokybės ir teisėtų išlaidų bei taisyklių laikymosi
kontrolės gerinimo procesas nėra vienkartinis darbas, o nuolatinis procesas, kuris yra mūsų
pagrindinė atsakomybė Europos piliečiams. Žmonės nesupranta, kodėl 2011 m. viduryje
vis dar nagrinėjame 2009 m. biudžetą. Štai kodėl, preliminarių diskusijų pagrindu
organizuodami institucijų diskusiją, galime sutrumpinti procedūrą, tačiau ne kokybės
sąskaita. Europos lėšų išlaidų kontrolė labai pagerėtų, jei būtų prieinama konkreti
informacija ir valstybėse narėse taikomų valdymo ir kontrolės sistemų vertinimo metodai,
nes 0 proc. klaidų rodikliai yra abejotini. Nacionalinės agentūros galėjo nustatyti ir ištaisyti
bent 30 proc. klaidų prieš jas patvirtinant Europos Komisijai. Valstybės narės ir Komisija
turi imtis reikalingų veiksmų siekdamos laikytis taisyklių ir priimti atitinkamas priemones,
kad nedelsiant būtų pašalinti bet kokie nustatyti trūkumai.

Vladimír Maňka (S&D),    raštu. – (SK) Pranešimas dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, skirtas ES bendrojo biudžeto įvykdymui, I skirsnis – Europos Parlamentas.

Nuolat susiduriame su daugybe trūkumų, kurie neleidžia mums visiškai veiksmingai
panaudoti savo išteklių. Būdamas 2010 m. ES biudžeto atskirų skyrių vyriausiasis pranešėjas
susidūriau su konkrečiais blogo valdymo pavyzdžiais. Tai taikytina saugumo tarnybos
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sričiai, kurioje saugumo išlaidos nuolat auga, vertimo raštu ir veiksmingo vertimo raštu
išteklių naudojimo sričiai ir kitoms sritims. Biurokratija gerokai padidina darbo krūvį. Tai
skatina spaudimą dėl papildomų išteklių. Todėl mums reikia išsamaus personalo struktūrų
ir išteklių reikalavimų vertinimo. Mums reikia rasti vidaus darbuotojų ir išorės tiekėjų
pusiausvyrą ne tik saugumo politikos, bet ir informacinių technologijų ir pastatų srityje.
Kiekvienos institucijos vidaus problemos priverčia žmones pamiršti, jog reikia gerinti
institucijų bendradarbiavimą.

Dauguma didėjančių problemų turi bendrą vardiklį: mes mažai naudojamės nepriklausomais
tyrimais, susijusiais su išteklių naudojimu ir darbo organizavimu. Todėl šiais metais mums
reikia užsakyti tokius tyrimus pasirinktose srityse.

Marc Tarabella (S&D),    raštu. – (FR) Visiškai palaikau Biudžeto kontrolės komiteto
sprendimą atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimą Europos vaistų agentūrai
atsižvelgiant į, manau, labai svarbius klausimus. Norėčiau visų pirma pabrėžti garantijų,
susijusių su ekspertų ir vadovų nepriklausomumu, trūkumą, ir todėl galimą interesų
konfliktą. Šis klausimas yra dar svarbesnis atsižvelgiant į išvadą, kad tam tikri pavojingi
vaistai, kurie sukėlė daugelio žmonių mirtį Europoje, iš rinkos pašalinti per vėlai.

(Posėdis sustabdytas 11 val. 30 min. ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: ROBERTA ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

9. Balsuoti skirtas laikas

Pirmininkė.   − Kitas klausimas yra balsavimas.

(Dėl balsavimo rezultatų ir kitų detalių: žr. protokolą)

9.1. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Teisingumo Teismas (A7-0137/2011,
Crescenzio Rivellini) (balsavimas)

9.2. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ombudsmenas
(A7-0116/2011, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)

9.3. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos duomenų apsaugos
pareigūnas (A7-0117/2011, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)

9.4. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: agentūrų veikla, finansų valdymas
ir kontrolė (A7-0149/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.5. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas
(A7-0150/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.6. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo
centras (A7-0119/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.7. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros
centras (CEDEFOP) (A7-0106/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
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9.8. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendrijos žuvininkystės kontrolės
agentūra (A7-0118/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.9. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra
(A7-0123/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.10. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir
kontrolės centras (A7-0107/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.11. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų
agentūra (A7-0127/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.12. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
(A7-0122/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.13. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
(A7-0146/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.14. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos
stebėsenos centras (A7-0120/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.15. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra
(A7-0132/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.16. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos tinklų ir informacijos
apsaugos agentūra (ENISA) (A7-0105/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.17. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelių agentūra
(A7-0125/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.18. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas
(A7-0109/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.19. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir
sveikatos agentūra (A7-0104/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.20. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
(A7-0144/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.21. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų
gerinimo fondas (A7-0108/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.22. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (A7-0133/2011, Georgios
Stavrakakis) (balsavimas)

9.23. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo
agentūra (FRONTEX) (A7-0145/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
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9.24. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra
(A7-0103/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.25. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS
(A7-0126/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.26. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“
(A7-0128/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.27. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė (jungtinė
technologijų iniciatyva „Naujoviški vaistai“) (A7-0129/2011, Georgios Stavrakakis)
(balsavimas)

9.28. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR
(A7-0124/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

9.29. Prašymas ginti Parlamento nario Luigi de Magistris imunitetą (A7-0152/2011,
Bernhard Rapkay) (balsavimas)

– Prieš balsavimą

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, norėčiau, kad kai kas
būtų paaiškinta. Norėčiau žinoti, ar balsavimas, kurio imsimės, yra automatinės procedūros
ar konkretaus L. de Magistriso, kuris per metų metus pelnė reputaciją už politikų puolimą
dėl privilegijų, sakydamas, kad jie turi gintis teisme patys, o ne ieškoti spragų, kad to
išvengtų, prašymo rezultatas. Iš esmės norėčiau žinoti, ar L. de Magistris prašė imuniteto,
ar tai yra automatinė procedūra.

Ponia pirmininke, prašau, jei galite, išaiškinti šį klausimą, net jei L. de Magistris siekia
išvengti teismo …

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Pirmininkė.   – S. P. F. Silvestri, ar galiu atsakyti? Jūs klausėte, ar L. de Magistris prašė
imuniteto, ar tai yra automatinė procedūra? Ko jūs klausiate?

Man buvo pasakyta, kad L. de Magistris paprašė ginti jo imunitetą.

9.30. Prašymas ginti Parlamento nario Bruno Gollnischo imunitetą (A7-0154/2011,
Bernhard Rapkay) (balsavimas)

– Prieš balsavimą

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Ponia pirmininke, jei galima, kalbėsiu dvi minutes, nes nėra
diskusijos arba žodinio balsavimo paaiškinimo, o tai mane ganėtinai stebina turint omenyje
tokią tvarką. Apie ką mes čia kalbame? Kalbame apie politinę išraišką, dėl kurios imamasi
teisinių veiksmų …

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Pirmininkė.   – Atsiprašau, bet mes turime tęsti balsavimą. Jūs jau turėjote galimybę
pareikšti savo nuomonę, B. Gollnisch.
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Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Iki šiol šie du objektyvūs kriterijai …

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Pirmininkė.   – B. Gollnisch, jūs kalbėjote tik vakar. Bet kokiu atveju pagal Darbo tvarkos
taisykles tai nėra neleidžiama. Atsiprašau, tęsiame balsavimą.

9.31. Prašymas atšaukti Parlamento nario Bruno Gollnisho imunitetą (A7-0155/2011,
Bernhard Rapkay) (balsavimas)

9.32. Susitarimas dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo
(A7-0078/2011, Kriton Arsenis) (balsavimas)

9.33. Uosto valstybės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai,
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti
(A7-0142/2011, Carmen Fraga Estévez) (balsavimas)

9.34. Skolininkų turto įšaldymas ir informacijos apie jį atskleidimas tarptautinio
bylinėjimosi atvejais (A7-0147/2011, Arlene McCarthy) (balsavimas)

– Prieš balsavimą

Arlene McCarthy,    pranešėja.  − Ponia pirmininke, trumpai tariant, nebuvo galima
diskutuoti ir pateikti pranešimų, tad norėčiau padėkoti savo kolegoms iš kitų frakcijų, kurie
palaikė mano rekomendaciją.

Noriu informuoti Komisiją ir Tarybą, kad tai yra Parlamento kampanijos, kuria siekiama
iškovoti naujas teises mūsų piliečiams, tapusiems sukčiavimo aukomis, pradžia. Visos
Europos vykdomieji raštai dėl informacijos atskleidimo ir sukčių turto užšaldymo yra labai
svarbūs, nes dabartiniu metu sukčiai išsisuka, o aukos patiria nesėkmę ir sulaukia didelių
teisinių paslaugų sąskaitų. Taigi šiuo balsavimu prašome Komisijos nedelsiant pateikti
pasiūlymus dėl teisės aktų siekiant ištaisyti šią neteisybę ir grąžinti teises mūsų piliečiams,
nusikaltimų aukoms.

10. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkė.   – Ponios ir ponai, dabar perskaitysiu J. Buzeko pranešimą.

„Džiaugiuosi galėdamas jums pranešti, kad šiandien turime garbę priimti
Bogdaną Borusewiczių, Lenkijos Senato pirmininką, Ireną Degutienę, Lietuvos Respublikos
Seimo pirmininkę ir Volodimirą Litviną, Ukrainos Verkovna Rada pirmininką.

Šiandien Parlamente trys pirmininkai susirinko į neeilinę Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos
parlamentinės asamblėjos sesiją. Ši asamblėja yra įsišaknijusi Lenkijos ir Lietuvos
Sandraugos, kuri daugiau negu du šimtmečius ženklino Europos, kaip politinio, kultūrinio
ir pilietinio projekto, ribas, tradicija.

Šiandien šios parlamentinės asamblėjos susitikimu Strasbūre pažymimos gegužės 3 d.
Konstitucijos, pirmosios Konstitucijos Europoje, priėmimo 220-osios metinės.“

11. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
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11.1. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas, III skirsnis
– Komisija (A7-0134/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (balsavimas)

11.2. Specialios Europos Audito Rūmų ataskaitos dėl 2009 m. Komisijos biudžeto
įvykdymo patvirtinimo (A7-0135/2011, Jorgo Chatzimarkakis) (balsavimas)

11.3. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas
(A7-0094/2011, Ville Itälä) (balsavimas)

– Prieš balsavimą dėl 129 pastraipos.

Astrid Lulling,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, savo frakcijos vardu norėčiau
pateikti žodinį šios pastraipos pakeitimą. Tai gana techniškas pakeitimas, bet jis vis dar
svarbus. Siūlau, kad i, ii ir iii punktuose būsimasis laikas būtų pakeistas esamuoju atliktiniu
laiku. Iš tiesų, šiose ištraukose nurodytos priemonės jau seniai įgyvendintos – daugiau nei
prieš dvejus metus. Tuomet beprasmiška reikalauti šių dalykų ateityje, kai jie jau taikomi
dabar. Manau, kad netgi šis gerbiamas Parlamentas gali priimti šį pagrindinį principą.

Taigi šis pakeitimas turėtų skambėti taip: „Europos Parlamentas pažymi, kad galimybė
gauti sumažintą pensiją nuo 50 metų ir galimybė gauti vienkartinę išmoką iki 25 proc.
teisių į pensiją kapitalo buvo panaikintos“. Jis turėtų skambėti: „pensijų sistemos pensinis
amžius padidintas nuo 60 iki 63 metų“. Jis turėtų skambėti: „fondų valdytojų paprašyta
priimti …“.

(Plojimai)

(Žodinis pakeitimas buvo priimtas)

11.4. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Taryba (A7-0088/2011, Crescenzio
Rivellini) (balsavimas)

11.5. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmai (A7-0138/2011,
Crescenzio Rivellini) (balsavimas)

11.6. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetas (A7-0136/2011, Crescenzio Rivellini) (balsavimas)

11.7. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Regionų komitetas (A7-0139/2011,
Crescenzio Rivellini) (balsavimas)

11.8. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: aštuntasis, devintasis ir dešimtasis
Europos plėtros fondai (EPF) (A7-0140/2011, Bart Staes) (balsavimas)

11.9. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
(A7-0153/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)

11.10. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių
teisių agentūra (A7-0130/2011, Georgios Stavrakakis) (balsavimas)
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11.11. 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir
branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A7-0131/2011, Georgios
Stavrakakis) (balsavimas)

11.12. Dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos
lengvatos (A7-0069/2011, Vital Moreira) (balsavimas)

– Prieš balsavimą dėl 33 pakeitimo

Pablo Zalba Bidegain (PPE). -   Ponia pirmininke, 9 straipsnio a dalies 2 pastraipoje po
žodžių „valstybės narės pageidavimu“ norėtume pridėti frazę „bet kuris juridinis asmuo
arba asociacija, neturinti juridinio asmens statuso, veikianti Europos Sąjungos pramonės
vardu“. Priežastis yra ta, jog siekiama, kad šis reglamentas atitiktų kitas apsaugos priemones,
kurias priėmėme, tokias kaip Pietų Korėjos laisvosios prekybos susitarimo apsaugos sąlyga.

(Žodinis pakeitimas buvo priimtas)

– Prieš balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos

Vital Moreira,    Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas.  − Pone pirmininke, kaip
tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas turiu komiteto įgaliojimą paprašyti atidėti
balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos. Nepaisant, žinoma, mano asmeninės pozicijos šiuo
klausimu.

Algirdas Šemeta,    Komisijos narys.  − Ponia pirmininke, Komisija gali pritarti pasiūlymui
atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos.

(Parlamentas nusprendė grąžinti šį klausimą komitetui persvarstyti)

11.13. Valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta
pereinamojo laikotarpio tvarka (A7-0148/2011, Carl Schlyter) (balsavimas)

11.14. Papildomos makrofinansinės pagalbos suteikimas Gruzijai (A7-0053/2011,
Vital Moreira) (balsavimas)

12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Žodiniai balsavimo paaiškinimai

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7/0137/2011).

Daniel Hannan (ECR). -   Ponia pirmininke, milijardas čia, milijardas ten, o juk gana greitai
imsime kalbėti apie realius pinigus. Europos Sąjungos skirtos sumos šiai finansinei pagalbai
užgožia mūsų nacionalinių vyriausybių išlaidas. Vien tik Jungtinė Karalystė iki šiol suteikė
7 mlrd. GBP Airijoje, ir dabar dar ketinama prašyti 4,2 mlrd. GBP Portugalijoje.

7 mlrd. GBP yra daugiau negu visų šalies išlaidų sumažinimų, kuriuos padarėme socialinės
apsaugos srityje, vertė kartu sudėjus – ir viskas dėl politikos, kuri dabar akivaizdžiai žlunga.
Kai iš pradžių buvo susitarta dėl finansinės pagalbos Graikijai, mums buvo pasakyta, kad
jos pakaks spekuliantams atbaidyti, kad dabar Graikija skolinsis konkurencingos rinkos
sąlygomis ir kad daugiau nieko nereikės. Tačiau dabar matome, kad Graikija atvirai derasi
dėl įsipareigojimų nevykdymo ir papildomų paskolų.

43Europos Parlamento debataiLT10-05-2011



Aišku, kad pinigų vėl nepamatysime. Taip pat aišku, kad pažeidžiame teisės aktus. Pagal
sutartis ši finansinė pagalba nėra tiktai neteisėta, ji yra aiškiai uždrausta ir, blogiausia, ji
kenkia ją gaunančioms šalims. Tai yra reketas – Ponzio sistema – pagal kurią vyriausybės
ir bankai nuolaidžiauja dalydami pinigus Europos bankininkams ir obligacijų turėtojams,
tikėdamiesi, kad jie bus grąžinti iš paprastų Europos mokesčių mokėtojų. Airija ir Graikija
dabar turi skolintis daugiau pinigų, kad nusiųstų į Portugaliją, o Airija ir Portugalija turi
skolintis daugiau pinigų, kad nusiųstų į Graikiją.

Leiskite man baigiant pacituoti savo tautietį Rudyardą Kiplingą.

„Jūs suprasite, kad geresnė politika yra sakyti:--

„Mes niekada niekam nemokam Dane-geld,

Kad ir kokia nedidelė būtų kaina;

To žaidimo pabaigoje laukia priespauda ir gėda,

Ir tauta, kuri žaidžia, yra prarasta!“

Ashley Fox (ECR). -   Ponia pirmininke, šiandien balsavome dėl 2009 m. finansinių
ataskaitų tuo metu, kai Europos vyriausybės turi imtis griežtų taupymo priemonių: išlaidos
mažinamos, o mokesčiai didinami. Tačiau kiekvienais metais Europos Sąjungoje Komisija
reikalauja daugiau pinigų, ir kiekvienais metais Audito Rūmai pateikia atsakymą, kad
pinigai leidžiami netinkamai.

Anot Audito Rūmų, 2009 m. finansinės ataskaitos, dėl kurių ką tik balsavome, iš esmės
yra paveiktos klaidų, tai štai kodėl labai džiaugiuosi, kad Didžiosios Britanijos konservatoriai
ir mūsų geri draugai tarp Europos konservatorių balsavo prieš šių finansinių ataskaitų
biudžeto įvykdymo patvirtinimą. ES turi daug labiau rūpintis mokesčių mokėtojų pinigais.

Syed Kamall (ECR). -   Ponia pirmininke, kai mano rinkėjai klausia manęs apie ES biudžetą,
vienas iš dalykų, kurio jie nesupranta šiuo ypač sunkiu laikotarpiu, kurį išgyvename, yra
tai, kodėl leidžiame visus šiuos pinigus. Tuo metu, kai mūsų vyriausybė turi sumažinti
išlaidas ir sumažinti viešųjų išlaidų lygį, o vyriausybės visoje Europoje yra priverstos daryti
lygiai tą patį, kodėl, visų pirma, ES prašo daugiau pinigų savo biudžetui ir savo finansinei
perspektyvai, ir, antra, kodėl ji negali išleisti turimų pinigų veiksmingiau?

Kaip mano kolegė A. Fox minėjo anksčiau, 2009 m. ES finansinėse ataskaitose knibždėte
knibžda klaidų. Ataskaitos nebuvo pasirašytos 15 metų, ir visą laiką mūsų rinkėjai klausia
mūsų, kodėl neleidžiame jų pinigų veiksmingiau. Jau pats laikas mums padaryti savo
namuose tvarką. Kad ir ką manote apie Europos Sąjungą, tikrai teisinga, kad mokesčių
mokėtojų pinigus turime leisti protingai.

Pranešimas: Ville Itälä (A7-0094/2011)

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Ponia pirmininke, balsavau prieš tai, kad būtų suteiktas
biudžeto įvykdymo patvirtinimas, susijęs su Parlamento biudžeto įvykdymu, ne tiek dėl
finansinių, kiek dėl politinių priežasčių, nes šie Rūmai yra visai ne Parlamentas. Juose nėra
diskusijų, juose nėra galimybės diskutuoti, net tada, kai kyla pavojus vieno iš narių
pagrindinėms teisėms.

Be to, man gėda dėl mūsų institucijos. Ji įklimpusi į politinį korektiškumą. Idėjos nėra
sugretinamos. Nėra tikros saviraiškos laisvės. Viskas susiję su konformizmu. Mes gaištame
savo laiką darydami darbą, kurį techninė agentūra, atsakinga už standartų arba taisyklių
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derinimą, galėtų atlikti daug geriau ir, išskyrus tai, dedamės esą Jungtinės Tautos. Jūs ginate
žmogaus teises Gvatemaloje ir Indonezijoje – bet kur pasaulyje, kur neturite jurisdikcijos.
Jūs esate nepajėgūs apginti vieno iš savo narių teisių. Man gėda už šį Parlamentą; tai yra
niekam tikęs Parlamentas ir niekam tikusių žmonių Parlamentas.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Ponia pirmininke, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie
ES biudžetą. Pirmiausia, manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad būdas, kuriuo Europos
Parlamentas išleidžia savo pinigus, būtų skaidrus ir atviras. Mes iš tikrųjų išgyvename
Europoje laiką, kai visos valstybės narės turi sumažinti savo biudžetus ir saugoti kiekvieną
centą, todėl mes turime taikyti tokią pat politiką. Labai svarbu, kad atvirumas ir skaidrumas
būtų svarbus viskam, ką darome.

Vis dėlto yra kelios nedidelės sritys – regis, turinčios nedidelių pasekmių – kuriose kai kurie
norėjo sumažinti išlaidas. Mano nuomone, šie kultūros paslaugų ir apdovanojimų tipai,
tokie kaip LUX kino apdovanojimai, kurie leistų sutaupyti kelias dešimtis tūkstančių eurų,
nėra tinkamos sritys, kuriose būtų galima taupyti, nes matome, kad kultūra ir kūrybos
pramonė pastaruoju metu buvo ekonomikos augimo šaltinis. Šiuo požiūriu svarbu, jog,
mažindami išlaidas, laikytumės nuomonės, kad neturėtume to daryti tose srityse, kurios
yra Europos Sąjungos ekonomikos augimo šaltinis, o užuot tai darę, mažintume
biurokratizmą, kuris neskatina augimo.

Galiausiai tikiuosi, kad darbo užmokesčio reformos, kurios taikomos mums, Parlamento
nariams, ir kurios buvo priimtos, tuo pat metu bus įgyvendintos visur, kiekvienoje Europos
Sąjungos valstybėje narėje. Tai yra, aš supratau, jog ši reforma buvo pagrįsta požiūriu, kad
visi Europos Parlamento nariai gaus vienodą atlyginimą, ir valstybės taip pat turėtų į tai
atsižvelgti laikydamosi savo mokesčių praktikos.

Pranešimas: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Ponia pirmininke, šiandien mes šiame Parlamente negalėjome
balsuoti dėl galutinės rezoliucijos dėl Pakistano, tačiau labai norėčiau pabrėžti, jog manau,
kad mums būtų visiškai tinkama ir laiku padėti Pakistanui šalyje susidarius labai sudėtingai
padėčiai. ES Pakistanui skyrė 415 mln. EUR skubios paramos, ir tai yra geras dalykas. Be
to, gerai, kad dabar imamės iniciatyvos panaikinti kai kurių svarbių eksporto produktų
muitus šiose srityse, būtent tekstilės ir odos. Tai darome dėl to, kad mūsų patirtis iš tikrųjų
rodo, jog laisvoji prekyba yra geras dalykas. Vis dėlto, turiu pasakyti, kad kartu manau, jog
liūdna ir šiek tiek veidmainiška, kad taip pat dalijame neapibrėžtus pažadus ir sakome,
kad, jei iniciatyvos, kurių imamės dėl Pakistano bus pradėtos įgyvendinti, mes jas
nutrauksime. Mes vėl nustatysime muitų kliūtis. Manau, kad Parlamentas turi persvarstyti
savo požiūrį, kaip turi būti sprendžiamas šis klausimas. Taigi galbūt būtų protinga mums
atidėti balsavimą dėl rezoliucijos.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, nors balsavimas buvo
atidėtas, aš vis dar griežtai nepritariu pranešimui, nes nenoriu matyti pramonės – tekstilės
pramonės – mano tėvynės, Toskanos, varomosios jėgos ir ekonomikos stuburo, žlugimo.

Šiandien sutinkame, kad tekstilės produktams iš Pakistano taikomi muitai būtų pašalinti:
paskui galėtų būti Indijos eilė, o tada, kas žino, kurios kitos valstybės. Tai yra apgailėtinos
Europos Sąjungos prekybos politikos rezultatas. Po potvynių Europa jau padėjo Pakistanui
skirdama beveik pusę milijardo eurų. Atrodo, kad pagalba teikiama iš dalies siekiant išvengti
pavojingų antidemokratinių tendencijų. Tačiau, jei neklystu, per visą istoriją labiausiai
ieškomas ir pavojingiausias teroristas slėpėsi Pakistane. Ar Pakistano valdžios institucijos
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tikrai apie tai nežinojo? Praėjusiais metais Venecijos regionas taip pat buvo nuniokotas
labai didelių potvynių, o tai pakenkė daugeliui vietinių tekstilės įmonių.

Pasirašydami šį susitarimą rizikuojame visomis įdėtomis pastangomis grįžti prie gamybos,
kuri tampa visiškai beprasmiška. Tekstilės gamintojai, pirmiausia smulkiausieji, dabar,
atrodo, palikti Europos, o stambieji gamintojai – kurie pakeitė vietą – valdo viską. Vis dėlto
mes Lega Nord turime kovoti iki pabaigos, kad išsaugotume ir plėtotume šį vertingą savo
teritorijų išteklių.

Paul Murphy (GUE/NGL). -   Ponia pirmininke, šešis mėnesius po potvynių Pakistane JT
kalbėjo apie didžiulę humanitarinę krizę. Praėjo dar trys mėnesiai, o ES ir PPO atsakas vis
dar yra visiškai nepakankamas.

Balsavau už prekybos tekstilės ir kitais produktais ES lengvatų suteikimą Pakistanui dėl
ekstremalios padėties, kad šios prekybos lengvatos nebūtų vien tik simbolinė priemonė,
kuri papildytų korumpuoto Pakistano elito kišenes. Raginu veiksmingai kontroliuoti
padidėjusias demokratinių profesinių sąjungų pajamas ir tuo užtikrinti, kad pinigai būtų
skirti mokykloms ir ligoninėms nuo potvynių nukentėjusiuose regionuose atstatyti.

Didelė grėsmė visų Pakistano darbuotojų kolektyviniams interesams, sukelta Pakistano
pažangiosios darbuotojų federacijos, patraukė mano dėmesį. Nepritariu gėdingam
vyriausybės mėginimui ir grasinimui nebeleisti profesinėms sąjungoms burtis nacionaliniu
lygmeniu.

Pranešimas: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, Lisabonos sutartyje be kitų klausimų,
susijusių su bendrąja prekybos politika, pateiktas tiesioginių užsienio investicijų klausimas.
Iš tikrųjų, remiantis sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsniu, Europos Sąjunga
turi išimtinę kompetenciją šiuo klausimu.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, valstybės narės išlaikė daug susitarimų su trečiosiomis
šalimis dėl tiesioginių užsienio investicijų. Jei norime užkirsti kelią šių susitarimų
prieštaravimui sutartyje nustatytoms taisyklėms, negalime nepriimti C. Schlyterio pranešime
pateiktų politikos krypčių ir priemonių.

Priemonių, skirtų galiojantiems susitarimams pakeisti, priėmimas yra vienintelis būdas
užtikrinti aukšto lygio investuotojų apsaugą bei užtikrinti, kad jų teisės būtų pripažįstamos
ir garantuojamos tokių susitarimų teisinio tikrumo. Projektas tikrai juda šia kryptimi, todėl
balsavau už.

Antonello Antinoro (PPE). -    (IT) Ponia pirmininke, balsavau už šį pranešimą, nes esu
visiškai įsitikinęs, kad didžiosios krizės ir netikrumo laikotarpiu mums reikia kontroliuoti
Europos investicijas užsienyje. Iš tiesų, įsigaliojus naujajai sutarčiai, atsakomybė už
investicijų apsaugą perkeliama iš valstybių narių Europos Sąjungai.

Vis dėlto tikiuosi, kad rugsėjo mėn. Komisija pateiks pranešimą, kuriame bus pateiktos
strategijos šiuo klausimu. Turime reglamentuoti pereinamąjį laikotarpį, todėl svarbu, kad
taikant leidimų teikimo procesą būtų atsižvelgta į valstybių narių sudarytus dvišalius
investavimo susitarimus ir kad tam tikromis sąlygomis jie būtų leidžiami, siekiant
persvarstyti galiojančius dvišalius investavimo susitarimus arba užbaigti nebaigtus ir pradėti
derybas dėl kitų.
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Vis dėlto teisinis tikrumas išlieka kaip reliatyvus terminas, kol nebus baigtas perėjimas prie
investicijų apsaugos režimo ir nebus nustatytos valstybių narių galiojančių dvišalių
investavimo susitarimų galiojimo datos. Todėl reikalingas pereinamasis laikotarpis siekiant
valdyti šiuos pokyčius, o tam, kad būtų išvengta teisinių spragų, svarstomu reglamentu
sutarčių valdymas paliekamas valstybėms narėms.

Atsižvelgdamas į tai, ką išdėsčiau, pakartosiu, jog tikiuosi, kad Komisija greitai nustatys
atitinkamas strategijas.

Pranešimas: Vital Moreira (A7-0053/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Ponia pirmininke, šiandien balsavome dėl 46 mln. eurų
makrofinansinės pagalbos skyrimo Gruzijai. Aišku, šios lėšos nebus skirtos nenustačius
atsakingo ekonominio valdymo ir skaidrumo sąlygų. Tai yra neabejotinai svarbu, tačiau
taip pat svarbu nepamiršti, kad šių pinigų skyrimas yra mūsų pačių labui, nes Gruzija yra
labai svarbi geopolitiniu požiūriu. Šaliai buvo suduotas dvigubas smūgis: pirmasis buvo
karas su Rusija 2008 m. rugpjūčio mėnesį, o tada – finansų krizė. Šalis vis dar kenčia dėl
Rusijos nustatyto prekybos embargo. Todėl Europos Sąjunga yra suinteresuota paremti į
Vakarus orientuotą vyriausybę, kuri yra pasirengusi imtis reformų, taigi tai mes ir padarėme
šiandien balsuodami.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, Gruzija yra labai svarbi šalis strateginiu
požiūriu, visų pirma šalims, įsikūrusioms rytinėje Europos Sąjungos dalyje. Be to, ji yra
Rytų partnerystės programos, kuria siekiama stiprinti bendradarbiavimą su ES valstybėmis
narėmis, dalyvė. Šalis skiria didelį dėmesį šioms euroatlantinėms politikos kryptims.

Pastarasis 2008 m. rugpjūčio mėn. Rusijos ir Gruzijos konfliktas parodė, kaip svarbu
išlaikyti šią šalį Europos politikos įtakoje. Todėl nuo 2009 m. įgyvendinama
makrofinansinės pagalbos programa yra vis dar labai svarbi siekiant toliau plėtoti pozityvius
politinius ir ekonominius santykius, taip pat ir nacionalinio saugumo požiūriu. Todėl
visiškai sutinku su Europos Komisijos pasiūlymu, susijusiu su papildomų lėšų skyrimu
dotacijoms ir paskoloms siekiant pagerinti Gruzijos finansinę padėtį.

Raštiški paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu.  −  (PT) Balsuoju už šį pasiūlymą, nes pritariu biudžeto
įvykdymo patvirtinimo procedūroms, kadangi jose pateikti atitinkami asignavimai pagal
kiekvieną išlaidų kategoriją.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
Parlamento sprendimui patvirtinti Teisingumo Teismo 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymą. Audito Rūmai, rengdami kasmetinę 2009 finansinių metų ataskaitą, atliko
išsamų stebėsenos ir kontrolės sistemų, kurios taikomos Teisingume Teisme, vertinimą,
įskaitant ir patikrinimus susijusius su žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinių išlaidų
sandoriais. Apskritai šio vertinimo rezultatai teigiami, išskyrus pastabas dėl vienos paslaugų
teikimo sutarties. Pritariu Audito Rūmų siūlymui, jog Teismas turėtų tobulinti ir geriau
koordinuoti viešųjų pirkimų procedūras. Teisingumo Teismas susidūrė su sunkumais
siekdamas įdarbinti kvalifikuotus konferencijų vertėjus žodžiu, taip pat su apribojimais ir
būtinybe naudoti įvairius vertimo žodžiu metodus siekiant atitikti visus kokybinius ir
kiekybinius vertimo žodžiu reikalavimus. Pritariu pranešėjui, jog Teisingumo Teismas
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savo tolesnėse metinėse ataskaitose turi informuoti apie tai, kaip sprendžiamas šis klausimas,
kadangi vertimas žodžiu yra labai svarbus norint užtikrinti tinkamą Teismo darbą.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad Teisingumo Teismo 2009 m. biudžeto
įvykdymas būtų patvirtintas, nes manau, kad jo formalus ir didelis tikslumas yra visų šios
institucijos darbuotojų labai kompetentingo darbo rezultatas.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Palankiai vertinu šiame pranešime pateiktą Audito Rūmų
atliktą išsamią analizę, ir raginu toliau keistis geriausia tarpinstitucine, taip pat veiksmingo
institucijų bendradarbiavimo, susijusio su integruotos valdymo sistemos plėtojimu ir
įgyvendinimu, praktika. Pranešime išskiriamos tam tikros aplinkybės, kurias vis dar reikia
peržiūrėti, ir tikiuosi, kad joms bus skirtas tinkamas dėmesys. Taigi palaikau ir palankiai
vertinu pranešėjo išvadas.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Finansų kontrolė dėl Europos Sąjungos biudžeto
įgyvendinimo vykdoma trimis lygmenimis: vidaus kontrolė kiekvienoje institucijoje; išorės
kontrolė, atliekama ES Audito Rūmų; ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra,
atliekama Europos Parlamento. Šios dienos balsavimu suteikiamas 2009 finansinių metų
Europos Teisingumo Teismo biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Balsavau už, nes Audito
Rūmų ir Biudžeto kontrolės komiteto atlikta kontrolė parodė, kad visi sandoriai buvo
atlikti visiškai teisėtai ir tvarkingai.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad Teisingumo Teismui būtų suteiktas
biudžeto įvykdymo patvirtinimas, tačiau pažymiu, kad procedūrų paspartinimo rezultatai
yra nevienodi. Palankiai vertinu Teisingumo Teismo baigtų nagrinėti bylų skaičiaus didėjimą
(377 sprendimai ir 165 įsakymai, palyginti su 333 ir 161 atitinkamai 2008 m.), noriu
atkreipti dėmesį į tai, kad prejudicinių sprendimų bylų skaičius yra didžiausias kada nors
buvęs (302), ir palankiai vertinu nebaigtų nagrinėti bylų skaičiaus mažėjimą 2009 m.
pabaigoje (741 byla, palyginti su 768 bylomis 2008 m. pabaigoje). Vis dėlto su susirūpinimu
noriu atkreipti dėmesį į tai, kad 2009 m. Bendrojo Teismo išnagrinėtų bylų skaičius
sumažėjo, o teismo procesų trukmė pailgėjo ir dėl to, nors naujų bylų skaičius 2009 m.
buvo mažesnis (568 naujos bylos, palyginti su 629 bylomis 2008 m.), susikaupusių
neišnagrinėtų bylų skaičius toliau didėjo (nuo 1178 bylų 2008 m. iki 1191 bylos 2009 m.).
Be to, palankiai vertinu tai, kad Tarnautojų teismas išnagrinėjo daugiau bylų negu bet kada
anksčiau (155 bylas), ir kad vidutinė procedūros trukmė buvo 15,1 mėnesio, palyginti su
17 mėnesių 2008 m.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į sąskaitų patikimumo ir pagal jas
atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą, pateiktą Audito Rūmų
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį, balsavau už šį sprendimą,
kuriuo Teisingumo Teismo sekretoriui suteikiamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas,
susijęs su 2009 finansinių metų Teisingumo Teismo biudžeto įvykdymu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Teisingumo Teismo sekretoriui suteikiamas
2009 finansinių metų Teisingumo Teismo biudžeto įvykdymo patvirtinimas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas Teisingumo Teismo
sekretoriui suteikia biudžeto įvykdymo patvirtinimą už 2009 finansinių metų Teisingumo
Teismo biudžeto įvykdymą. Parlamentas pažymi, kad rengdami 2009 finansinių metų
metinę ataskaitą, Audito Rūmai atliko išsamų Teisingumo Teismo, Europos ombudsmeno
ir Europos duomenų apsaugos pareigūno priežiūros ir kontrolės sistemų vertinimą, kuris
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apėmė papildomų sandorių, įtraukiant mokėjimus, susijusius su žmogiškaisiais ištekliais
ir kitomis administracinėmis išlaidomis, tyrimą.

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau
patvirtinimui, kad Europos Ombudsmeno 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.
Audito Rūmai, rengdami 2009 finansinių metų metinę ataskaitą, atliko išsamų stebėsenos
ir kontrolės sistemų, taikomų Audito Rūmuose, Ombudsmeno ir Europos duomenų
apsaugos priežiūros pareigūno biuruose, vertinimą, kuris apėmė papildomų mokėjimų,
susijusių su žmogiškaisiais ištekliais ir kitomis administracinėmis išlaidomis, sandorių
vertinimą. Audito Rūmai nustatė, kad Ombudsmenas nepriėmė bendrųjų nuostatų dėl
laikinųjų darbuotojų įdarbinimo tvarkos, nors pagal Europos Sąjungos kitų tarnautojų
įdarbinimo sąlygų atitinkamą straipsnį yra reikalaujama, kad kiekviena institucija jas
patvirtintų. Pritariu pranešėjui, kad nuostatų nepatvirtinimas gali turėti neigiamos įtakos
daugumai Ombudsmeno tarnybos darbuotojų, kadangi didžioji dalis įsteigtų pareigybių
yra laikinos. Ombudsmenas savo metinėje veiklos ataskaitoje turi pranešti apie pažangą
šioje srityje. Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, kad atlikus Ombudsmeno
institucijos auditą nebuvo pateikta jokių kitų esminių pastabų.

Lara Comi (PPE),    raštu.  −  (IT) Balsavau už tai, kad Europos ombudsmeno 2009 m.
biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, turėdama omenyje pranešimą dėl jo veiklos ir
pastabas, kurias sugebėjau dėl to pateikti, manau, kad buvo laikomasi apskaitos procedūrų,
kad bendras valdymas gali būti laikytinas geru ir kad ateinančiais metais sugebėsime
pagerinti tuos aspektus, kurie dabar laikomi itin prieštaringais.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Palankiai vertinu Audito Rūmų metinėje ataskaitoje
pateiktas audito išvadas. Be to, palankiai vertinu pagrindinių veiklos rodiklių įgyvendinimą
pagal metinį valdymo planą, taip pat tai, kad 2009 m. tikslai buvo pasiekti, ir Ombudsmeno
sprendimą savo svetainėje paskelbti metinę interesų deklaraciją. Galiausiai palaikau
pranešėjo išvadas ir galiu pagirti Ombudsmeno metinės veiklos ataskaitos kokybę bei
palankiai vertinu tolesnių veiksmų per metus įtrauktį į Parlamento ankstesnius biudžeto
įvykdymo patvirtinimo sprendimus.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui C. Rivellini
už jo puikų darbą per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesą. Šios dienos balsavime
savo paramą atidaviau prašymui dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, susijusio su
2009 finansinių metų bendrojo Europos Sąjungos biudžeto įvykdymu, VIII skirsnis –
Europos ombudsmenas. Audito Teismas, kuris atsakingas už išorės finansų kontrolę,
pareiškė, kad atlikęs kruopštų biudžeto vertinimą, jis gavo pagrįstus metinių sąskaitų už
2009 finansinius metus patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo
patikinimus. Taip pat pritariu Ombudsmeno sprendimui paskelbti savo metinę interesų
deklaraciją, įskaitant paties Ombudsmeno svetainėje, ir norėčiau prisijungti prie Audito
Rūmų pagirdamas Ombudsmeno pateiktos metinės veiklos ataskaitos kokybę.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau, kad Ombudsmenui būtų suteiktas biudžeto
įvykdymo patvirtinimas, ir su pasitenkinimu noriu pažymėti, kad 2009 m. mažiau nei per
metus Ombudsmenas sugebėjo pagelbėti beveik 77 proc. visų skundų atvejų ir atlikti
70 proc. tyrimų, ir palankiai vertinu tai, kad vidutinė tyrimo trukmė buvo sumažinta iki
9 mėnesių (nuo 13 mėnesių 2008 m.).
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Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į sąskaitų patikimumo ir pagal jas
atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą, pateiktą Audito Rūmų
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį, balsavau už šį sprendimą,
kuriuo Europos ombudsmenui suteikiamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, susijęs su
jo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Tuo Europos ombudsmenui suteikiamas
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu.  −  (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas Europos
ombudsmenui suteikia biudžeto įvykdymo patvirtinimą už 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymą. Norėčiau pabrėžti, jog Parlamentas palankiai vertina tai, kad 2009 m. mažiau
nei per metus Ombudsmenas sugebėjo pagelbėti beveik 77 proc. skundų atvejų ir atlikti
70 proc. tyrimų. Palankiai vertiname tai, kad vidutinė tyrimo trukmė buvo sumažinta iki
devynių mėnesių (palyginti su 13 mėnesių 2008 m.).

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui bei patvirtinimui
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad 2009 finansinių metų biudžetas
įvykdytas. Audito Rūmai savo metinėje ataskaitoje pažymėjo, kad atlikus auditą jokių
reikšmingų su EDAP veikla susijusių trūkumų nenustatyta. Audito Rūmai, rengdami metinę
2009 finansinių metų ataskaitą, atliko išsamų stebėsenos ir kontrolės sistemų, kurios
taikomos EDAP biure, vertinimą. Buvo patikrinti ir keli mokėjimų, susijusių su
žmogiškaisiais ištekliais ir kitomis administracinėmis išlaidomis, sandorių pavyzdžiai.
Audito Rūmai nustatė, kad tam tikromis aplinkybėmis EDAP gali atsirasti rizika dėl išmokų
personalui teisingumo. Pritariu Audito Rūmų siūlymui reikalauti EDAP darbuotojų
periodiškai pateikti dokumentus apie jų asmeninę padėtį, o EDAP – patobulinti savo
sistemą, kad šie dokumentai būtų tikrinami ir tvarkomi laiku.

Lara Comi (PPE),    raštu.  −  (IT) Balsavau už tai, kad Europos duomenų apsaugos pareigūnui
būtų suteiktas 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, nors kai kurie
duomenys buvo prieštaringi ir ne tokie skaidrūs kaip reikalaujama, EDPS parodė norą
įsipareigoti nuo 2011 m. toliau imtis ex-post patikrinimo procesų.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Palankiai vertinu Audito Rūmų, kurių metiniame
pranešime pažymima, kad atlikus auditą jokių reikšmingų pastabų teikti nereikėjo, pateiktas
audito išvadas. Be to, palankiai vertinu institucijų išrinktų narių finansinių interesų
deklaracijų skelbimą pateikiant atitinkamą informaciją apie atlygintinas užduotis ir veiklą
arba profesinę veiklą, susijusią su deklaracija. Galiausiai palankiai vertinu pranešėjo išvadą
dėl Europos duomenų apsaugos pareigūnui pateikto prašymo įtraukti skirsnį į savo kitą –
2010 finansinių metų – metinę veiklos ataskaitą, įskaitant išsamią informaciją apie tolesnius
veiksmus per metus, susijusius su Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimais.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūnui (EDPS) būtų suteiktas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, tačiau pabrėžiu Audito
Rūmų išvadas, kad, kur tinkama, EDPS neįdiegė ex-post patikrinimo sistemos, kaip
reikalaujama pagal finansinį reglamentą, ir kad EDPS priimtais vidaus kontrolės standartais
nenustatoma standartinių finansinių procedūrų, kurios turi būti tinkamai registruojamos
centriniame registre, išimčių.
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Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į sąskaitų patikimumo ir pagal jas
atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą, pateiktą Audito Rūmų
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį, balsavau už šį sprendimą,
kuriuo Europos duomenų apsaugos pareigūnui suteikiamas biudžeto įvykdymo
patvirtinimas, susijęs su jo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Tuo Europos duomenų apsaugos pareigūnui
suteikiamas 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu.  −  (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas Europos duomenų
apsaugos pareigūnui suteikia biudžeto įvykdymo patvirtinimą už 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymą. Norėčiau pabrėžti, kad Parlamentas palankiai vertina tai, kad rengdami
2009 finansinių metų metinę ataskaitą, Audito Rūmai atliko išsamų Teisingumo Teismo
priežiūros ir kontrolės sistemų vertinimą.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą. Audito Rūmai
informavo Europos Parlamentą, jog 2009 m. finansiniais metais keliose agentūrose buvo
perkelta į kitus metus daug nepanaudotų lėšų. Pritariu pranešėjui, jog atitinkamos agentūros
turėtų didinti pastangas pagerinti finansinį ir biudžetinį planavimą ir programavimą. Taip
pat manau, kad agentūrų išlaidos turėtų būti prognozuojamos ir reikėtų rasti sprendimą,
pagal kurį atsižvelgiama į Sąjungos biudžeto metinio periodiškumo principą. Agentūros
turėtų sustiprinti savo vidaus kontrolės priemones ir užtikrinti, kad būtų tinkamai
įgyvendinamos sutartys ir taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Be to, svarbu visapusiškai
užtikrinti agentūrų darbuotojų ir ekspertų nepriklausomumą. Komisija turėtų pateikti
Parlamentui išsamius kriterijus, kurių taikymas užtikrintų įdarbinamo personalo
nepriklausomumą. Pritariu, jog kiekviena agentūra turėtų savo atstovaujamose srityse
sukurti daugiametes darbo programas, remiantis Sąjungos strategija, už kurią ji atsakinga.
Tokia darbo programa yra svarbi sudarant agentūrai sąlygas geriau organizuoti savo veiklą,
pateikti pagrįstą savo veiklos rizikos vertinimą, efektyviau organizuoti savo strategijos
įgyvendinimą.

Lara Comi (PPE),    raštu.  −  (IT) Balsavau už ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir
kontrolės 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes manau, kad pranešimas yra
objektyvus, rimtas ir nepriklausomas. Opūs klausimai, kaip ir teigiami elementai, yra
tinkamai pabrėžti.

Su tokio lygio pranešimais, jeigu tik jo turinys per ateinančius metus bus papildomas, ES
administravimo kokybė gali tik gerėti, paneigiant Europos Sąjungos kritikų skundų pagrindą.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Pastaraisiais metais pastebėtas beprecedentis agentūrų
skaičiaus augimas, todėl tarpinstitucinė darbo grupė agentūrų klausimais, kaip ir būsima
specialioji Audito Rūmų ataskaita bei tyrimas dėl šių agentūrų veiklos ir lyginamoji jų
išlaidų analizė, yra labai svarbūs. Svarbu paminėti daugybę Audito Rūmų nustatytų trūkumų
ir tai, kad pagal savo mastą jie turi būti greitai sumažinti.

Todėl sutinku su pranešėju dėl būtinybės didinti skaičiavimų skaidrumą ir projektų
atskaitomybę; stiprinti jų viešųjų pirkimų įgaliojimų suteikimą finansavimo sprendimų ir
darbo programos lygmeniu; ištaisyti trūkumus įdarbinant darbuotojus bei padidinti to
objektyvumą ir skaidrumą; įgyvendinti finansinį reglamentą ir jo laikytis tiems, kam jis yra
taikomas.
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Galiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją atlikus šį darbą ir paraginti visas agentūras įtraukti
išvadas, kurios buvo priimtos.

Bruno Gollnisch (NI),    raštu. – (FR) Kiekvienais metais Europos Parlamentas priima
pranešimą dėl Europos agentūrų, susijusį su diskusijomis dėl biudžeto įvykdymo
patvirtinimo. Ir kiekvienais metais išvada yra ta pati: švaistymas, įdarbinimo ir viešųjų
pirkimų procedūrų trūkumai, per didelio skaičiaus asignavimų perkėlimai ir atšaukimai
… Nebūtina atskleisti sukčiavimo atvejį kaip Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitete tam, kad būtų padaryta išvada apie netinkamą valdymą.

Vis dėlto kiekvieną kartą Parlamentas apsimeta matąs pažangą ir suteikia biudžeto įvykdymo
patvirtinimus. Dar blogiau yra tai, kad jis niekada neragina abejoti Komisijos vykdoma
užsakomųjų paslaugų politika, susijusia su šiomis agentūromis, kuri, atrodo, į veiksmingą
Europos Sąjungos politikos krypčių įgyvendinimą orientuota mažiau negu į visų didžiausių
Europos Sąjungos miestų aprūpinimą jos pačios nedidele Europos institucijų dalimi. Į
ramybės neduodantį klausimą, ar šios agentūros dirbs veiksmingai ir bus naudingos, deja,
metai po metų lieka neatsakyta.

Kelios agentūros, kurios analizuoja savo veiklos rezultatus, daro tai remdamosi
procedūromis ir procesais, kurie joms nustatyti ir nėra susiję su konkrečiais rezultatais.
Agentūros visų pirma yra naudingos…agentūroms. Štai kodėl mes atsisakėme suteikti
biudžeto įvykdymo patvirtinimą kelioms iš jų ir susilaikėme dėl su tuo susijusių rezoliucijų.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    raštu.  − Palaikau Georgio Stavrakakio pranešimą dėl ES
agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės, nes daugiausia jame pabrėžiama būtinybė
skatinti agentūras plėtoti, o vėliau reguliariai atnaujinti visapusę padėtį, nurodant savo
finansines procedūras bei finansų ir verslo sričių veikėjų atsakomybę. Be to, jame
agentūroms primenama apie visiško jų darbuotojų ir ekspertų nepriklausomumo
užtikrinimo svarbą. Apskritai jame pasisakoma už konstruktyvesnį ir skaidresnį procesą.

Giovanni La Via (PPE),    raštu.  −  (IT) Gerai vertinu pranešėjo G. Stavrakakio ir visų tų,
kurie dalyvavo rengiant tekstus, susijusius su 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo suteikimu, atliktą darbą. Apskritai galime pasakyti, kad 2009 m. pasiekti
rezultatai yra geresni negu ankstesni rezultatai. Nepaisant to, tiesa tokia, kad netgi
atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, Audito Rūmai daugiau negu vienoje
agentūroje atkreipė dėmesį į aukštą veiklos asignavimų perkėlimų ir atšaukimų lygį bei
didelį perkėlimų skaičių. Kai kurios agentūros taip pat atskleidė nemažai viešųjų pirkimų
procedūrų trūkumų. Žinoma, šiomis aplinkybėmis turi būti visapusiškai atsižvelgta į gilią
ekonomikos krizę, kai atliekamos apžvalgos ir vertinimai, tačiau taip pat labai svarbu
pabrėžti bendrą subsidijų valdymo tobulinimo poreikį.

Monica Luisa Macovei (PPE),    raštu.  − Balsavau už pranešimą „2009 m. biudžeto
įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė siekiant pripažinti,
kad reikia toliau gerinti visų ES agentūrų veikimą. 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūra parodė, kad reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, susijusių su
skaidrumu ir veiksmingumu. Tam, kad būtų padidintas ES agentūrų skaidrumas, 21 agentūra
ir Komisija privalo paskelbti visų susitarimų, sudarytų per pastaruosius trejus metus, sąrašą
ir personalo narių, pereinančių dirbti iš vienos agentūros į kitą, ataskaitą, ir jos turi kuo
greičiau priimti griežtesnes taisykles dėl interesų konflikto.

Be to, dėl būsimų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrų kiekvienos ES agentūros
direktorius turės pateikti Parlamentui savo ataskaitą iš Vidaus audito tarnybos. Siekiant
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didesnio ES agentūrų veikimo ir išlaidų panaudojimo veiksmingumo, tikrai reikia apsvarstyti
galimybę sujungti tų agentūrų valdančiąsias tarybas, kurios dirba susijusiose srityse. Be to,
Komisija turi pateikti ES agentūrų, kurių veikla dubliuojama, sujungimo įgyvendinimo
vertinimą.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą, tačiau esu susirūpinęs dėl Audito
Rūmų išvadų, kad keliose agentūrose nustatyta viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų. Raginu
agentūras stiprinti savo vidaus kontrolę, siekiant užtikrinti, kad susitarimų ir viešųjų pirkimų
procedūros būtų taikomos teisingai. Parlamentas nėra pasirengęs priimti amžino
nesugebėjimo įdiegti kontrolės sistemą, kurį padėtų išvengti nuolatinių klaidų, kenkiančių
agentūros sandorių teisėtumui ir tvarkingumui, arba jas laiku nustatyti.

Šiuo požiūriu raginu agentūras:

– pagerinti skaičiavimų skaidrumą ir projektų atskaitomybę;

– stiprinti savo viešųjų pirkimų įgaliojimų suteikimą finansavimo sprendimų ir darbo
programų lygmeniu;

– užtikrinti, kad išimtys būtų visapusiškai atskleistos jų metinėje veiklos ataskaitoje;

– užtikrinti atitinkamus veiksmus dėl galimų pažeidimų;

– plėtoti ex-post kontrolę ir teikti ataskaitas.

Véronique Mathieu (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už pranešimą dėl 2009 m. biudžeto
įvykdymo patvirtinimo: ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės. Jei norime, kad
Parlamentas rimtai atliktų savo biudžeto įvykdymo patvirtinimo vaidmenį, Europos
Parlamento nariams turi būti suteikta daugiau išsamesnės informacijos dėl agentūrų
biudžeto ir finansų valdymo. Mes atkreipėme dėmesį į tai, kad atsakomybė yra bendra,
tačiau ji taip pat, atrodo, sumenkinta. Taigi Europos Komisija, nors ir yra atstovaujama
valdybose, mums primena apskaitos klaidų, padarytų Europos policijos koledžo, klausimą,
kad agentūra yra „subjektas, turintis savo teisinį subjektiškumą, ir turi visišką administracinę
autonomiją, kuri apima finansinę autonomiją.“ Tačiau valdyba kartais paskiria vienintelę
administracinę atsakomybę vykdomajam direktoriui. Galiausiai Europos Parlamentas
nusprendžia, suteikti ar ne biudžeto įvykdymo patvirtinimą agentūrai remdamasis gana
glaustomis išorės auditoriaus ataskaitomis, o papildomos informacijos pateikimas priklauso
nuo vykdomojo direktoriaus geranoriškumo. Manau, jog būtina užpildyti šią teisės aktų
dėl Vidaus audito tarnybos ataskaitų dėl agentūrų spragą ir pasiūlyti sprendimą, kad
Parlamentui būtų suteikta realių galių.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Norėčiau pažymėti, kad Audito Rūmai dar
kartą atkreipė dėmesį į didelį kelių agentūrų veiklos asignavimų perkėlimų ir atšaukimų
skaičių 2009 finansiniais metais. Be to, norėčiau atkreipti dėmesį į nepanaudotas biudžeto
eilutes ir didelį perkėlimų skaičių kai kuriose agentūrose, taigi raginčiau susijusias agentūras
dėti pastangas siekiant pagerinti finansų ir biudžeto planavimą bei programavimą.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau, kad
Europos Parlamentas atidėtų savo sprendimą dėl Europos policijos koledžo 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Audito Rūmai savo ataskaitoje vėl pateikė neigiamą
nuomonę dėl vykdytų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Koledžas nuolat neatitinka
Finansinio reglamento reikalavimų, susijusių su viešųjų pirkimų taisyklėmis. Su didele
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Koledžo bendro biudžeto dalimi susiję nemaža pažeidimų. Audito Rūmai nustatė esminius
administracinių ir finansinių taisyklių, pagal kurias reglamentuojamos išlaidos, sudarančios
didžiąją dalį Koledžo veiklos išlaidų skirtų kursams ir seminarams organizuoti, trūkumus.
Pritariu pranešėjui, kad nepriimtina, jog dar neįsigaliojo persvarstytas Koledžo finansinis
reglamentas, ir todėl visos pasirašytos darbo sutartys buvo neteisėtos. Koledžas siekdamas
didesnio skaidrumo turėtų suteikti tiesioginę prieigą prie jo biudžeto, į kurį turėtų būti
įtrauktas jo sprendimų dėl sutarčių ir viešųjų pirkimų sąrašas ir kuris turėtų būti viešai
paskelbtas Koledžo tinklapyje.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau prieš Europos policijos koledžo 2009 m. biudžeto
įvykdymo patvirtinimą, kaip siūlė pranešėjas, nes apžvelgiamu laikotarpiu patvirtintos
neteisėtos procedūros neįtikino net ir manęs. Manau, kad reikia daugiau duomenų siekiant
pateikti nuodugnesnį ir išsamesnį paaiškinimą, iš kurio matytųsi, kad sąskaitos tvarkingos.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Antrus metus iš eilės negalime patvirtinti, kad
Europos policijos koledžo (CEPOL) 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.
Daugiamečiame veiksmų plane, kuris buvo parengtas nustačius agentūros valdymo
problemas, trūksta aiškumo, o iš stebėsenos ataskaitos negalime tinkamai suprasti
įgyvendintų priemonių. Reikia pripažinti, kad Koledžas geriau dirbo 2010 m., pasitraukus
jo buvusiam direktoriui Ulfui Göranssonui, kurį Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
(OLAF) ir Audito Rūmai kritikavo dėl jo neteisėtų ir išties nesąžiningų išlaidų. Tačiau vis
tiek nepriimtina tai, kad ši, 2006 m. įsteigta agentūra, vis dar neatitinka gero administravimo
kriterijų. Turime apsvarstyti pačią CEPOL, kuris yra akivaizdžiai per mažas, kad galėtų
veikti savarankiškai, struktūrą, atsižvelgdami į sudėtingas taisykles, kurių jis, kaip agentūra,
turi laikytis. Taip pat turime kelti klausimą, kodėl ši agentūra, kurios užduotis – rengti
mokomuosius seminarus nacionaliniams vyresniesiems policijos pareigūnams, turėtų
reikalauti atskiros būstinės, o ne būti prijungta prie Europolo, Hagoje įsikūrusio Europos
policijos biuro, kurį dėl jo veiksmingų paslaugų visi giria.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. − (IT) Šiuo balsavimu Europos Parlamentas nusprendė
nepatvirtinti Europos policijos koledžo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo, o
sprendimą atidėti. Iš tiesų mūsų sprendimas grindžiamas išvadomis, parengtomis Audito
Rūmų, kurie pateikė nuomonę su išlyga dėl Europos policijos koledžo biudžete numatytų
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, nes viešųjų pirkimų procedūros neatitiko Finansinio
reglamento nuostatų. Todėl pritariu prašymui, kad Koledžas ir jo valdyba iki 2011 m.
birželio 30 d. turi informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus,
kurių buvo imtasi, ir atliktus patobulinimus, susijusius su visais neįprastais ir (arba)
neužbaigtais klausimais, iškilusiais per šią procedūrą.

Monica Luisa Macovei (PPE),    raštu.  − Pranešime dėl 2009 m. Europos policijos koledžo
biudžeto patvirtinimo nurodoma, kad biudžeto patvirtinimas atidedamas. Balsavau už šį
pranešimą siekdama pripažinti struktūrines problemas, su kuriomis Koledžas susiduria
jau daug metų.

2009 finansiniais metais nebuvo panaudota beveik pusė į 2009 m. perkeltų lėšų, o 43 proc.
2009 m. biudžeto lėšų perkelta į 2010 m. Europos Audito Rūmai nurodė, kad Koledžo
biudžeto įgyvendinimą apsunkina dideli ir dažni planavimo ir stebėsenos trūkumai. Be to,
nustatyta rimtų ir pasikartojančių viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimų: taisyklių neatitiko
penkios viešųjų pirkimų procedūros, kurių vertė – 455 111 EUR. Susirūpinimą tebekelia
skaidrumas, nes pažeidimai ir toliau turi įtakos darbuotojų atrankai.
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Be to, man nepriimtina tai, kad nepakankamai ištirta buvusio direktoriaus atsakomybė,
susijusi su Koledžo asignavimais, panaudotais asmeninėms išlaidoms finansuoti. Todėl
Koledžo prijungimą prie Europolo laikau geriausiu būdu siekiant didesnio išlaidų
veiksmingumo ir sprendžiant struktūrines ir nuolatines Koledžo problemas.

Véronique Mathieu (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už tai, kad sprendimas dėl
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo būtų atidėtas. Audito Rūmai vėl
pateikė nuomonę su išlyga dėl pagal 2009 finansinių metų ataskaitas vykdytų finansinių
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Visų pirma Audito Rūmai nustatė didelių finansinių
taisyklių, susijusių su viešaisiais pirkimais, ir taisyklių, pagal kurias reglamentuojamos
kursams organizuoti skirtos išlaidos, reikalavimų vykdymo trūkumų. Ataskaitoje pažymima,
kad 43 proc. visą biudžetą sudarančių mokėjimų asignavimų buvo perkelta į 2010 m., o
tai neatitinka metinio periodiškumo principo. Norėtume, kad agentūra informuotų
Parlamentą apie veiksmus, kurių buvo imtasi, ir atliktus patobulinimus, ir raginame Audito
Rūmus atlikti specialų Europos policijos koledžo veiksmų plano įgyvendinimo auditą.
Kartu su kolegomis siūlau Koledžą prijungti prie Hagoje veikiančio Europolo. Abejonių
man kelia Koledžo gebėjimai spręsti su jo menku dydžiu susijusias struktūrines problemas,
jo sekretoriato perkėlimas į Bramshilą (70 km nuo Londono) ir didelės valdymo išlaidos.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
policijos koledžo (CEPOL) 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Koledžo
atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo atidedamas patvirtinimas CEPOL direktoriui,
kad CEPOL 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu Europos policijos koledžo
2009 finansinių metų sąskaitų uždarymas atidedamas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. − (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas atidėjo
savo sprendimą patvirtinti Europos policijos koledžo direktoriui, kad biudžetas įvykdytas.
Audito Rūmai savo ataskaitose dėl 2006 m. ir 2007 m. metinio biudžeto įvykdymo
patvirtinimo pateikė nuomonę su išlyga dėl Europos policijos koledžo biudžete numatytų
finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, nes viešųjų pirkimų procedūros neatitiko
Finansinio reglamento nuostatų. Visų pirma Parlamentas yra susirūpinęs dėl to, kad Audito
Rūmai nurodė didelių administracinių ir finansinių taisyklių, pagal kurias reglamentuojamos
išlaidos, sudarančios didelę dalį Koledžo veiklos išlaidų ir skirtos kursams ir seminarams
organizuoti, trūkumų.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymo
patvirtinimas būtų atidėtas. Būtina atlikti išsamią peržiūrą, atsižvelgiant į gėdingą Europos
policijos koledžo finansinio elgesio istoriją. Be to, taip pat apgailestauju, kad diskusijos
(mano manymu, pagrįstos) dėl Koledžo prijungimo prie Europolo vėl nurimo.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
Parlamento sprendimui patvirtinti Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Centro 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.
Palankiai vertinu Centro ketinimą atlikti savo 2008–2012 m. strategijos laikotarpio vidurio
peržiūrą. Pritariu pranešėjui, jog Centras turėtų toliau gerinti savo veiklos vertinimą,
tobulinti strateginių veiksmų, numatytų veiklos programoje, sąsajas bei peržiūrėti veiklos
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stebėsenos rodiklius, kad būtų laikomasi SMART kriterijų. Centras taip pat turėtų imtis
efektyvesnių priemonių dėl nuolatinio jo biudžeto išlaidų augimo.

Lara Comi (PPE),    raštu. − (IT) Balsavau už tai, kad Europos Sąjungos įstaigų vertimo
centro 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes šiame pranešime įžvelgiau didelį
tikslumą, daug skaidrumo ir tai, kad daug dėmesio skiriama rezultatams.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Palankiai vertinu pranešėjo pastabas ir joms pritariu,
taip pat džiaugiuosi Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro atliekamu darbu. Palankiai
vertinu ir Centro sprendimą atlikti savo 2008–2012 m. strategijos laikotarpio vidurio
peržiūrą, taip pat džiaugiuosi jo puikia veikla, nes vertimo paslaugų, palyginti su 2008 m.,
padaugėjo 41 proc.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. − (IT) Visų pirma noriu padėkoti pranešėjui už puikiai
atliktą darbą. Kaip žinoma, Bendrijos biudžeto vykdymo finansų kontrolė atliekama trimis
lygmenimis: kiekvienos institucijos vidaus kontrolė, Europos Audito Rūmų išorės kontrolė
ir Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Šiandienos balsavimu
finansų kontrolės procedūrą baigiame patvirtindami, kad Europos Sąjungos įstaigų vertimo
centro, kurio ataskaitos yra teisėtos ir tvarkingos, 2009 m. biudžetas įvykdytas. Galiausiai
norėčiau pasidžiaugti, kad Centras Audito Rūmams pateikė 2008 m. ir 2009 m. atliktų
operacijų palyginimą, suteikdamas galimybę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai
geriau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad Vertimo centro biudžeto įvykdymas
būtų patvirtintas. Tačiau raginu Centrą imtis veiksmingesnių priemonių nuolatiniam savo
biudžeto perviršio augimui sustabdyti; atkreipiu dėmesį į tai, kad ne vienus metus Centras,
pažeisdamas Reglamentą (EB) Nr. 2965/94, kaupė biudžeto perviršį, kuris 2009 m. sudarė
24 000 000 EUR (2008 m. jis buvo 26 700 000 EUR, 2006 m. – 16 900 000 EUR, 2005 m.
– 10 500 000 EUR, o 2004 m. – 3 500 000 EUR); pažymiu, kad šis perviršis iš esmės
atsiranda dėl netikslių užsakovų pateiktų vertimo užsakymų skaičiaus prognozių. Vis dėlto
palankiai vertinu Centro iniciatyvą 2009 m. užsakovams grąžinti 11 000 000 EUR;
pabrėžiu, kad 2007 m. Centras užsakovams jau grąžino 9 300 000 EUR.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro
atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro
direktorei patvirtinama, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Tuo Europos Sąjungos įstaigų vertimo
centro direktorei patvirtinama, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. − (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas patvirtino
Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktorei, kad 2009 m. biudžetas įvykdytas.
Europos Parlamentas palankiai vertina tai, kad Centras ketina atlikti savo 2008–2012 m.
strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą; tačiau ragina Centrą toliau gerinti savo veiklos
vertinimą tobulinant strateginių veiksmų ir veiksmų, numatytų veiklos programoje, sąsajas
ir peržiūrint veiklos stebėsenos rodiklius, kad būtų laikomasi SMART kriterijų.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymas būtų
patvirtintas. Vertimo centras buvo įsteigtas 1994 m. siekiant spręsti dėl daugiakalbės ES
prigimties, kaip vieno iš svarbiausių ES kultūrų įvairovės ypatumų ir įrodymų, kylančius
uždavinius. Agentūra pati finansuoja savo veiklą iš užmokesčio, kurį už suteiktas paslaugas
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gauna iš institucijų ir (arba) įstaigų. Europos Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas
pagrįstas patikinimas, jog 2009 m. metinės ataskaitos yra teisėtos ir tvarkingos.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu . −  (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos
profesinio mokymo plėtros centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui.
Audito Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines
operacijas, kuriomis jos pagrįstos, – kaip teisėtas ir tvarkingas. Centras 2011 m. planuoja
pateikti H. Gantto lenteles su duomenimis apie visas pagrindines veiklos sritis. Naudojant
šias lenteles galima nustatyti laiką, kurį kiekvienas darbuotojas skiria konkrečiam projektui,
ir skatinti vadovautis į rezultatus orientuotu principu. 2009 m. Centras pradėjo taikyti
veiklos vertinimo sistemą 2009–2011 m. vidutinės trukmės tikslams ir savo metinei veiklos
programai vertinti. Įdiegus šią sistemą Centrui bus lengviau valdyti ir vertinti savo
veiksmingumą, efektyvumą ir svarbą. Pritariu pranešėjui, jog institucija ir toliau turi gerinti
veiklos programavimą ir stebėseną bei laikytis metinio periodiškumo principo. Be to,
Centras turėtų veiksmingiau laikytis biudžeto konkretumo ir skaidrumo principų.

Lara Comi (PPE),    raštu. − (IT) Balsavau už tai, kad Europos profesinio mokymo plėtros
centro 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes Centras savo lėšas tvarkė
patikimai ir pagal ankstesnes prognozes.

Edite Estrela (S&D),    raštu.  −  (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos profesinio mokymo
plėtros centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes šis pranešimas
padeda tikrinti, kaip Europos institucijos naudoja lėšas. Siekdamas veiksmingesnio finansų
valdymo ateityje, Centras turėtų pateikti einamaisiais ir ankstesniais metais atliktų operacijų
palyginimą, kad už biudžeto įvykdymo tvirtinimą atsakinga institucija galėtų veiksmingiau
įvertinti Centro veiklą skirtingais metais.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Džiaugiuosi, kad Audito Rūmai paskelbė, jog pagal
Centro 2009 finansinių metų metines ataskaitas vykdytos operacijos yra teisėtos ir
tvarkingos. Norėčiau pasidžiaugti, kad 2009 m. Centras pradėjo taikyti veiklos vertinimo
sistemą (VVS) ir, atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2009 m. ataskaitoje pateiktas pastabas,
atliko įdarbinimo procedūrų pakeitimų; tai padėjo padidinti skaidrumą. Palankiai vertinu
pranešėjo pastabas ir joms pritariu, taip pat džiaugiuosi Europos profesinio mokymo
plėtros centro atliekamu darbu.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. − (IT) Šiandienos balsavimu pritariau prašymui patvirtinti,
kad Europos profesinio mokymo plėtros centro 2009 m. biudžetas įvykdytas. Audito
Rūmai, kurie atsakingi už išorės finansų kontrolę, išsamiai įvertinę Centro ataskaitas,
paskelbė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 m. ataskaitos yra patikimos
ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Taip pat Europos
Centrą noriu pagirti už atliktą darbą, kaip pirmąją agentūrą, kuri 2009 m. savanoriškai
atliko bandomąjį etinės aplinkos auditą.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad Europos profesinio mokymo plėtros
centro biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Džiaugiuosi, kad 2009 m. Centras pradėjo
taikyti veiklos vertinimo sistemą (VVS) 2009–2011 m. vidutinės trukmės tikslams ir savo
metinei veiklos programai vertinti, taip pat džiaugiuosi, kad jis parengė veiklos rodiklių
gaires siekdamas stebėti pažangą ir įvertinti našumą, rezultatus ir poveikį; manau, kad
įdiegus VVS Centrui bus lengviau valdyti ir vertinti savo poveikį, veiksmingumą, efektyvumą
ir svarbą; be to, manau, kad taikant šią sistemą būtų galima dar labiau pagerinti biudžeto
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pagal veiklos sritis sudarymą ir atidžiau stebėti mokėjimų asignavimus siekiant išvengti
perkėlimų.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Tuo Europos profesinio mokymo plėtros
centro direktoriui patvirtinama, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
profesinio mokymo plėtros centro 2009 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su
Centro atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos profesinio mokymo plėtros
centro direktoriui patvirtinama, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. − (IT) Šiandienos rezoliucija Europos Parlamentas patvirtina
Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, kad Centro 2009 m. biudžetas
įvykdytas. Europos Parlamentas džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog pagal Centro
2009 finansinių metų metines ataskaitas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir
tvarkingos.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymas būtų
patvirtintas. Europos Audito Rūmai galėjo patikinti, kad 2009 m. metinės ataskaitos yra
teisėtos ir tvarkingos. Centras, kuris buvo įsteigtas 1975 m. ir kuris analizuoja mokymo
programų sistemas ir šioje srityje teikia informaciją politikos, mokslinių tyrimų ir praktikos
tikslais, yra ypač reikalingas būtent dabar, kai susirūpinimą kelia mokymo lygis ir gresiantis
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Vis dėlto reikėtų persvarstyti jo atokią būstinės vietą
Graikijoje, nes dėl to būtina, kad kontaktinė įstaiga veiktų Briuselyje.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
Parlamento sprendimui patvirtinti Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Agentūros
2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Agentūra 2010 m. patvirtino savo 2011–2015 m.
daugiametę darbo programą. Šis dokumentas yra svarbus siekiant, kad Agentūra galėtų
veiksmingai organizuoti savo strategijos įgyvendinimą ir siekti tikslų. Pritariu pranešėjui,
jog Agentūra turėtų pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas
tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos
Parlamentas galėtų geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais. Agentūra turėtų
tobulinti savo metinę darbo programą ir į ją įtraukti konkrečius ir įvertinamus tikslus tiek
politikos srities lygmeniu, tiek pagrindinės veiklos lygmeniu. Taip pat Agentūra turėtų
ištaisyti įdarbinimo planavimo trūkumus.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Peržiūrėjusi Audito Rūmų analizę,
kurioje tvirtinama, kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros veiksmai teisėti ir
tvarkingi, balsavau už tai, kad šios Agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas
būtų patvirtintas. Iš visų šios Agentūros veiksmų ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į jos
daugiametės darbo programos patvirtinimą.

Lara Comi (PPE),    raštu. − (IT) Balsavau už tai, kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės
agentūros 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes vertinu ataskaitų teisingumą,
aiškumą ir skaidrumą, taip pat veiksmingumą, kurį lėmė aiškus ir įgyvendinamas
planavimas.
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Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Esu patenkintas Audito Rūmų ataskaitoje išsamiai
pateiktais sprendimais, kad vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.
Džiaugiuosi, kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (CFCA) patvirtino
2011–2015 m. daugiametę darbo programą, galėsiančią suteikti galimybių geriau
organizuoti ir įgyvendinti siūlomus tikslus ir sukurti vidaus audito sistemą, kuri yra vidaus
audito mechanizmas, pritaikytas CFCA vykdomajam direktoriui ir jos vadovybei teikti
paramą ir patarimus.

Palankiai vertinu pranešėjo pastabas ir joms pritariu, taip pat džiaugiuosi CFCA atliekamu
darbu.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu.  −  (PT) Su bendros žuvininkystės politikos (BŽP)
taikymu išskirtinėje ekonominėje zonoje susijusių kontrolės ir tikrinimo priemonių
įgyvendinimas turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai ir dėl to šioms priemonėms
turėtų būti skiriama tinkama ir pakankama parama, prie kurios turėtų prisidėti Europos
Sąjunga.

Neneigiame, jog svarbu, kad būtų būdų, kaip įvairios valstybės narės galėtų bendradarbiauti,
susieti savo veiklą ir ją koordinuoti, siekdamos kontroliuoti neteisėtą žvejybą ir su ja kovoti,
tačiau buvome skeptiški dėl naudos, kurią duotų Bendrijos žuvininkystės kontrolės
agentūros (CFCA) įsteigimas, nes esame įsitikinę, kad kai kurios Agentūros kompetencijos
sritys sutampa su valstybių narių kompetencijų sritimis. Be to, tai – centralizavimas, kuris
nėra naudingas būtino kontrolės veiklos veiksmingumo atžvilgiu.

Taip pat pareiškėme nepritarimą dėl atstovavimo CFCA administracinei valdybai, dėl jos
veiklos modelio ir per didelės Europos Komisijos įtakos joje, visų pirma balsavimo sistemos
atžvilgiu. Be to, dabar teigiame, kad jei CFCA biudžetui bus skirta 10 100 000 EUR
(2009 finansiniai metai), jau dabar valstybėms narėms nesuteikiama galimybė padidinti
ES indėlį finansuojant kontrolės veiklą pagal pasiūlymą, kurį neseniai pateikėme Parlamente
ir kurį, deja, dauguma atmetė.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu.  −  (PT) Su bendros žuvininkystės politikos (BŽP)
taikymu išskirtinėje ekonominėje zonoje susijusių kontrolės ir tikrinimo priemonių
įgyvendinimas turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai. Dėl to šioms priemonėms
turėtų būti skiriama tinkama ir pakankama parama, prie kurios turėtų prisidėti Europos
Sąjunga.

Neneigiame, jog svarbu, kad būtų būdų, kaip įvairios valstybės narės galėtų bendradarbiauti,
susieti savo veiklą ir ją koordinuoti, siekdamos kontroliuoti neteisėtą žvejybą ir su ja kovoti,
tačiau buvome skeptiški dėl naudos, kurią duotų Bendrijos žuvininkystės kontrolės
agentūros (CFCA) įsteigimas, nes esame įsitikinę, kad kai kurios Agentūros kompetencijos
sritys sutampa su valstybių narių kompetencijų sritimis. Be to, tai – centralizavimas, kuris
nėra naudingas būtino kontrolės veiklos veiksmingumo atžvilgiu.

Taip pat pareiškėme nepritarimą dėl atstovavimo CFCA administracinei valdybai, dėl jos
veiklos modelio ir per didelės Europos Komisijos įtakos joje, visų pirma balsavimo sistemos
atžvilgiu.

Be to, dabar teigiame, kad jei CFCA biudžetui bus skirta 10 100 000 EUR (2009 finansiniai
metai), jau dabar valstybėms narėms nesuteikiama galimybė padidinti ES indėlį finansuojant
kontrolės veiklą pagal pasiūlymą, kurį neseniai pateikėme Parlamente ir kurį, deja, dauguma
atmetė.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra
įsteigta 2005 m. siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės laikytųsi bendros žuvininkystės
politikos taisyklių. Vige (Ispanija) įsikūrusi Agentūra yra labai svarbi valstybių narių
žuvininkystės kontrolės ir koordinavimo atžvilgiu. Mano nuomone, gerai tai, kad Agentūra
patvirtino daugiametę 2011–2015 m. darbo programą, kaip rekomenduota strategijoje
„Europa 2020“.

Daugiametė darbo programa padės gerinti regionų bendradarbiavimą ir dalytis ištekliais
pagal veiklos planus, kurie padidins išlaidų veiksmingumą. Palankiai vertinu Audito Rūmų
sprendimą patvirtinti biudžeto įvykdymą. Taip pat aišku, kad Žuvininkystės komitetas,
kuris priėmė mano nuomonę šiuo klausimu, laikosi tos pat nuomonės.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito
Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.
Tačiau Agentūra turėtų pašalinti savo veiklos planavimo trūkumus tam, jog ateityje biudžeto
sudarymo procedūros būtų pakankamai griežtos ir nereikėtų didinti ir (arba) mažinti į jos
biudžeto eilutes įrašytų asignavimų kiekio. Taip pat Agentūra yra dar neparengusi
daugiametės darbo programos. Todėl manau, kad į esamas pastabas yra būtina atsižvelgti.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. − (IT) Audito Rūmai ir Biudžeto kontrolės komitetas pateikė
teigiamą nuomonę dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros biudžeto įvykdymo.
Dėl šios priežasties šiandien Parlamentas balsavo už tai, kad 2009 m. biudžeto įvykdymas
būtų patvirtintas. Iš atliktos kontrolės matyti, kad Agentūros biudžetas patikimas, o
vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Tačiau noriu nurodyti, kad yra keletas
trūkumų, visų pirma įdarbinimo planavimo srityje, kurioje, tikiuosi, galima nedelsiant
tobulinti procedūras, susijusias su ateinančiais finansiniais metais.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės
agentūros biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Tačiau raginu Agentūros vykdomąjį
direktorių iki galo įvykdyti savo įsipareigojimą ir į savo ataskaitą biudžeto įvykdymą
tvirtinančiai institucijai, kurioje apibendrintai pateikiama Vidaus audito tarnybos (VAT)
ataskaita, įtraukti visas rekomendacijas (įskaitant tas, kurias Agentūra gali atmesti) ir visus
veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į šias rekomendacijas; todėl raginu Agentūros vykdomąjį
direktorių pateikti informaciją apie VAT pateiktas keturias labai svarbias rekomendacijas
ir veiksmus, kurių ėmėsi Agentūra.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu.  −  (PT) Šiame pranešime patvirtinama, kad
Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros (CFCA) ataskaitos dėl jos 2009 m. veiklos
uždaromos, taip atnaujinant CFCA 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą,
kurį Europos Parlamentas suteikė 2010 m. gegužės 5 d.

Kadangi Audito Rūmams pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos
ir kadangi Žuvininkystės komiteto delegacija 2010 m. birželio mėn. lankėsi Agentūroje ir
liko labai patenkinta bendra Agentūros reikalų padėtimi, ypač jungtinių veiklos planų
vykdymu, esu įsitikinusi, kad Parlamentas turėtų patvirtinti šį pranešimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Bendrijos
žuvininkystės kontrolės agentūros (CFCA) 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu
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su Agentūros atsakymais, balsavau už sprendimą, kuriuo CFCA vykdomajam direktoriui
patvirtinama, kad CFCA 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Tuo Bendrijos žuvininkystės kontrolės
agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. − (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas Bendrijos
žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui patvirtina, kad 2009 m. metų
biudžetas įvykdytas. Europos Parlamentas palankiai vertina tai, kad Agentūra patvirtino
savo 2011–2015 m. daugiametę darbo programą ir pabrėžia šio dokumento svarbą siekiant,
kad Agentūra galėtų veiksmingai organizuoti savo strategijos įgyvendinimą ir siekti savo
tikslų.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymas būtų
patvirtintas. Europos Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas,
jog 2009 m. metinės ataskaitos yra teisėtos ir tvarkingos, o 2010 m. atlikta daugiametės
darbo programos peržiūra ir pradėta biudžeto procedūros peržiūros iniciatyva mane įtikina,
kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra įgyvendina jai pateiktas rekomendacijas.
Dėl jos veiklos vertėtų pažymėti, kad 2005 m. įsteigta Agentūra atlieka svarbų, netgi būtiną
darbą, nepavykus pasiekti nė vieno iš tikslų, dėl kurių buvo susitarta 2002 m., ir dėl to,
kad bendra žuvininkystės politika iki šiol laikoma nesėkme. Agentūra bus labai reikalinga
artimiausioje ateityje, atsižvelgiant į pasibaisėtiną faktą, kad Europos Sąjungoje pereikvojama
88 proc. žuvų išteklių.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
Parlamento sprendimui patvirtinti Europos aviacijos saugos agentūros 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Tarnybos 2009 finansinių metų
metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir
tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turėtų svarstyti galimybę planuojant kiekvieną
savo operaciją taikyti H. Gantto diagramą, kad būtų galima greitai nustatyti, kiek laiko
kiekvienas darbuotojas skyrė konkrečiam projektui, ir skatinti vadovautis į rezultatus
orientuotu principu. Taip pat, sudarant veiklos biudžetą, Agentūra turi taikyti veikla
grindžiamą struktūrą siekiant aiškiai susieti darbo programą ir finansines prognozes bei
pagerinti veiklos stebėseną ir ataskaitų teikimą. Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų
tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių
metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau įvertinti Centro veiklą
skirtingais metais. Be to, prie kiekvienų metų biudžeto Agentūra turi pridėti ataskaitą dėl
nepanaudotų asignavimų, perkeltų iš ankstesnių metų, kurioje būtų paaiškinta, kodėl
minėtosios lėšos nebuvo panaudotos, bei kaip ir kada jos bus panaudotos. Agentūroje vis
dar yra trūkumų darbuotojų atrankos procedūrose, dėl kurių kyla pavojus šių procedūrų
skaidrumui. Pritariu, kad Agentūra turi informuoti Europos Parlamentą apie veiksmus,
kurių ji ėmėsi siekdama ištaisyti šią padėtį ir siekdama padaryti atrankos procedūras
skaidresnes.

Lara Comi (PPE),    raštu. − (IT) Balsavau už tai, kad Europos aviacijos saugos agentūros
2009 m. metinio bendrojo biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes, nors ir turimų lėšų
valdymas yra akivaizdžiai abejotinas, Audito Rūmai laikėsi nuomonės, kad ataskaitos yra
patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Be to,
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pritariu, jog būtina, kad, nustatydama savo tikslus ir vertindama rezultatus, Agentūra
taikytų konkretesnius mechanizmus.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Palankiai vertinu Audito Rūmų ataskaitoje pateiktus
sprendimus, kad vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertinu
pranešėjo pastabas ir joms pritariu, taip pat džiaugiuosi Europos aviacijos saugos agentūros
atliekamu darbu.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito
Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.
Tačiau išreiškia susirūpinimą dėl to, kad buvo nepakankamai tarpusavyje derinami agentūros
poreikiai, darbuotojai ir finansinis reguliavimas, ir ypač dėl to, kad darbuotojų atrankos
procedūros trukdė įdarbinti tinkamos kvalifikacijos darbuotojus. Todėl manau, kad į esamas
pastabas yra būtina atsižvelgti.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. − (IT) Šios dienos balsavimu patvirtinta, kad Europos
aviacijos saugos agentūros 2009 m. biudžetas įvykdytas. Bendrijos biudžeto įvykdymo
finansų kontrolė atliekama trimis lygmenimis: kiekvienos institucijos vidaus kontrolė,
išorės kontrolė, kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo
procedūra, kurią atlieka Europos Parlamentas. Akivaizdu, kad kiekviena diskusija dėl
biudžeto įvykdymo patvirtinimo vyksta konkrečiomis aplinkybėmis ir šiandien biudžeto
įvykdymas patvirtintas tebesitęsiant ekonomikos ir finansų krizei, kuri kai kurioms
valstybėms narėms sukėlė finansinių ir biudžeto problemų. Vis dėlto, nepaisydamas šių
aplinkybių, noriu pareikšti, kad esu patenkintas Agentūros pasiektais rezultatais ir dėl to
balsavau taip, kaip siūlė pranešėjas.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    raštu. − (PL) Esu šiek tiek susirūpinęs dėl
Agentūros 2010 m. darbo programos. Be to, manau, kad ją reikėtų tobulinti nustatant
tikslus ir pagrindinius veiklos rodiklius ir sukuriant geresnę išteklių planavimo sistemą.
Taip pat norėčiau pabrėžti, jog būtina gerinti sertifikavimo projektų stebėsenos sistemą
siekiant užtikrinti, kad per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį surinktų mokesčių suma
labai nesiskirtų nuo faktinių išlaidų. Galiausiai nusprendžiau pritarti, kad Europos aviacijos
saugos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad Europos aviacijos saugos agentūros
biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, bet primygtinai raginu Agentūrą sudarant veiklos
biudžetą taikyti veikla grindžiamą struktūrą siekiant aiškiai susieti darbo programą ir
finansines prognozes bei gerinti veiklos stebėseną ir ataskaitų teikimą; pažymiu, kad
Agentūra kasmet rengia daugiametį planą, kurį aptaria su visais suinteresuotaisiais
asmenimis ir kurį tvirtina valdyba ir kuriame taip pat atskirai pateikiamas kiekvienos veiklos
srities biudžetas; pripažįstu, kad, Audito Rūmų nuomone, Agentūros veiklos biudžeto
struktūra (III antraštinė dalis) išliko iš dalies pagrįsta ištekliais ir kad biudžeto pakeitimai
buvo padaryti neatnaujinant darbo programos, net jei šie pakeitimai turėjo reikšmingos
įtakos paskirstant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
aviacijos saugos agentūros (EASA) 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su
Agentūros atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo EASA vykdomajam direktoriui
patvirtinama, kad EASA 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Tuo Europos aviacijos saugos agentūros
vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas
įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas Europos aviacijos
saugos agentūros vykdomajam direktoriui patvirtina, kad Agentūros 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog
Agentūros 2009 finansinių metų ataskaitos patikimos, o vykdytos finansinės operacijos
visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymas būtų
patvirtintas. Europos Audito Rūmai pranešė, kad 2009 m. metinės ataskaitos tvarkingos,
ir teigiamai įvertino ataskaitų patikimumą. Kartu norėčiau pasinaudoti šia galimybe ir
atkreipti dėmesį į šiame pranešime pateiktą raginimą personalo atranką padaryti skaidresnę.
Tam turėtų būti skiriama daug dėmesio, atsižvelgiant į Europos aviacijos saugos agentūros
vykdomas atsakingas užduotis ir nurodytus sunkumus ieškant kvalifikuotų darbuotojų.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui.
Centras yra svarbi institucija, gerinanti ir plėtojanti Europos ligų stebėjimą, vertinanti
esamus ir atsirandančius infekcinių ligų keliamus pavojus žmonių sveikatai bei apie šiuos
pavojus pranešanti. Audito Rūmai Centro 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip
patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos, – kaip teisėtas ir tvarkingas.
Pritariu pranešėjui, jog Centras turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto
įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad
Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais. Taip
pat pritariu, jog reiktų padidinti Centro įgaliojimus, kad Sąjunga turėtų nepriklausomą
infekcijos rizikos pavojingumo vertinimo instituciją pandemijų atvejais ir kad būtų
pagerintas valstybių narių veiksmų koordinavimas.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių
metų biudžetas buvo 25,3 proc. didesnis nei 2008 m. Jei panašus augimas bus užregistruotas
ir ateinančiais metais, kaip ketiname įveikti finansų krizę, vis didindami išlaidas? Manau,
kad 51 mln. EUR galėjo būti panaudota veiksmingiau, kiekvienoje valstybėje narėje
investavus į regionines ligų stebėsenos sistemas. Tai ne tik padėtų kovoti su infekcinėmis
ligomis, bet ir sustiprintų sveikatos apsaugos sistemas pačiose valstybėse narėse.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės
centro 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes pranešėjui pavyko nustatyti
didžiausias problemas ataskaitų skaidrumo ir tikslumo srityje, ir todėl, kad esu įsitikinusi,
jog ši svarbi ir naudinga Agentūra gerins administravimą, siekdama tobulinti nurodytas
sritis ir toliau tęsdama savo iki šiol padarytą gerą darbą.

Edite Estrela (S&D),    raštu.  −  (PT) Balsavau už šį pranešimą dėl Europos ligų prevencijos
ir kontrolės centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes jis padeda
tikrinti, kaip Europos institucijos naudoja lėšas. Esu įsitikinusi, kad Centras yra svarbi
institucija, gerinanti ir plėtojanti Europos ligų stebėjimą, vertinanti esamus ir atsirandančius
infekcinių ligų keliamus pavojus žmonių sveikatai bei apie šiuos pavojus pranešanti. Tačiau
apgailestauju, kad nebuvo laikomasi metinio periodiškumo principo ir daug asignavimų
perkelta į kitus metus.
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Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Palankiai vertinu Audito Rūmų ataskaitoje pateiktus
sprendimus, kad vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Taip pat norėčiau
paminėti svarbų Centro indėlį 2009 m. taikant kovos su H1N1 viruso pandemija priemones,
ypač paskelbiant laikinas gaires dėl specialių vakcinų nuo gripo naudojimo per 2009 m.
H1N1 viruso pandemiją. Palankiai vertinu pranešėjo pastabas ir joms pritariu, taip pat
džiaugiuosi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro atliekamu darbu.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pareiškimą, kad
jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra
patikimos, o pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, balsavau
už tai, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymas būtų patvirtintas. Akivaizdu, kad kiekviena diskusija dėl biudžeto įvykdymo
patvirtinimo vyksta konkrečiomis aplinkybėmis ir šiandien biudžeto įvykdymas patvirtintas
tebesitęsiant ekonomikos ir finansų krizei, kuri nemažai valstybių narių sukėlė finansinių
ir biudžeto problemų. Tačiau manau, kad Centras atliko puikų darbą gerindamas Europos
ligų stebėjimą, vertindamas esamus ir atsirandančius infekcinių ligų keliamus pavojus
žmonių sveikatai ir apie šiuos pavojus pranešdamas. Galiausiai norėčiau pasidžiaugti
Centro indėliu 2009 m. taikant kovos su H1N1 viruso pandemija priemones.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės
centro biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, ir manau, jog būtina didinti Centro įgaliojimus,
kad Europos Sąjunga turėtų nepriklausomą infekcijos rizikos pavojingumo vertinimo
instituciją pandemijų atvejais ir kad būtų pagerintas valstybių narių veiksmų koordinavimas.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu
su Centro atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo ECDC vykdomajam direktoriui
patvirtinama, kad ECDC 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Tuo Europos ligų prevencijos ir kontrolės
centro direktoriui patvirtinama, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šiandienos rezoliucija Parlamentas Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centro direktoriui patvirtina, kad Centro 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas. Parlamentas dar kartą ragina Centrą lentelėje, kuri turi būti pridėta
prie kitos Audito Rūmų ataskaitos, pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto
įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad
biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija galėtų veiksmingiau įvertinti Centro veiklą
skirtingais metais.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Susilaikiau nuo balsavimo. Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centras atlieka labai svarbų vaidmenį ir savo buvimą taip pat
pateisino taikydamas kovos su H1N1 pandemija priemones; tačiau tikėjausi, kad biudžeto
įvykdymo patvirtinimas bus atidėtas iki bus pateiktas ataskaitoje prašomų Vidaus audito
tarnybos (VAT) rekomendacijų turinys: VAT pateikė vieną labai svarbią rekomendaciją ir
septynias svarbias rekomendacijas, o Centras pateikė planą, kaip šias rekomendacijas
įgyvendinti.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
Parlamento sprendimui patvirtinti Europos cheminių medžiagų agentūros 2009 finansinių
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metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Tarnybos 2009 finansinių metų
metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir
tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi sumažinti perkeltų asignavimų dalį
(perkėlė 29 proc. visų asignavimų) siekiant laikytis metinio periodiškumo principo. Palankiai
vertinu Agentūros iniciatyvas, susijusias su orientacijos į klientus ir atsiliepimų rinkimo
procedūrų stiprinimu bei tai, kad Agentūra 2009 m. atliko suinteresuotųjų šalių apklausą
ir padidino paramą įmonėms. Agentūra taip pat turi toliau tobulinti savo viešųjų pirkimų
ir biudžeto vykdymo planavimą ir stebėseną siekiant sumažinti perkeltų asignavimų dalį.
Pažymėtina, kad Agentūra įsipareigojo sumažinti nepanaudotų lėšų perkėlimą į kitus metus
ir pasiekti, kad tų perkėlimų būtų daug mažiau negu 2008 m.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Kam mes mokame šiek tiek daugiau nei 70 mln. EUR?
Agentūrai, kurioje, pasak Audito Rūmų, dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo ir sunkumų,
su kuriais susidurta diegiant informacinių technologijų sistemą, vėluojama vykdyti
pagrindinę veiklą? Akivaizdu, jog abu aspektai yra itin svarbūs, kad Agentūra galėtų dirbti
veiksmingai, tačiau tai mane verčia susimąstyti, ar Agentūra gali pasiekti bendrais bruožais
nustatytus tikslus. Balsavau prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes, mano nuomone,
šias lėšas galima panaudoti veiksmingiau nei prastai veikiančioje Agentūroje.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad Europos cheminių medžiagų agentūros
2009 m. bendrasis biudžetas būtų patvirtintas, nes iš ataskaitos matyti, kad nors ir šios
Agentūros ataskaitose yra keletas spragų ir trūkumų, iš dalies dėl to, kad ši Agentūra įsteigta
neseniai, su kontrole ir biudžeto valdymu susijusi jos veikla nuolat gerėjo.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) padeda
gerinti Europos visuomenės gyvenimo kokybę užtikrindama saugų cheminių medžiagų
naudojimą ir skatindama naujoves. Šiuo metu, kai šių medžiagų naudojimas ir jų moksliniai
tyrimai darosi sudėtingesni ir intensyvesni, esu įsitikinęs, kad dėl to ECHA taps dar
svarbesnė, ir tai pateisina dar atidesnį tikrinimą, kaip ši Agentūra valdo turimas lėšas.

Audito Rūmai patvirtino, kad Agentūros 2009 finansinių metų ataskaitos yra patikimos
ir, atrodo, kad jos padės įveikti visus kylančius sunkumus, kurie tokio tipo institucijoms
beveik neišvengtini. Tikiuosi, kad ECHA įgyvendins visus tikslus, dėl kurių ji buvo sukurta,
ir sustiprins savo biudžeto drausmę bei tobulins gebėjimus planuoti.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito
Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.
Tačiau Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, kad dėl sunkumų, su kuriais susidurta diegiant
informacinių technologijų sistemą, ir dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo buvo vėluojama
vykdyti pagrindinę veiklą. Todėl manau, kad į esamas pastabas yra būtina atsižvelgti.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo finansų
kontrolė atliekama trimis lygmenimis: kiekvienos institucijos vidaus kontrolė, išorės
kontrolė, kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo
procedūra, kurią atlieka Europos Parlamentas. Šios dienos balsavimu Europos cheminių
medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas. Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes
iš Audito Rūmų ir Biudžeto kontrolės komiteto atliktų auditų matyti, kad visos Agentūros
vykdytos finansinės operacijos yra visiškai teisėtos ir tvarkingos. Galiausiai džiaugiuosi,
kad Agentūra sukūrė vidaus audito struktūrą, kurios tikslas – atlikti vidaus auditus ir
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rengiant nepriklausomas nuomones ir rekomendacijas teikti patarimus vykdomajam
direktoriui rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemos klausimais.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad Europos cheminių medžiagų agentūros
biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, tačiau raginu Agentūrą informuoti biudžeto
įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant gerinti Agentūros
kontrolės sistemą tobulinant finansines procedūras, darbų srautą, auditus, veiksmų planus
ir rizikos vertinimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su
Agentūros atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo ECHA vykdomajam direktoriui
patvirtinama, kad ECHA 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Tuo Europos cheminių medžiagų agentūros
vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas
įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas Europos cheminių
medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui patvirtina, kad Agentūros 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina Agentūros iniciatyvas, susijusias
su orientavimosi į klientus ir atsiliepimų rinkimo procedūrų stiprinimu. Parlamentas ypač
džiaugiasi, kad Agentūra 2009 m. atliko suinteresuotųjų šalių apklausą ir padidino paramą
įmonėms.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Balsavau už G. Stavrakakio pranešimą, kuriame
jis Europos Audito Rūmus ragina atlikti jaunos Europos cheminių medžiagų agentūros
veiklos auditus. Remiantis turimais duomenimis, rekomenduota patvirtinti, kad Agentūros
biudžetas įvykdytas, šiai Agentūrai jau pateikus informaciją, kurios ateityje bus reikalaujama
iš kitų agentūrų (pvz., pridėta lentelė, kurioje pateikiamas dviejų iš eilės einančių finansinių
metų duomenų palyginimas).

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D)  , raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei Europos aplinkos
agentūra 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Agentūros
2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis
jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Agentūra patikimai teikia nepriklausomą
informaciją aplinkosaugos klausimais visoms Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms
ir politikos formavimo įstaigoms. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi pateikti operacijų,
atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą su ankstesnių
finansinių metų operacijomis. Agentūra turi tobulinti komunikacijos metodus siekiant,
kad jos padarytos išvados būtų dažniau pateikiamos per visuomenės informavimo
priemones ir visuomenė būtų skatinama diskutuoti svarbiais aplinkos klausimais. Tokios
priemonės gali padėti didinti Agentūros veiklos skaidrumą ir visuomenės susidomėjimą
jos darbu.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Kodėl turėtume finansuoti agentūras, kurios nesugeba
įgyvendinti Vidaus audito tarnybos rekomendacijų? 2006 m. buvo pateiktos
27 rekomendacijos, iš kurių iki šiol įgyvendintos tik devynios. Tai verčia manyti, kad
Europos aplinkos agentūra netinkamai vykdo veiklą ir jos finansavimą reikia nutraukti.
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Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos aplinkos
agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas, nes manau, kad šiais laikais šios
agentūros vykdomas darbas būtinas. Todėl manau, kad turi būti ištaisytos nurodytos
kritinės problemos, tačiau nenukreipiant dėmesio nuo ilgalaikių strateginių tikslų.

Edite Estrela (S&D),    raštu.  −  (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos aplinkos agentūros
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kadangi juo prisidedama prie
Europos institucijų leidžiamų lėšų tikrinimo. Manau, kad ši institucija svarbi, ypač
prisitaikymo prie klimato kaitos, ekosistemų įvertinimo, tvaraus vartojimo ir gamybos bei
nelaimių prevencijos ir valdymo srityse.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Europos aplinkos agentūros (EAA) tikslas – teikti patikimą
ir nepriklausomą informaciją apie aplinką. EAA įgaliojimai apima du aspektus: visų pirma,
ji turi padėti Europos Sąjungos valstybėms narėms formuoti ekonomikos politiką
atsižvelgiant į aplinkosaugos problemas ir siekiant darnaus vystymosi; antra, koordinuoti
Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą („Eionet“).

EAA tenka atidžiai kontroliuoti svarbius klausimus, susijusius su aplinkos būkle; nustatyti
aplinkos tendencijas, įskaitant socialinius ir ekonominius veiksnius, dėl kurių atsiranda
aplinkosauginis spaudimas; kontroliuoti aplinkosaugos politikos kryptis ir jų veiksmingumą;
taip pat prognozuoti būsimas tendencijas ir problemas.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu.  −  (PT) Mūsų vertinimu, Europos aplinkos agentūra
(EAA) turėtų atsižvelgti į tam tikras pranešėjo pastabas ir rekomendacijas, kurios yra
svarbios biudžeto procesų atžvilgiu. Pranešėjas taip pat pabrėžia svarbius trūkumus EAA
įdarbinimo procese, dėl kurių kyla abejonių dėl šio proceso skaidrumo, konkrečiai:
pranešimuose apie laisvas darbo vietas nebuvo nurodomas didžiausias į rezervo sąrašus
įtrauktinų kandidatų skaičius, klausimai, naudoti testo raštu ir pokalbių metu, nebuvo
sudaryti prieš paraiškų nagrinėjimą, atrankos komisijų sprendimai nebuvo patvirtinti
pakankama dokumentacija, iš anksto nebuvo nustatyti mažiausi balai, kuriuos kandidatai
turėjo surinkti, kad būtų pakviesti į pokalbį ar patektų į rezervo sąrašą, taip pat protokolai
nebuvo išsamūs. Tai rimti trūkumai, kuriuos reikia skubiai ištaisyti.

EAA gali ir turėtų atlikti svarbų vaidmenį rinkdama objektyvią, patikimą ir palyginamą
informaciją apie aplinkosaugą Europoje, taip pat užtikrindama, kad ši informacija būtų
lengvai pasiekiama. Vis dėlto svarbu iš visų jėgų stengtis užtikrinti geresnį bendradarbiavimą,
susižinojimą ir koordinavimą su kompetentingomis valstybių narių institucijomis remiant
sąveiką ir geresnį informacijos judėjimą.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu . − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas
nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai
praneša, kad biudžeto sudarymo procedūros nebuvo pakankamai griežtos, todėl buvo
atlikta daug biudžetinių perkėlimų, kurie turėjo įtakos daugeliui biudžeto eilučių (atitinkamai
8 proc. Agentūros biudžeto); ypač atkreipia dėmesį į tai, kad dėl kai kurių iš šių perkėlimų
periodiškai didėjo ir mažėjo sumos, esančios tose pačiose biudžeto eilutėse, o kai kurie per
metus nepanaudoti asignavimai buvo perkelti į kitas eilutes. Todėl manau, kad biudžeto
sudarymo procedūros turėtų būti griežtesnės, kadangi didelę finansinių išteklių dalį sudaro
Sąjungos subsidijos.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo
kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorinė kontrolė,
kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo
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patvirtinimo procedūra. Šios dienos balsavimu buvo pritarta Europos aplinkos agentūros
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Balsavau už, nes Audito Rūmų
ir Biudžeto kontrolės komiteto atlikto audito rezultatai parodė, kad visos agentūros vykdytos
operacijos buvo teisėtos ir tvarkingos. Be to, manau, kad agentūra vykdo labai svarbų
darbą, ir remiu naujausias jos pastangas labiau įtraukti visuomenę į svarbius aplinkosaugos
klausimus, pvz., klimato kaitos, biologinės įvairovės ir gamtos išteklių valdymo.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos aplinkos
agentūros biudžeto įvykdymas. Vis dėlto raginu agentūrą iki metų pabaigos pagerinti
veiklos departamentų teikiamos informacijos apie sukauptų veiklos išlaidų vertinimą
tikslumą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
aplinkos agentūros (EAA) 2009 finansinių metų ataskaitų ir į EAA atsakymus, balsavau
už šį sprendimą, kuriuo EAA vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad
agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu Europos aplinkos agentūros
vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas
Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui suteikia patvirtinimą, kad agentūros
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas ypač palankiai vertina agentūrą,
nes ji patikimai teikia nepriklausomą ir tikrą informaciją aplinkosaugos klausimais visoms
Europos Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms ir politikos formavimo įstaigoms.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Balsavau už biudžeto įvykdymo patvirtinimą
atsižvelgdama į tai, jog Europos Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas
patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos teisėtos ir tvarkingos. Europos
aplinkos agentūra pastaraisiais metais vykdė svarbų darbą teikdama nepriklausomą ir
patikimą aplinkosaugos srities informaciją ir duomenis. Ši sritis aktuali didelei daliai Europos
gyventojų, kaip tai įrodo kasmetinės Peticijų komiteto ataskaitos. Taip pat palankiai vertinu
pranešime įvardytą prašymą, kad Europos Audito Rūmai atliktų agentūros veiklos auditą.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
Parlamento sprendimui patvirtinti Teisingumo Teismo 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymą. Audito Rūmai, rengdami kasmetinę 2009 finansinių metų ataskaitą, atliko
išsamų stebėsenos ir kontrolės sistemų, kurios taikomos Teisingume Teisme, vertinimą,
įskaitant ir patikrinimus susijusius su žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinių išlaidų
sandoriais. Apskritai šio vertinimo rezultatai teigiami, išskyrus pastabas dėl vienos paslaugų
teikimo sutarties. Pritariu Audito Rūmų siūlymui, jog Teismas turėtų tobulinti ir geriau
koordinuoti viešųjų pirkimų procedūras. Teisingumo Teismas susidūrė su sunkumais
siekdamas įdarbinti kvalifikuotus konferencijų vertėjus žodžiu, taip pat su apribojimais ir
būtinybe naudoti įvairius vertimo žodžiu metodus siekiant atitikti visus kokybinius ir
kiekybinius vertimo žodžiu reikalavimus. Pritariu pranešėjui, jog Teisingumo Teisimas
savo tolesnėse metinėse ataskaitose turi informuoti apie tai, kaip sprendžiamas šis klausimas,
kadangi vertimas žodžiu yra labai svarbus norint užtikrinti tinkamą Teismo darbą.

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT68



Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Balsavau už šį pranešimą, nes Audito
Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų Europos
maisto saugos tarnybos metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas atliktos finansinės
operacijos teisėtos ir tvarkingos, ir todėl, kad 2010 m. gegužės 5 d. Parlamentas suteikė
patvirtinimą Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad tarnybos
2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Balsavau už ir todėl, kad nors Europos maisto saugos tarnyba ir turėtų stiprinti biudžeto
procesų planavimą ir stebėseną, sutinku, kad tarnybai reikėtų užtikrinti, kad jos
konsultacijos būtų geros kokybės ir nepriklausomos siekiant užtikrinti atitiktį Europos
Sąjungos saugos standartams, taip pat užtikrinti aukštą mokslinių tyrimų lygį ir
nepriklausomumą sprendžiant visas problemas, kurios daro tiesioginį ar netiesioginį
poveikį maistui ir maisto saugai bei augalų apsaugai.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Negalime ignoruoti fakto, kad trejus metus iš eilės – 2006,
2007 ir 2008 m. – Europos maisto saugos tarnyba perkėlė didelę dalį savo einamajai veiklai
skirtų asignavimų. Dar prieštaringesnis yra faktas, kad Audito Rūmai pranešė apie sunkumus
įgyvendinant agentūros 2009 m. veiklos programą. Dėl šių priežasčių, manau, kad šiai
agentūrai neturėtų būti leista patvirtinti biudžeto įvykdymo, nes Europos mokesčių
mokėtojai nenusipelno, kad jų pinigai būtų leidžiami institucijai, kuri nesusitvarko su jai
patikėtais asignavimais.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už Europos maisto saugos tarnybos
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą ne tik todėl, kad Audito Rūmai
paskelbė, jog ataskaitos patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos teisėtos ir
tvarkingos, bet ir todėl, kad ši institucija paskyrė dalį savo lėšų iš rezervo, kad, pvz., užbaigtų
kelis svarbius infrastruktūros, informacinių technologijų plėtros ir mokslinio
bendradarbiavimo projektus. Vis dėlto, manau, kad reikėtų atlikti dar vieną auditą, kad
būtų išsiaiškinta, kaip buvo panaudotos tam tikros lėšos, ir reikėtų pagerinti biudžeto
valdymą, kad būtų išvengta didelio skaičiaus asignavimų perkėlimų.

Edite Estrela (S&D),    raštu.  −  (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos maisto saugos
tarnybos (EMSA) 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kadangi juo
prisidedama prie Europos institucijų leidžiamų lėšų tikrinimo. Manau, kad EMSA turėtų
toliau užtikrinti aukštą mokslinių tyrimų lygį ir nepriklausomumą, ir tai reiškia, kad
reikalingos priemonės, susijusios su EMSA darbuotojų ir EMSA dirbančių ekspertų interesų
deklaravimu.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Europos maisto saugos tarnyba (EMSA) imasi visų maisto
gamybos ir tiekimo etapų, nuo pirminės gamybos iki vartotojų aprūpinimo maistu, įskaitant
gyvūnų pašaro saugą. Ji renka informaciją ir analizuoja naujus mokslo laimėjimus, kad
nustatytų ir įvertintų visus galimus pavojus maisto grandinei. Ji gali pradėti bet kurių
klausimų, kurie galėtų turėti tiesioginį ar netiesioginį poveikį maisto tiekimo saugai, įskaitant
su gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata susijusių klausimų, mokslinį vertinimą.
Kadangi maisto sauga yra vienas iš pagrindinių reikalavimų ir vienas iš labiausiai rūpimų
klausimų daugiau kaip 500 mln. vartotojų turinčiai rinkai, jai įvertinti ir tirti reikalingas
ypač aukšto lygio profesionalumas, veikla ir nešališkumas. Europos Sąjunga remia gebėjimus
maisto stebėsenos tipams „nuo lauko iki šakutės“, bet svarbiausia pripažinti, kad dar reikia
daug nuveikti.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu . − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas
nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai
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pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Visų pirma norėčiau padėkoti kiekvienam, kuris
dirbo prie šio pranešimo, ir pasveikinti pačią Europos maisto saugos tarnybą, kuri gerbė
poreikį teikti aukštos kokybės, nepriklausomas konsultacijas, kad užtikrintų saugos
standartų laikymąsi bei aukštą mokslinių tyrimų lygį ir nepriklausomumą sprendžiant
visus klausimus, kurie daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį maisto saugai. Deja, turiu
pažymėti kelis sunkumus, apie kuriuos pranešė Audito Rūmai po audito, atlikto
įgyvendinant 2009 m. veiklos programą. Todėl prisidedu prie raginimų tarnybai imtis visų
reikalingų priemonių ištaisyti šiuos trūkumus, kurie bet kokiu atveju nepaneigia fakto, kad
apskritai 2009 finansinių metų biudžetas tvarkingas ir patikimas.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos maisto
saugos tarnybos biudžeto įvykdymas, bet apgailestauju, kad trečius metus iš eilės Audito
Rūmai nurodė, kad reikėjo panaikinti iš ankstesnių metų perkeltus einamajai veiklai skirtus
asignavimus (19 proc. iš 2008 m. perkeltų einamajai veiklai skirtų asignavimų, 37 proc.
iš 2007 m. perkeltų einamajai veiklai skirtų asignavimų ir 26 proc. iš 2006 m. perkeltų
einamajai veiklai skirtų asignavimų). Parlamentas ragina tarnybą keisti šią padėtį ir
informuoti Audito Rūmus apie priemones, kurių buvo imtasi.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
maisto saugos tarnybos (EMSA) 2009 finansinių metų sąskaitų ir į EMSA atsakymus,
balsavau už šį sprendimą, kuriuo EMSA vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas,
kad EMSA 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu Europos maisto saugos
tarnybos vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad tarnybos 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Balsuodamas už šiandieninę rezoliuciją Parlamentas
suteikia Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui patvirtinimą, kad tarnybos
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas džiaugiasi, kad tarnyba lentelėje,
pridėtoje prie Audito Rūmų 2009 m. ataskaitos, pateikė operacijų, atliktų 2009 m. ir
2008 m., palyginimą, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija galėtų veiksmingiau
įvertinti tarnybos veiklą skirtingais metais. Parlamentas taip pat džiaugiasi tuo, kad išaugo
tarnybos teminių leidinių skaičius ir politikos apžvalgos apimtis.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Europos maisto saugumo tarnybos atveju
nesutikau su pranešėjo rekomendacija patvirtinti biudžeto įvykdymą „remiantis turimais
duomenimis“; akivaizdūs biudžeto valdymo trūkumai tiesiog per rimti. Vidaus audito
tarnyba pateikė 48 rekomendacijas dėl subsidijų valdymo, 27 rekomendacijos patenka į
„kritinių“ kategoriją. Be to, kelia susirūpinimą galimi interesų konfliktai ir skaidrumo stoka.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos narkotikų
ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui.
Audito Rūmai Centro 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines
operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Pritariu Centro iniciatyvai
valdyti kompiuterizuotą „Europos narkotikų ir narkomanijos informacinį tinklą“, skirtą
informacijai rinkti ir ja keistis. Šis tinklas sujungia nacionalinius narkotikų informacinius
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tinklus, specializuotus centrus valstybėse narėse ir tarptautinių organizacijų,
bendradarbiaujančių su Centru, informacines sistemas. Pritariu, jog Centras turi apsvarstyti
galimybę planuojant visą savo veiklą naudoti H. Gantto diagramą tam, kad būtų galima
greitai nustatyti laiką, kurį kiekvienas darbuotojas skiria konkrečiam projektui, ir skatinti
naudoti į rezultatus orientuotą metodą. Taip pat manau, kad svarbu užtikrinti, jog Centras
gerintų veiklos programavimą ir stebėseną siekdamas sumažinti asignavimų perkėlimą į
sekančius metus. Sveikintina Centro iniciatyva Europos Parlamentui pateikti Vidaus audito
tarnybos metinę Centro vidaus audito ataskaitą, nes tai yra pažangi praktika bei skaidrumo
užtikrinimo požymis.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Balsavau už stebėsenos centro
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kaip ir ankstesniais atvejais, Audito
Rūmai pareiškė, kad centro veiksmai buvo teisėti ir tvarkingi. Reikėtų atsižvelgti, kad
gegužės mėn. Parlamentas patvirtino centro biudžeto įvykdymą. Man svarbiausias atrodo
jo valdymas, todėl labai džiaugiuosi galėdama palankiai įvertinti sukurtą Europos narkotikų
ir narkomanijos informacinio tinklą, kurį naudojant pagerės nacionalinių narkotikų
informacinių tinklų ir specializuotų centrų ryšiai, kad būtų galima dalytis geriausia patirtimi.
Teigiamai vertinu struktūrą 2009 ir 2008 metams palyginti, nes ją naudojant lengviau
išanalizuoti išaugusią centro veiklą.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos
centro 2009 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes šis centras
valdė savo išteklius išmintingai ir atitikdamas lūkesčius. Kaip matyti iš pranešimo, valdymą
vis dar galima pagerinti, visų pirma pinigų valdymo ir perkėlimo analizės atžvilgiu.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Šis stebėsenos centras atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį
Europoje. Į jo pareigas įeina objektyvios, patikimos ir palyginamos informacijos teikimas,
kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės galėtų susidaryti plataus spektro požiūrį į
priklausomybės nuo narkotikų reiškinį ir jo padarinius.

Tikslumas informacijos atžvilgiu reiškia, kad reikalingas lygiai toks pat tikslumas ir apskaitos
atžvilgiu. Tikiuosi, kad Stebėsenos centras nesiliaus sąžiningai ir tiksliai vykdyti jam patikėtą
misiją ir darys tai kuo geriau valdydamas savo biudžetą. Taip pat tikiuosi, kad bet kokia
šio centro surinkta informacija padės valstybėms narėms atidžiai stebėti šios bėdos priežastis
ir padarinius ir padės rasti būdus ir sprendimus, kad į narkotikų liūną įklimpę europiečiai
galėtų išsilaisvinti nuo juos ir jų šeimas žlugdančios priklausomybės.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti centro 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Tuo tarpu
2009 m. Centro biudžetas buvo 2,25 proc. mažesnis negu 2008 m. biudžetas.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo
kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorinė kontrolė,
kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūra. Šios dienos balsavimu buvo patvirtinta, kad Europos narkotikų
ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Balsavau
už, remdamasis Audito Rūmų ataskaita, kurioje pranešama, kad jie gavo pagrįstą patikinimą,
jog centro ataskaitos patikimos ir pagrindinės finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos.
Galiausiai palankiai vertinu centro sprendimą kurti ir valdyti kompiuterizuotą tinklą, skirtą
informacijai rinkti ir ja keistis, vadinamą Europos narkotikų ir narkomanijos informaciniu
tinklu. Šis tinklas sujungs nacionalinius narkotikų informacinius tinklus, specializuotus
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centrus valstybėse narėse ir tarptautinių organizacijų, bendradarbiaujančių su centru,
informacines sistemas.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtinta, jog Europos narkotikų
ir narkomanijos stebėsenos centras įvykdė biudžetą, ir tai darydamas palankiai įvertinu
faktą, kad centras toliau pagrindė savo metinę prognozę dėl grynųjų pinigų poreikio;
pažymi, kad ši prognozė nuolat atnaujinama ir pateikiama kaip patvirtinamasis dokumentas
atitinkamoms Komisijos tarnyboms siekiant pagrįsti centro kas ketvirtį pateikiamus
prašymus dėl metinės subsidijos, kurią skiria Europos Sąjunga, kitos dalies mokėjimo.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) 2009 finansinių metų sąskaitų
ir į EMCDDA atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo EMCDDA vykdomajam
direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad EMCDDA 2009 finansinių metų biudžetas
įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu Europos narkotikų ir
narkomanijos stebėsenos centro direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad centro
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas patvirtina
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro vykdomajam direktoriui, kad centro
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina centro iniciatyvą
valdyti kompiuterizuotą tinklą, skirtą informacijai rinkti ir ja keistis, vadinamą Europos
narkotikų ir narkomanijos informaciniu tinklu. Parlamentas pažymi, kad šis tinklas sujungia
nacionalinius narkotikų informacinius tinklus, specializuotus centrus valstybėse narėse ir
tarptautinių organizacijų, bendradarbiaujančių su centru, informacines sistemas.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Balsavau už biudžeto įvykdymo patvirtinimą.
Buvo nustatyta, kad 2009 metinės ataskaitos tvarkingos. Europos narkotikų ir narkomanijos
stebėsenos centras (EMCDDA) pavyzdingai tvarko savo biudžetą. Stebėsenos centras jau
pateikė lentelę, kurioje palyginami finansiniai 2008 ir 2009 metai. Joje pateikiami ne tik
skaičiai (iš kurių matyti, kad lėšos sumažėjo 2,25 proc., palyginti su 2008 m.), bet ir
įgyvendintos priemonės. Siekdama užtikrinti visišką skaidrumą EMCDDA nori pateikti
visą Vidaus audito tarnybos ataskaitą.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu . − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
Parlamento sprendimui patvirtinti Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.
Pritariu, kad Agentūra turėtų svarstyti galimybę programuojant kiekvieną savo operaciją
taikyti H. Gantto diagramą, kad būtų galima glaustai nurodyti, kiek laiko kiekvienas
darbuotojas skyrė konkrečiam projektui, ir skatinti vadovautis į rezultatus orientuotu
požiūriu. Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas
tvirtinamas palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos
Parlamentas galėtų geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais. 2009 m. Audito
Rūmai vėl nustatė daug asignavimų perkėlimų, todėl Agentūra turi toliau siekti gerinti
savo biudžeto planavimą ir stebėseną, kad biudžeto perkėlimų būtų kuo mažiau. Taip pat
Agentūra turi imtis priemonių ir pašalinti esamus trūkumus darbuotojų atrankos
procedūrose, nes dėl šių trūkumų kyla pavojus procedūrų skaidrumui.
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Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Balsavau už šį pranešimą. Audito Rūmai
pranešė, kad 2009 finansinių metų agentūros metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas
vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Priimdama savo sprendimą teigiamai
vertinu šio penkerių metų plano patvirtinimą, nors, kaip teigia Audito Rūmai, agentūra
turėtų geriau planuoti ir valdyti biudžetą. Vis dėlto jos veikla buvo įvertinta teigiamai.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už Europos jūrų saugumo agentūros 2009
finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nors seniau ir nebuvo parengta
daugiametė darbo programa ir didelį susirūpinimą kelia daug asignavimų perkėlimų
2008 m., nes vis dėlto pagerėjo agentūros valdymas ir, apskritai, Audito Rūmai teigiamai
vertina metines ataskaitas ir pagal jas vykdytas finansines operacijas.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Laivų Erika ir Prestige aplinkosaugos nelaimės atskleidė,
kad reikia geresnės jūrų saugos Europos lygmeniu. Agentūra, kuri labai tinkamai įsikūrusi
Lisabonoje, turi svarbių gebėjimų šioje srityje ir nusipelno paramos sunkiame savo darbe.
Tačiau ši agentūra turėtų stengtis gerinti savo planavimo ir kontrolės politiką.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui
G. Stavrakakiui už jo puikų darbą. Šiandien balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos
jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Tačiau norėčiau
atkreipti dėmesį į tai, kad Audito Rūmai pažymėjo didelį skaičių biudžeto asignavimų
perkėlimų 2009 m., ir prisidedu prie raginimų agentūrai stengtis ateityje gerinti savo
biudžeto planavimą ir kontrolę, kad biudžeto asignavimų būtų perkeliama mažiau.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    raštu. − (PL) Palankiai vertinu Europos jūrų
saugumo agentūros atliktą darbą. Taip pat manau, kad 2010 m. kovo mėn. priimta penkerių
metų daugiametė darbo programa parodo pažangą veiklos ir patobulinimų būsimam
darbui atžvilgiu. Todėl nusprendžiau balsuoti už tai, kad būtų patvirtintas Europos jūrų
saugumo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos jūrų
saugumo agentūros 2009 metų biudžeto įvykdymas, bet raginu agentūrą toliau mažinti
įsipareigojimų posteriori apimtį (tai teisiniai įsipareigojimai, prisiimti, kai dar nepatvirtinti
atitinkami biudžeto įsipareigojimai); primenu agentūrai, kad nuo 2006 m. Audito Rūmai
praneša apie Finansų reglamento 62 straipsnio 1 dalies pažeidimus; tačiau palankiai vertinu
agentūros pastangas pagerinti šią padėtį organizuojant ad hoc mokymus, kaip išvengti
įsipareigojimų posteriori.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu.  −  (PT) Šiuo pranešimu patvirtinamas Europos
jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų metinių ataskaitų įvykdymas.

Kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog
2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės
operacijos teisėtos ir tvarkingos, manau, kad Parlamentas turi patvirtinti šį pranešimą.

Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad Audito Rūmai 2009 m. vėl nustatė daug asignavimų
perkėlimų (2009 m. – 49, 2008 m. – 52 ir 2007 m. – 32); todėl pageidaujama, kad agentūra
pagerintų planavimą ir stebėseną, kad biudžeto perkėlimų būtų kuo mažiau.

Taip pat pageidaujama, kad agentūros lentelėje, kuri turi būti pridėta prie kitos Audito
Rūmų ataskaitos, būtų pateiktas operacijų, atliktų metais, kurių biudžeto įvykdymas
tvirtinamas, palyginimas su ankstesnių finansinių metų operacijomis, siekiant biudžeto
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įvykdymo patvirtinimo institucijai suteikti galimybę geriau įvertinti agentūros veiklą
skirtingais metais.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų ataskaitų ir į agentūros atsakymus, balsavau
už šį sprendimą, kuriuo Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui
suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu Europos jūrų saugumo
agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją Parlamentas
suteikia patvirtinimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, kad
agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina faktą,
kad Audito Rūmai nustatė, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir
apskritai pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos.

Dominique Vlasto (PPE),    raštu. – (FR) Balsuodamas už Europos jūrų saugumo agentūros
2009 finansinių metų metinių ataskaitų įvykdymo patvirtinimą Parlamentas galėjo
patvirtinti, kad agentūra valdoma gerai ir jos asignavimai naudojami pagal paskirtį. Palankiai
vertinu šį balsavimą, nes juo dar kartą parodomas Parlamento įsipareigojimas agentūrai,
kuri atlieka svarbų vaidmenį stebėdama ir prižiūrėdama Europos jūras. Žinodami, kad
spaudimas mūsų jūrų teritorijoms auga, turime pareigą būti nepaprastai budrūs jos
naudojimo atžvilgiu. Todėl man ypač malonu, kad mano 2008 m. pranešime dėl uostų
valstybės kontrolės pateikti pasiūlymai tapo esminiais Europos jūrų saugumo agentūros
darbo principais. Pvz., jie susiję su agentūros vykdomomis laivų inspekcijomis ir įvairių
nacionalinių sistemų koordinavimu. Jūra priklauso visiems europiečiams, ji yra mūsų
paveldo dalis. Remdami dalijimąsi gera praktika, nepailsdami kovodami su tarša bei nelegalia
veikla jūroje ir užkirsdami kelią nelaimėms, sugebėsime dar ilgai naudotis jūros tiekiamomis
augimo galimybėmis.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) 2009 m. 3,8 proc. buvo sumažintas ir Europos
jūrų saugumo agentūros finansavimas Šios agentūros užduotys, kurios apima aplinkosaugos
nelaimes jūroje, ypač svarbios ES vandenų būklės atžvilgiu. Balsavau už biudžeto įvykdymo
patvirtinimą, kadangi išvardyti trūkumai daugiausia susiję su pirkimais ir darbuotojų
atrankos procedūromis, o Europos Audito Rūmai priėmė teigiamą sprendimą dėl 2009 m.
metinių ataskaitų. Vis dėlto norint, kad būtų patvirtintas 2010 m. biudžeto įvykdymas,
2010 m. šie trūkumai turi būti ištaisyti ir turi būti įgyvendintos visos „labai svarbios“ Vidaus
audito tarnybos rekomendacijos.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  − Pritariau šiam pranešimui bei Europos tinklų ir
informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui.
Audito Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines
operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Pritariu pranešėjui, kad
Agentūra turi sustiprinti savo vidaus kontrolės priemones siekiant užtikrinti, kad būtų
teisingai įgyvendinamos sutartys ir taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Taip pat Agentūra
turi reguliariai informuoti apie jos finansines procedūras ir atitinkamų finansų pareigūnų
ir veiklos subjektų pareigas. Vis dar esama trūkumų vykdant Agentūros darbuotojų atrankos
procedūras, dėl kurių kyla pavojus šių procedūrų skaidrumui. Agentūra turi ištaisyti šią
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padėtį ir informuoti Europos Parlamentą apie veiksmus, kurių ji ėmėsi. Taip pat pritariu,
jog Agentūra ex post kontrolę turi vykdyti naudojantis profesionalių darbuotojų
paslaugomis.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Balsavau už šį pranešimą. Tokį mano
sprendimą lėmė Audito Rūmų pareiškimas, kad jie pakankamai įsitikinę, jog 2009 finansinių
metų Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros metinės ataskaitos patikimos ir
pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, ir todėl, kad 2010 m. gegužės
5 d. Parlamentas suteikė patvirtinimą Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros
vykdomajam direktoriui, kad agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Vis
dėlto pritariu, kad ji turėtų gerinti su sąmatomis ir klausimu, kas atsakingas už projektus,
pirkimo procedūras ir tolesnius veiksmus, kurių imamasi atsižvelgiant į galimus pažeidimus,
susijusį skaidrumą.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Šiame išsamiame pranešime perskaičiusi apie tvarkingai
taikytas procedūras ir tam tikras sritis, kurioms trūko skaidrumo, balsavau už tai, kad būtų
patvirtintas 2009 m. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros biudžeto
įvykdymas.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Dėl nykstančio materialaus žmonių kontakto ir vis
plačiau naudojamų interneto platformų būtų patartina Europos Sąjungai įtraukti kibernetinį
saugumą į „esminių klausimų“ kategoriją. Išties internete kaupiama vis daugiau informacijos,
žmonės naudoja internetą vis platesniems kasdienės veiklos tikslams. Dėl tokių aplinkybių
vis labiau auga privatumo pažeidimo ir neteisėto trečiųjų šalių vykdomo duomenų,
informacijos ar vaizdų panaudojimo pavojus. Audito Rūmai patvirtino agentūros ataskaitų
patikimumą, bet pažymi nemažai būtinų atlikti pataisymų.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Nuo pat Europos jūrų saugumo agentūros
įsteigimo ši institucija teikia nepapratai svarbią paramą Europos Komisijai ir valstybėms
narėms, ypač jūrų saugos ir taršos iš laivų prevencijos atžvilgiu.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu . − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas
nusprendė pritarti Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių
metų sąskaitų uždarymui. Nors Audito Rūmai ir nustatė viešųjų pirkimų procedūrų
pažeidimų, ypač susijusių su nepakankamu pagrindų sutarties biudžeto įvertinimu. 2009
m. Agentūros biudžetas buvo 3,5 proc. mažesnis negu 2008 m. biudžetas. Manau, kad
esamus trūkumus reikia taisyti.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo
kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorinė kontrolė,
kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Europos Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūra. Šios dienos balsavimu buvo pritarta patvirtinti, kad Europos tinklų
ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų biudžetas buvo įvykdytas.
Balsavau už, remdamasis Audito Rūmų pareiškimais, kad jie galėjo gauti pagrįstą patikinimą,
jog agentūros metinės ataskaitos patikimos ir pagrindinės finansinės operacijos teisėtos ir
tvarkingos.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos tinklų ir
informacijos apsaugos agentūros biudžeto įvykdymas ir tai darydamas su nusivylimu turiu
pažymėti, kad nuo praėjusių metų nebuvo padaryta pažangos, susijusios su 45 000 EUR
sumos, kuri atitinka agentūros priimančiosios valstybės narės mokesčių inspekcijai iš
anksto sumokėtą PVM sumą, sugrąžinimu; taigi primygtinai raginu agentūrą informuoti
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biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kai priimančioji valstybė narė įvykdys šį
grąžinimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų ir į agentūros
atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos tinklų ir informacijos apsaugos
agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. − Šiuo balsavimu Europos tinklų ir
informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad
agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui suteikia
patvirtinimą, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas
pabrėžia, kad Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog
2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės
operacijos teisėtos ir tvarkingos.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Balsavau prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą.
Vidaus audito tarnybos išvardytų trūkumų yra per daug ir jie pernelyg rimti. Pavyzdžiui,
išanalizavus Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros viešąjį pirkimą šioje srityje
buvo rasta daugiau trūkumų. 18 Vidaus audito tarnybos pateiktų rekomendacijų agentūros
tarnybų darbui pagerinti turi būti įvykdytos visapusiškai ir neatidėliojant. Kadangi agentūra
atmetė net penkias iš 18 rekomendacijų, atrodo, kad ji net nenori tokių pokyčių vykdyti.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
Parlamento sprendimui patvirtinti Europos geležinkelių agentūros 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai pranešė Europos Parlamentui, kad jiems pateiktas
pagrįstas patikinimas, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos
ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui,
jog dėl to, kad Agentūros veikla vykdoma dviejose vietose (Lilyje ir Valansjene) kyla
papildomų išlaidų. Dėl to manau, kad Taryba turi imtis veiksmų, kad būtų pakeistas
sprendimas, kuriuo Agentūra įpareigojama turėti dvi būstines. Manau, jog Agentūra turi
pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą
su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų geriau įvertinti
Agentūros veiklą skirtingais metais. Palankiai vertinu, kad Agentūra, atsižvelgdama į Audito
Rūmų pastabas, įdiegė centralizuotą gaunamų sąskaitų faktūrų registravimo sistemą. Ši
priemonė yra būtina siekiant užtikrinti visų sąskaitų faktūrų savalaikį registravimą ir ją
taikant išvengiama mokėjimų vėlavimų. Sveikintina Agentūros iniciatyva sukurti vidaus
audito struktūrą, kurios paskirtis – teikti paramą ir patarimus direktoriui ir administracijai
vidaus kontrolės, rizikos vertinimo ir vidaus audito klausimais.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas
Europos geležinkelių agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas, kadangi
Parlamentas gegužės mėn. agentūros direktoriui patvirtino, kad biudžetas įvykdytas. Vis
dėlto sutinku su pranešime išsakyta nuomone, kad turėtų būti geriau valdomi asignavimų
perkėlimai į kitus metus, nes pažeidžiamas biudžeto metinio periodiškumo principas. Taip
pat sutinku su Audito Rūmų pastabomis dėl viešųjų pirkimų procedūrų atidėjimo. Teigiamai
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vertinu pastangas diegti centralizuotą gaunamų sąskaitų faktūrų registravimo sistemą, kuri
būtina siekiant pagerinti jų valdymą.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos geležinkelių
agentūros 2009 metų bendro biudžeto įvykdymas, nes, kaip matyti iš pranešimo, apskritai
agentūra savo išteklius valdė gerai. Taip pat sutinku, kad reikia dar kelių patobulinimų
sąskaitų audito ir biudžeto valdymo srityje, kad būtų perkeliama ir atšaukiama mažiau
biudžeto asignavimų, nes šiuo metu tai vyksta per dažnai.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Europos geležinkelio sektorius kenčia dėl nacionalinių
techninių ir saugos taisyklių nesuderinamumo, ir tai stipriai trukdo jo plėtrai. Agentūra
turi sumažinti šią prarają ir nustatyti bendrus saugos tikslus. Įstaiga turi dvi buveines, todėl
patiria didesnių išlaidų – manau, to būtų galima išvengti. Kelių veiklos sričių vykdymo
atidėjimas verčia abejoti biudžeto metinio periodiškumo principu, dėl kurio buvo perkelti
biudžeto asignavimai.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors
atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų
sąskaitų uždarymui. Agentūros 2009 m. biudžetas buvo 16,6 proc. didesnis nei
2008 finansiniais metais. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas,
jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Nerimą kelia tai, kad yra išreikštas susirūpinimas dėl
Audito Rūmams atlikus auditą nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų - per šiuos
metus pasitaikė viešųjų pirkimų atšaukimo ir atidėjimo, taip pat pasikartojančių mokėjimo
vykdymo vėlavimo atvejų ir esminių darbų programos pakeitimų. Audito Rūmai nustatė,
jog pasitaikė trūkumų vykdant ilgalaikio turto inventorizaciją, tačiau pažymi, kad Agentūra
užtikrino, jog jie bus ištaisyti 2010 m. ataskaitose. Manau, kad tai, jog ne visada žinoma
ilgalaikio turto buvimo vieta, dar kartą įrodo, kad dalis problemų ir papildomų išlaidų kyla
dėl to, jog dirbama dviejose būstinėse. Tai ir nulėmė mano balsavimo motyvus.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas
Europos geležinkelių agentūros direktoriui suteikė patvirtinimą, kad agentūros
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Deja, vykdant auditą paaiškėjo, kad per šiuos
metus pasitaikė viešųjų pirkimų atšaukimo ir atidėjimo, taip pat pasikartojančių mokėjimo
vykdymo vėlavimo atvejų ir esminių darbų programos pakeitimų. Manau, kad ateityje
tokių problemų reikėtų išvengti. Todėl esu labai patenkintas, kad agentūra įkūrė vidaus
audito struktūrą, kurios paskirtis – teikti paramą ir patarimus vidaus kontrolės klausimais.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    raštu. − (PL) Balsavau už tai, kad būtų
patvirtintas Europos geležinkelių agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas.
Vis dėlto manau, kad Taryba turėtų imtis veiksmų, kad panaikintų vieną iš agentūros
buveinių, nes tai yra bereikalingų papildomų išlaidų šaltinis, o agentūrai nereikia dviejų
buveinių, kad ji galėtų efektyviai veikti. Nerimą kelią ir tai, kad nebuvo laikomasi agentūros
tarnybos nuostatų ir jų įgyvendinimo taisyklių.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos geležinkelių
agentūros 2009 m. biudžeto įvykdymas. Tačiau apgailestauju, kad Audito Rūmai nustatė,
jog pasitaikė trūkumų vykdant ilgalaikio turto inventorizaciją, tačiau pažymi, kad agentūra
užtikrino, kad jie bus ištaisyti 2010 m. ataskaitose; mano, kad tai, jog ne visada žinoma
ilgalaikio turto buvimo vieta, dar kartą įrodo, kad dalis problemų ir papildomų išlaidų kyla
dėl to, jog dirbama dviejose būstinėse.
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Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
geležinkelių agentūros (EGA) 2009 finansinių metų sąskaitų ir į EGA atsakymus, balsavau
už šį sprendimą, kuriuo EGA vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad
agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu Europos geležinkelių
agentūros direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas
Europos geležinkelių agentūros direktoriui suteikia patvirtinimą, kad agentūros
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas susirūpinęs, kad Audito Rūmai
dar kartą atkreipė dėmesį į tai, jog per šiuos metus pasitaikė viešųjų pirkimų atšaukimo ir
atidėjimo, taip pat pasikartojančių mokėjimo vykdymo vėlavimo atvejų ir esminių darbų
programos pakeitimų.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Šiuo atveju balsuodama susilaikiau, nes norėčiau,
kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas būtų atidėtas. Pranešime teigiama, kad metinėje
veiklos ataskaitoje nepakanka informacijos apie žmogiškųjų išteklių planavimą, skyrimą
ir naudojimą. Be to, jei pranešimas dėl nepaskirstymo ir planuojamo išteklių panaudojimo
būtinas tik kitiems metams, bus ribotai atsižvelgiama į Europos Audito Rūmų išsakytą
susirūpinimą dėl pasikartojančių viešojo pirkimo procedūrų atšaukimų ir atidėliojimų.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos mokymo
fondo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai informavo
Europos Parlamentą, jog Fondo 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir
pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertina Fondo
ketinimą pagerinti profesinio švietimo ir mokymo sistemų veiksmingumą Fondo šalyse
partnerėse ir parengti bendrą metodiką su tarptautinėmis organizacijomis ir dvišaliais
donorais siekiant sustiprinti Fondo atliekamą vaidmenį. Manau, jog Fondas turi pateikti
operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą su
ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau
vertinti Fondo veiklą skirtingais metais. Pritariu pranešėjui, kad Fondas turi laikytis didesnio
tikslumo rengiant biudžeto procedūras. Tokiu būdu būtų galima išvengti nemažo biudžeto
lėšų perkėlimo skaičiaus. Taip pat palankiai vertinu Fondo iniciatyvą pateikti Europos
Parlamentui Vidaus audito tarnybos metinę Fondo vidaus audito ataskaitą.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Balsavau už šį pranešimą. Tokį mano
sprendimą lėmė Audito Rūmų pareiškimas, kad jie yra pakankamai įsitikinę, jog 2009 m.
Europos mokymo fondo metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės
operacijos teisėtos ir tvarkingos, ir todėl, kad 2010 m. gegužės 5 d. Parlamentas suteikė
patvirtinimą Europos mokymo fondo vykdomajam direktoriui, kad fondo 2008 m.
biudžetas įvykdytas. Sutinku su visu pranešimo turiniu ir pažymėčiau fondo iniciatyvą
pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai Vidaus audito tarnybos (VAT) metinę
fondo vidaus audito ataskaitą, nes tai rodo skaidrumą ir tokią praktiką turėtų taikyti ir visos
kitos agentūros.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos mokymo
fondo 2009 m. biudžeto įvykdymas, kadangi, kaip pažymima pranešime, apskritai sąskaitos
ir operacijos buvo valdomos teisėtai ir tvarkingai. Tačiau manau, kad nepakankamai
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skaidrios įdarbinimo procedūros ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) pradėtas
tyrimas kelia nerimą. Tikiuosi, fondas imsis reikiamų veiksmų šiuo klausimu, kad pagerintų
savo veiklą.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Europos mokymo fondo tikslas – prisidėti prie profesinio
mokymo sistemų plėtojimo stiprinant bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje ir
užtikrinant pagalbos koordinavimą. Fondas veikia Europos Sąjungos šalyse kandidatėse,
Vakarų Balkanų šalyse, Rytų Europos, Vidurio Azijos ir Viduržemio jūros regiono partnerių
šalyse. Leidžiant gaunamas lėšas klausimams, susijusiems su profesiniu mokymu, apimančiu
besivystančio pasaulio šalis, reikalingas ir atsargumas, ir tikslumas.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. − (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų sąskaitų
uždarymui. Tačiau nerimą kelia tai, kad yra išreikštas susirūpinimas dėl Audito Rūmų
išvadų, susijusių su nepakankamai skaidriomis įdarbinimo procedūromis ir dėl tyrimą
(OF/2009/0370) pradėjusios Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) intervencijos.
Būtina šalinti visus trūkumus, kad būtų pasiektas didesnis skaidrumas ir nekiltų abejonių
dėl Europos mokymo fondo veiklos.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pareiškimą, kad
jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos
patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, balsavau už
tai, kad būtų patvirtintas Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymas. Be abejo, kiekviena diskusija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo vyksta
konkrečiomis aplinkybėmis, ir šiandieninė diskusija vyksta ekonomikos ir finansų krizės
sąlygomis, dėl kurių ne vienai valstybei narei kilo finansinių ir biudžeto problemų. Nepaisant
šių sunkumų, sveikinu fondą už jo ketinimus pagerinti profesinio švietimo ir mokymo
sistemų veiksmingumą fondo šalyse partnerėse (Turino procesas) ir kartu išsamiai peržiūrėti
savo įdarbinimo procedūras.

David Martin (S&D),    raštu. − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos mokymo
fondo 2009 metų biudžeto įvykdymas ir palankiai vertinu fondo iniciatyvą pateikti biudžeto
įvykdymą tvirtinančiai institucijai VAT metinę fondo vidaus audito ataskaitą. Parlamentas
mano, kad tai rodo skaidrumą ir priskirtina geriausiai praktikai, kurią turėtų taikyti ir visos
kitos agentūros.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
mokymo fondo 2009 finansinių metų sąskaitų ir į fondo atsakymus, balsavau už šį
sprendimą, kuriuo fondo vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. − Šiuo balsavimu Europos mokymo fondo
direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad fondo 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Biudžeto įvykdymas patvirtintas. Pranešime
išreiškiama teigiama nuomonė, kad 2009 m. biudžete parodoma tikroji Fondo finansinė
padėtis. Palyginti su 2008 m., biudžetas sumažintas 0,5 proc. Glaudžiau bendradarbiaujant
su Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP) būtų galima sutaupyti daugiau.
Fondas tikisi išspręsti nepakankamo personalo įdarbinimo skaidrumo, dėl kurio sulaukia
kritikos, problemą nuodugniai persvarstęs šį procesą.
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Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. − (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimui. Audito Rūmai pranešė Europos Parlamentui, jog Agentūros 2009 finansinių
metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra
teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų metais,
kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų
operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau įvertinti Agentūros veiklą
skirtingais metais. Palankiai vertinu, kad Agentūra ėmėsi iniciatyvos iki 2020 m. parengti
technologinių naujovių ekologiškose darbo vietose poveikio saugai ir sveikatai prognozes.
Manau, jog Agentūrą turi sumažinti padidėjusį panaikinamų asignavimų lygį ir informuoti
Europos Parlamentą apie veiksmus, kurių buvo imtasi. Agentūra turi ypač didelį dėmesį
skirti metų pabaigoje vis dar nepanaudotiems asignavimams, siekiant numatyti galimybę
nepanaudotas lėšas naudoti tolesniems finansiniams ir teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos agentūros 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes manau, kad nors Audito
Rūmai nustatė tam tikrą kai kurių lėšų valdymo nesuderinamumą ir netvarkingumą viešojo
pirkimo procedūrų atžvilgiu, apskritai galima pasakyti, kad agentūra valdoma gerai. Taip
pat pritariu Audito Rūmų pastaboms, kad reikia pagerinti veiklos programavimą ir stebėseną
siekiant kuo efektyviau panaudoti turimus asignavimus.

Edite Estrela (S&D),    raštu.  −  (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos darbuotojų saugos
ir sveikatos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kadangi
juo prisidedama prie Europos institucijų leidžiamų lėšų tikrinimo. Reikėtų pažymėti šios
agentūros finansuojamų priemonių dirbančių moterų sveikatai ir saugai rezultatus.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Ši agentūra atsakinga už naudingos techninės, mokslinės
ir ekonominės informacijos apie sveikatą ir saugą darbo vietoje teikimą Europos Sąjungos
institucijoms, valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims. Ši informacija būtina norint
įvertinti sveikatos ir saugos sąlygas darbo vietoje Europos Sąjungoje ir sužinoti, kokia
geriausia praktika taikoma Europoje šioje srityje.

Nors Audito Rūmai pareiškė, kad agentūros sąskaitos patikimos ir agentūra vykdydama
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesą veiksmingai koordinavo
savo agentūrų tinklą, pranešėjas atkreipė dėmesį, kad agentūra nepateikė pakankamai
informacijos, kad būtų galima palyginti jos veiksmus su paskesniais metais. Manau, kad
tokia informacija svarbi ir, kaip siūloma, prie kitos Audito Rūmų ataskaitos turėtų būti
pridėta lentelė.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009
finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai padarė pastabą dėl viešųjų pirkimų
procedūros trūkumo (išlaidos pagal bendrąją viešųjų pirkimų sutartį viršijo maksimalią
nustatytą ribą).Agentūros 2009 m. biudžetas buvo 15 100 000 EUR, kuris, palyginti su
2008 m. biudžetu, padidėjo 0,6 proc. Manau, kad būtina Europos darbuotojų saugos ir
sveikatos agentūrai pašalinti viešųjų pirkimų procedūrų trūkumus.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pareiškimą, kad
jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos
patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, balsavau už
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tai, kad būtų patvirtintas Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymas. Be abejo, kiekviena diskusija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo
vyksta konkrečiomis aplinkybėmis, ir šiandieninė diskusija vyksta ekonomikos ir finansų
krizės sąlygomis, dėl kurių ne vienai valstybei narei kilo finansinių ir biudžeto problemų.
Nepaisant visų šių sunkumų, giriu agentūrą už jos pasiektą pažangą, nors ir buvo keletas
klaidų, ir jos veiksmingą darbą koordinuojant agentūrų tinklą 2009 m. biudžeto įvykdymo
procedūros metu.

David Martin (S&D),    raštu. − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos agentūros biudžeto įvykdymas. Palankiai vertinu agentūros iniciatyvą
biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti Vidaus audito tarnybos (VAT) metinę
agentūros vidaus audito ataskaitą. Sveikinu agentūrą dėl jos pastebimos pažangos šiuo
atžvilgiu. Parlamentas pripažįsta, kad visos labai svarbios VAT rekomendacijos agentūrai
buvo tinkamai įgyvendintos ir baigtos, išskyrus rekomendaciją dėl apskaitos sistemų
patvirtinimo, kuri dėl dalinio įgyvendinimo buvo priskirta svarbioms rekomendacijoms;
taigi ragina agentūros apskaitos pareigūną apibrėžti apskaitos sistemos patvirtinimo
metodiką; remia didesnio bendradarbiavimo egzistuojančiame agentūrų apskaitos pareigūnų
tinkle idėją, kad būtų apibrėžti bendri reikalavimai ir parengta bendra agentūrų apskaitos
sistemų patvirtinimo metodika.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos
darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų ir į agentūros
atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos darbuotojų saugos ir sveikatos
agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. − Šiuo balsavimu Europos darbuotojų saugos
ir sveikatos agentūros direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas patvirtina Europos
darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, kad agentūros 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina agentūros iniciatyvą iki 2020 m. parengti
technologinių naujovių ekologiškose darbo vietose poveikio saugai ir sveikatai prognozes.
Parlamentas taip pat pažymi, kad buvo renkami duomenys apie dirbančių moterų saugą
ir sveikatą.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Biudžeto įvykdymas patvirtintas. Europos
darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, atstovaujanti ir darbdaviams, ir darbuotojams ir
konsultuojanti įmones apie tai, kaip paprastai ir veiksmingai pagerinti darbo sąlygas,
sunkiai įveikia netvarką viešojo pirkimo srityje ir biudžeto metinio periodiškumo principo
nesilaikymą. Kita vertus, agentūra jau patikino, kad skirs ypatingą dėmesį šiems sunkumams
įveikti; be to, ji užtikrino didžiausią skaidrumą pateikdama metinę agentūros vidaus audito
ataskaitą.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. − (LT) Balsavau už šį dokumentą bei pritariau Euratomo
tiekimo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai
informavo Europos Parlamentą, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos
yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Agentūra
neturi savo atskiro biudžeto ir iš tiesų yra integruota į Komisijos sudėtį. Pritariu pranešėjui,
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kad tokia padėtis gali būti nesuderinama su Agentūros statutu ir kad kyla klausimas, ar
reikia išlaikyti dabartinę Agentūros formą ir organizaciją.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Euratomo tiekimo
agentūros 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes ši agentūra tiksliai ir kruopščiai tvarkė savo
finansus. Vis dėlto manau, kad būtina, kaip teigiama pranešime, peržiūrėti teisinę agentūros
padėtį, kadangi ji vis dar integruota į Komisiją.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Europos atominės energijos bendrija (Euratomas) dirba
su branduoline energija susijusiose srityse, ypač mokslinių tyrimų srityje, ir brėžia gaires
saugiam ir taikiam branduolinės energijos naudojimui. Kurdamas šią agentūrą Euratomas
siekė užtikrinti tvarkingą ir teisingą rūdos, žaliavų ir specialių degių medžiagų tiekimą
Europos Sąjungoje. Nepaisant neseniai kilusio nerimo, kurį sukėlė avarija Fukušimos
elektrinėje, branduolinė energija tebėra Europos energijos rūšių derinio dalis. Todėl norint,
kad Euratomas liktų aktyvus, reikia užtikrinti medžiagų tiekimą, kad būtų pasiekti agentūros
tikslai.

Pranešėjas patvirtino, kad agentūra faktiškai yra Euratomo dalis ir neturi savo biudžeto ir
todėl kyla abejonių, ar naudinga toliau išlaikyti tokią šios agentūros organizavimo formą.
Neturiu pakankamai informacijos, kad galėčiau susidaryti tvirtą nuomonę, bet manau, kad
reikėtų pasirinkti tokį sprendimą, kuris ES kainuotų mažiausiai, bet garantuotų didžiausią
veiksmingumą ir skaidrumą.

Catherine Grèze (Verts/ALE),   raštu. – (FR) Kai Euratomo biudžetas yra 5,5 mlrd. EUR,
palyginti su 1,2 mlrd. EUR skiriamų atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, iš principo
atsisakau pritarti Euratomo valdymo biudžeto įvykdymui. Laikas keisti tendencijas, todėl
susilaikiau balsuodama dėl šio pranešimo.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui už jo puikų
darbą. Kaip žinome, finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo kontrolė vyksta trimis
lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorinė kontrolė, kurią atlieka Europos
Audito Rūmai, ir Europos Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.
Šiandieniniu balsavimu užbaigiama finansinės kontrolės procedūra patvirtinant Euratomo
tiekimo agentūros, kurios sąskaitos buvo teisėtos ir tvarkingos, 2009 metų biudžeto
įvykdymą.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Euratomo tiekimo
agentūros biudžeto įvykdymas. Tai darydamas noriu pažymėti, kad 2009 m. agentūra
negavo subsidijų savo operacijoms padengti. Komisija padengė visas išlaidas, kurias agentūra
turėjo vykdydama 2009 m. biudžetą. Ši padėtis nesikeičia nuo 2008 m., t. y. nuo agentūros
įsteigimo metų. Agentūra neturi savo atskiro biudžeto ir iš tiesų yra integruota į Komisijos
sudėtį. Man kyla klausimas, ar reikia išlaikyti dabartinę agentūros formą ir organizaciją.

Paulo Rangel (PPE),    raštu.  −  (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo
(Europos atominės energijos bendrijos) tiekimo agentūros 2009 finansinių metų ataskaitų
ir į agentūros atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo agentūros vykdomajam
direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas
įvykdytas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu Euratomo tiekimo agentūros
generaliniam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas.
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Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas
Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui suteikia patvirtinimą, kad agentūros
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas pabrėžia, kad Audito Rūmai
pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Susilaikiau balsuodama dėl Euratomo tiekimo
agentūros, kurios užduotis yra užtikrinti Europos Sąjungos aprūpinimą iškastinėmis
medžiagomis (įskaitant bet kokias atsargas) biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Remiantis
šiuo pranešimu, šiuo metu yra neatitikimų dėl dabartinės agentūros organizacijos ir jos
teisinės formos. Kyla klausimas, ar turi likti dabartinė agentūros forma ir organizacija.
Norėčiau, kad šis klausimas būtų išsiaiškintas, ypač atsižvelgiant į dabartinį visoje Europoje
vystantį permąstymą branduolinės energijos atžvilgiu.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. − (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos gyvenimo
ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui.
Audito Rūmai informavo Europos Parlamentą, jog Fondo 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.
Palankiai vertinu Fondo ketinimą pateikti operacijų, atliktų metais, kurių biudžeto
įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių metų operacijomis. Tai padės Europos
Parlamentui veiksmingiau įvertinti Fondo veiklą skirtingais metais. Manau, kad Fondo
2005–2008 m. veiklos programos ex post vertinimas Fondui yra labai naudingas. Šis
vertinimas Fondui suteikia naudingos patirties ir rekomendacijų, susijusių su jo būsimo
planavimo etapo užduotimis. Pritariu pranešėjui, jog Fondas turi toliau plėtoti jo naudojamą
veiklos rezultatų stebėsenos sistemą „Eurofound“ siekiant užtikrinti, kad į jo veiklos
stebėsenos rezultatus būtų atsižvelgiama priimant su valdymu susijusius sprendimus bei
rengiant planus. Taip pat manau, jog Fondas turi imtis veiksmų siekiant pagerinti savo
vertinimo ir atrankos procedūrą viešųjų pirkimų srityje bei išvengti vertinimo klaidų ir
neatitikimų, kurias nustatė Audito Rūmai, kartojimosi ateityje. Be to, Fondas turi pasirūpinti,
kad lėšos būtų naudojamos tik esant asignavimų patvirtinimui.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos gyvenimo
ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 biudžeto įvykdymas, nes Audito Rūmų atliktas
sąskaitų ir pagal jas vykdytų finansinių operacijų auditas rodo, kad fondo darbas vyko
tinkamai, laiku ir skaidriai. Nors buvo tam tikrų trūkumų įdarbinimo ir viešojo pirkimo
procedūrose, esu tvirtai įsitikinusi, kad yra gerų perspektyvų tobulėti ateityje ir kad fondas
yra įsipareigojęs tas perspektyvas išnaudoti.

Edite Estrela (S&D),    raštu.  −  (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos gyvenimo ir darbo
sąlygų gerinimo fondo (angl. Eurofound) 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, kadangi juo prisidedama prie Europos institucijų leidžiamų lėšų tikrinimo.
Nors Audito Rūmai paskelbė, kad fondo veikla jo metinių ataskaitų atžvilgiu teisėta ir
tvarkinga, reikėtų pažymėti, kad yra didelių spragų pirmose „Eurofound“ pateiktose
sąskaitose. Ateityje „Eurofound“ turėtų numatyti papildomų mokymų ir išteklių, kad
tinkamai vykdytų metų pabaigos procedūras ir laikytųsi ataskaitų pridavimo terminų.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas yra
trišalė Europos Sąjungos organizacija, įkurta 1975 m. siekiant prisidėti prie geresnių darbo
ir gyvenimo sąlygų planavimo ir kūrimo Europoje. Konkrečiau jis vertina ir analizuoja
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darbo ir gyvenimo sąlygas, teikia įgaliotą nuomonę ir patarimus pagrindiniams veikėjams
ES socialinės politikos srityje, prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo ir teikia informaciją
apie įvykius ir tendencijas, ypač apie tokias, kurios sukelia pokyčius.

Pranešėjas buvo susirūpinęs dėl fondo žmogiškųjų išteklių valdymo skaidrumo, šiuos
nuogąstavimus pakartojo ir kiti Biudžeto komiteto nariai. Manau, būtų gerai, jei šie
nuogąstavimai būtų išsklaidyti.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. − (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009
finansinių metų sąskaitų uždarymui. Fondo 2009 m. biudžetas buvo 20 200 000 EUR, t.
y. 3,8 proc. mažesnis nei 2008 finansiniais metais. Tačiau atlikę vienos atviros viešųjų
pirkimų procedūros auditą Audito Rūmai nustatė vertinimo klaidų ir anomalijų, kurios
turėjo įtakos procedūros kokybei. Todėl Fondas turi imtis veiksmų siekiant pagerinti savo
vertinimo ir apžvalgos procedūrą siekiant išvengti tokių klaidų kartojimosi ateityje. Yra
apgailestaujama dėl to, kad Audito Rūmai turėjo pateikti pastabų dėl Fondo biudžeto ir
finansų ataskaitos, ypač dėl to, kad Fondo pateiktose pirminėse preliminariose ataskaitose
buvo rimtų trūkumų, pagal kuriuos galima spręsti apie Fondo finansinės organizacijos
spragas. Manau, kad į išreikštas pastabas ir susirūpinimą būtina atsižvelgti ir imtis atitinkamų
priemonių.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Ir Audito Rūmai, ir Biudžeto kontrolės komitetas
išsakė teigiamą nuomonę dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo. Todėl šiandien Parlamentas balsavo už tai, kad
būtų patvirtintas 2009 m. finansinių metų biudžeto įvykdymas. Vis dėlto, manau, kad
svarbu pažymėti tam tikras klaidas ir netikslumus, kuriuos Audito Rūmai atskleidė
vertindami vieną viešojo pirkimo procedūrą, kuri turėjo įtakos jo kokybei. Todėl prisidedu
prie raginimų, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas imtųsi veiksmų
gerinti savo vertinimo ir peržiūros procedūrą.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos gyvenimo
ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 m. biudžeto įvykdymas, bet raginu fondą pasirūpinti,
kad asignavimai būtų suteikiami tik tuomet, kai gaunama atitinkama asignuotųjų pajamų
suma; Parlamentas iš esmės pažymi, kad Audito Rūmai pranešė, jog fondo biudžete nebuvo
numatytos iš asignuotųjų pajamų finansuojamoms įvairioms programoms skirtos
konkrečios antraštinės dalys, o tai prieštarauja fondo finansiniam reglamentui (jo 19
straipsniui); be to, pažymi, kad pagal vieną iš asignuotųjų pajamų finansuojamą programą
fondas prisiėmė 184 000 EUR įsipareigojimus, nors faktiškai gautos asignuotosios pajamos
sudarė tik 29 000 EUR. Apgailestauju, kad Audito Rūmai turėjo pateikti pastabų dėl fondo
biudžeto ir finansų ataskaitos, ypač dėl to, kad fondo pateiktose pirminėse preliminariose
ataskaitose buvo rimtų trūkumų, pagal kuriuos galima spręsti apie fondo finansinės
organizacijos spragas; džiaugiasi, kad fondas patvirtino, jog numatydamas papildomus
mokymus ir išteklius užtikrins, kad būtų tinkamai vykdomos metų pabaigos procedūros
ir laikomasi ataskaitų teikimo terminų.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu Europos gyvenimo ir darbo
sąlygų gerinimo fondo direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad fondo 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas patvirtina Europos
gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, kad fondo 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas. Parlamentas pažymi, kad Audito Rūmai atskleidė tam tikrų klaidų ir
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netikslumų vertindami vieną viešojo pirkimo procedūrą, kuri turėjo įtakos jo kokybei.
Todėl Parlamentas ragina fondą imtis veiksmų siekiant pagerinti savo vertinimo ir apžvalgos
procedūrą siekiant išvengti tokių klaidų kartojimosi ateityje.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Balsuodama dėl šio biudžeto įvykdymo
patvirtinimo susilaikiau. Pranešime išvardijama nemažai trūkumų, bet kartu minimas
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo patikinimas, kad jis veiksmingai juos
ištaisys. Nors tai sveikintina, atsižvelgiant į trūkumų specifiką (jau 2006 m. nustatyti
įdarbinimo procedūros trūkumai, pateiktose pirminėse preliminariose ataskaitose buvo
rimtų trūkumų, pagal kuriuos galima spręsti apie fondo finansinės organizacijos spragas)
neįmanoma balsuoti už tai, kad būtų patvirtintas biudžeto įvykdymas. Kvalifikuoti
darbuotojai turėtų atlikti išsamų fondo Dubline auditą, ir turėtume balsuoti už biudžeto
įvykdymą tik tada, kai po tokio audito bus atlikti reikalingi pakeitimai.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą bei pritariau
Eurojusto 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Pagal Audito Rūmų
pateiktą informaciją, Eurojusto 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir
pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertinu Agentūros
iniciatyvą įtraukti pagrindinius veiklos rodiklius į savo 2010 m. skyriaus planus. Pritariu
pranešėjui, jog Agentūra turi informuoti Europos Parlamentą apie šiuos pagrindinius
rodiklius ir jų sąsajas su Eurojusto tikslais, biudžetu ir veiklos programa. Susiejus rodiklius
su tikslais, biudžetu ir Agentūros veiklos programa suinteresuotos šalys galės geriau įvertinti
Eurojusto veiklą. Pažymėtina, kad Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl 2009 m. perkeltų
asignavimų ir panaikintų asignavimų lygio. Teigiamai vertinu, kad Agentūra nustatė
priemones, kurias taikant bus galima įvertinti atitinkamų produktų ir paslaugų rinkos vertę
prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Eurojusto 2009 m.
biudžeto įvykdymas, nes, kaip matyti iš pranešimo, Eurojustas nepaprastai gerai valdė savo
išteklius ir naudodamas daug rodiklių savo finansinei padėčiai paaiškinti darė tai nepaprastai
skaidriai. Tačiau apgailestauju, kad Audito Rūmams vis dar tenka kelti reikalavimus dėl
viešojo pirkimo ir įdarbinimo procedūrų, kurie dar nesulaukė tinkamo atsakymo ar
sprendimo.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Eurojustas yra Europos Sąjungos institucija, padedanti
tyrėjams ir valstybės kaltintojų atstovams visoje ES bendradarbiauti kovojant su tarptautine
baudžiamąja veikla. Jis atlieka svarbų vaidmenį dalijimosi informacija ir ekstradicijos
procesuose. Ypatinga šių klausimų svarba ir jautrumas reiškia, kad Eurojustas privalo turėti
priemonių, leidžiančių veiksmingai vykdyti savo pareigas, nors akivaizdu, kad kovojant
su nusikaltimais ir sprendžiant teisingumo klausimus reikalingų priemonių niekada negana.

Atrodo, kad pagrindinė Eurojusto problema yra veiksmingas žmogiškųjų išteklių valdymas.
Tai, kad agentūroje yra 24 proc. laisvų darbo vietų ir įvairias vadovaujamąsias pareigas
užima neefektyviai dirbantys asmenys, kelia nerimą dėl Eurojusto veiklos tęstinumo ir
veiksmingo užduočių vykdymo.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors
atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti Eurojusto 2009 finansinių metų sąskaitų
uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009
finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos
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yra teisėtos ir tvarkingos. Susilaikiau, kadangi Audito Rūmai vėl, kaip ir trejais ankstesniais
finansiniais metais, nustatė viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų, taip pat Audito Rūmai
vėl nustatė įdarbinimo procedūrų planavimo ir vykdymo trūkumų, o 2009 m. Agentūrai
skirta subsidija siekė 6,4 proc. daugiau nei 2008 m.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo
kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorinė kontrolė,
kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūra. Šios dienos balsavimu patvirtinta, kad Eurojustas įvykdė savo
2009 finansinių metų biudžetą. Balsavau už, nes po Audito Rūmų ir Biudžeto kontrolės
komiteto atlikto audito Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas,
jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės
operacijos teisėtos ir tvarkingos.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Eurojusto biudžeto
įvykdymas ir agentūra pasveikinta už tai, kad nustatė priemones, kurias taikant bus galima
įvertinti atitinkamų produktų ir (arba) paslaugų rinkos vertę prieš pradedant viešųjų pirkimų
procedūrą. Manau, kad ši iniciatyva svarbi ir ją taip pat turėtų taikyti kitos agentūros. Be
to, palankiai vertinu agentūros 2009 m. viešųjų pirkimų planą, kuriuo vadovaujantis
Eurojusto skyriams ir tarnyboms buvo daug lengviau tvarkyti savo konkursus. Manau, kad
šios iniciatyvos gerina leidimus duodančio pareigūno vadovavimą ir kontrolę.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu suteikiamas patvirtinimas
Eurojusto direktoriui, kad Eurojusto 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas
Eurojusto direktoriui patvirtina, kad Eurojusto 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.
Parlamentas su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl 2009 m.
perkeltų asignavimų ir panaikintų asignavimų lygio ir kad agentūros biudžeto įvykdymo
patvirtinimas ir toliau turėtų būti pagrįstas agentūros visų metų darbo rezultatais.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. − (DE) Nebalsavau už biudžeto įvykdymo patvirtinimą.
Tokį mano sprendimą daugiausia nulėmė tai, kad remiantis pranešimu iš 26 rekomendacijų,
kurias 2008 m. gruodžio 31 d. pateikė Vidaus audito tarnyba, įgyvendintos tik keturios ir
kad 15 kitų rekomendacijų vėluojama įgyvendinti daugiau nei 12 mėnesių. Šią aplinkybę
reikia nedelsiant ištaisyti prieš toliau tvirtinant biudžeto įvykdymą.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą bei pritariau Europos
operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo
agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai pranešė,
jog agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos
finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Agentūros valdančioji taryba 2009 m.
birželio mėn. priėmė daugiametį 2010–2013 m. planą, kuris padės jai geriau planuoti savo
veiklą ir įvertinti riziką. Pritariu Agentūros iniciatyvai 2009 m. pradėti naudoti „Frontex
veiklos valdymo sistemą“ siekiant geriau informuoti Agentūros valdančiąją tarybą suteikiant
jai duomenis apie Agentūros veiklos poveikį. Taip pat pritariu pranešėjui, jog reikalinga,
kad Agentūra gerintų finansų valdymą, susijusį su valstybių narių patirtų išlaidų
kompensavimu, kartu su tomis valstybėmis narėmis nustatant trūkumus ir sunkumus, kad
bendradarbiaujant su jomis būtų surasti tinkami sprendimai.
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Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos operatyvaus
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros
(FRONTEX) 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes, kaip teigiama pranešime, jos sąskaitų ir
operacijų analizė parodė, kad apskritai jos yra teigiamos, tvarkingos ir teisėtos. Tačiau turiu
sutikti su pranešėjo teiginiu, kad dėl kelių nesutapimų, procedūrų, kurioms stinga
skaidrumo, ir biudžete atskleistų asignavimų perkėlimų reikėtų pagerinti agentūros finansinį
valdymą.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos
Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) pareigos – remti
valstybes nares joms vykdant pasienio apsaugos mokymus, įskaitant bendrų mokymo
rekomendacijų nustatymą; atlikti rizikos analizę; stebėti atitinkamų mokslinių tyrimų apie
išorės sienų kontrolę ir stebėseną plėtrą; bet kokiomis aplinkybėmis remti valstybes nares,
kurioms reikalinga didesnė operatyvinė ar techninė pagalba prie išorės sienų; ir teikti
valstybėms narėms reikalingą paramą masinio grąžinimo operacijų srityje.

Didėjantis migracijos spaudimas ES sienoms ir poreikis koordinuoti valstybių narių
veiksmus pateisina FRONTEX poreikį turėti visas reikiamas priemones jai patikėtoms
pareigoms vykdyti. Vis dėlto pritariu pranešėjo išsakytam susirūpinimui, kad, kaip pažymėjo
Audito Rūmai, 27 proc. išankstinio finansavimo pasienio tarnyboms išlaidų yra pervertintos
ir sumokėti per dideli avansai.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors
atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų
uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009
finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos
yra teisėtos ir tvarkingos. Susilaikiau, kadangi yra reiškiamas susirūpinimas tuo, kad Audito
Rūmai pranešė apie asignavimų perkėlimus, apie kuriuos jie jau pranešė savo 2006 m.,
2007 m. ir 2008 m. metinėse ataskaitose ir ypač apgailestaujama dėl didelio asignavimų
perkėlimų į kitus laikotarpius ir panaikinimų lygio nuo 2006 m. Taip pat antrais metais
iš eilės Audito Rūmai praneša, jog Agentūra vykdė mokėjimus remdamasi vienašaliais
sprendimais dėl dotacijų, kuriuos pasirašė Agentūra, nors galiojančiose taisyklėse
nenumatyta tokio pobūdžio priemonė. Patikrinus 8 išankstinio finansavimo pasienio
tarnyboms atvejus paaiškėjo, kad 27 proc. išlaidų yra pervertintos. 2009 m. užbaigtų
veiksmų atveju turėjo būti išduoti daugiau kaip 40 susigrąžinimo pavedimų, siekiant atgauti
sumokėtus per didelius avansus. O pats Agentūros 2009 m. biudžetas buvo beveik 28
proc. didesnis nei praėjusiais metais. Manau, kad į išreikštas pastabas ir susirūpinimą būtina
atsižvelgti ir imtis atitinkamų priemonių.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo
kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorės kontrolė,
kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūra. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas FRONTEX 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymas, nes Audito Rūmų ir Biudžeto kontrolės komiteto atliktas auditas
parodė, kad agentūros operacijos buvo visiškai teisėtos ir tvarkingos.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas FRONTEX biudžeto
įvykdymas, bet noriu atkreipti dėmesį, kad antrais metais iš eilės Audito Rūmai pranešė,
jog agentūra vykdė mokėjimus remdamasi vienašaliais sprendimais dėl dotacijų, kuriuos
pati ir pasirašė, nors galiojančiose taisyklėse tokio pobūdžio priemonė nenumatyta. Noriu
pažymėti, kad 2009 m. išmokėta suma siekė daugiau kaip 28 000 000 EUR ir kad 2008 m.
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ji siekė 17 000 000 EUR. Vis dėlto palankiai vertinu agentūros iniciatyvą pasirašyti
partnerystės pagrindų susitarimą su valstybių narių sienų apsaugos tarnybomis, kuria ji
reaguoja į Audito Rūmų pastabas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu suteikiamas patvirtinimas
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų
valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas
įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų
valdymo agentūros direktoriui suteikia patvirtinimą, kad agentūros 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas. Parlamentas pabrėžia, kad Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas
pagrįstas patikinimas, kad 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas
vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Parlamentas ragina agentūrą gerinti
finansų valdymą, susijusį su valstybių narių patirtų išlaidų kompensavimu, kartu su tomis
valstybėmis narėmis nustatant problemos priežastis, kad bendradarbiaujant su jomis būtų
surasti tinkami sprendimai.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    raštu. – (EL) Dėl išaugusių imigracijos srautų FRONTEX
turi atlikti aktyvų vaidmenį saugodama Europos sienas. FRONTEX duomenimis, 95 proc.
nelegalių imigrantų patenka į Europą per Graikiją. Nelegalaus imigranto deportacija kainuoja
6 500 EUR, ir, remiantis Dublino II reglamentu, už nelegalių imigrantų deportaciją atsako
šalis, į kurią imigrantas atvyko. Visos prie ES išorės sienų esančios valstybės narės patiria
spaudimą dėl imigracijos, jos pavirto Europos „imigrantų stovyklomis“. Turime remti
FRONTEX finansinėmis ir operatyvinėmis priemonėmis ir užtikrinti didesnį ES išorės sienų
saugumą. Mums taip pat reikalingas mechanizmas bendram imigrantų srautui po visas
valstybes nares paskirstyti.

Dominique Vlasto (PPE),    raštu. – (FR) Šiuo balsavimu dėl biudžeto įvykdymo neabejotinai
patvirtinamos didesnės Europos agentūros FRONTEX išlaidos išorės sienų kontrolei. Ryškus
biudžeto padidėjimas 2006–2009 m. buvo reikalingas ir teisėtas. Jis atitinka poreikį stiprinti
valstybių narių bendradarbiavimą kovoje su nelegalia imigracija. Kaip ES migracijos politikos
simbolis FRONTEX turi užtikrinti, kad jos biudžetas būtų leidžiamas konkrečioms
migracijos srautų valdymo priemonėms. Todėl palankiai vertinu veiklos valdymo sistemos
įvedimą, kad būtų geriau informuojama apie agentūros operacijas. Į rezultatus orientuota
sistema padeda palyginti operacijas laiko atžvilgiu ir jas įvertinti. Todėl šis teigiamas Europos
Parlamento balsavimas, mano požiūriu, kartu yra stiprus palankus politinis Europos
imigracijos politikos, kuri buvo sukurta, kai Tarybai pirmininkavo Prancūzija, įvertinimas.
Atsakomybė už sienų apsaugą, kuria anksčiau suvereniai dalijosi valstybės narės, dabar
valdoma Europos lygmeniu. Bendras sienų valdymas yra būtina apsaugos priemonė, dėl
kurios galime visiškai įgyvendinti vieną iš pagrindinių ES laisvių – laisvą asmenų judėjimą
Šengeno erdvėje.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Balsuodama susilaikiau. 2009 finansinių metų
metinės ataskaitos visais esminiais aspektais buvo paskelbtos kaip patikimos. FRONTEX
taip pat inicijavo naujas iniciatyvas priemonėms ir jų poveikiui analizuoti ir darbuotojų
atrankos skaidrumui bei objektyvumui gerinti. Vis dėlto 2009 m. Europos Audito Rūmai
vėl aptiko trūkumų, kurie pažymimi kiekvienais metais jau nuo 2006 m. Toks
pasikartojantis nesugebėjimas spręsti ir ištaisyti šių trūkumų nepriimtinas.
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Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos GNSS
priežiūros institucijos 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito
Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines
operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Palankiai vertinu, jog didžioji
dalis su programomis EGNOS ir „Galileo“ susijusios veiklos ir turto 2009 m. gruodžio
mėn. buvo perduota Komisijai. Pažymėtina, jog duomenys apie Institucijos pajamas nebuvo
įtraukti į galutinį 2009 m. biudžetą. Nustatyta ir darbuotojų atrankos procedūrų taikymų
pažeidimų. Agentūra turėtų ištaisyti šiuos trūkumus ir informuoti Europos Parlamentą
nustatyta tvarka.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtinta, jog Europos GNSS
priežiūros institucijos 2009 m. biudžetas įvykdytas, nes apskaitos požiūriu jis buvo gerai
valdomas ir pateikti skaičiai buvo įvertinti kaip patikimi. Vis dėlto išlieka tam tikrų
pažeidimų personalo srityje, ypač kalbant apie darbuotojų atrankos procedūras, kurioms,
manoma, trūksta skaidrumo. Todėl tikiuosi, kad minėtoji institucija dės pastangas tobulinti
šią sritį.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų
(GNSS) priežiūros institucijos pareiga – prižiūrėti visuomenės interesų valdymą Europos
programų atžvilgiu ir veikti kaip jas reguliuojančiai institucijai. Nuo 2007 m. sausio 1 d.
jai buvo perduotos „Galileo“ bendrosios įmonės, kuri baigė veiklą 2006 m. gruodžio 31 d.,
kompetencijos. Jai, laikinai įsikūrusiai Briuselyje, pagal reglamentus, inter alia, priskiriamos
tokios šiuo metu peržiūrimos pareigos: valdyti sutarties su operatoriumi, kuris yra įgaliotas
valdyti Europos geostacionarinę navigacinę tinklo sistemą (EGNOS), perimtą iš „Galileo“
bendrosios įmonės; taip dažnai, kaip reikia, koordinuoti valstybes nares valdant šią sistemą;
bendradarbiauti su Komisija dėl su programa susijusių pasiūlymų rengimo; valdyti visus
su sistemos apsauga ir sauga susijusius aspektus; vykdyti veiklą, susijusią su jos, kaip
Europos GNSS saugos patvirtinimo institucijos, pareigomis; valdyti mokslinių tyrimų
veiklą, reikalingą Europos GNSS programoms plėtoti ir remti.

Iš šio kompetencijų sąrašo paaiškėja GNSS priežiūros institucijos svarba ir dar labiau
sustiprėja jai keliami reikalavimai, kad jos veikla ir išlaidos neviršytų paskirto biudžeto ir
kad ji laikytųsi biudžeto vykdymo taisyklių.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors
atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti Europos GNSS priežiūros institucijos 2009
finansinių metų sąskaitų uždarymui. Institucijos 2009 m. biudžetas buvo 44 400 000
EUR, t. y. 64 proc. mažesnis negu 2008 finansiniais metais. Susilaikiau, kadangi yra
apgailestaujama dėl to, kad esama darbuotojų atrankos procedūrų trūkumų, dėl kurių kyla
pavojus šių procedūrų skaidrumui. Procedūras yra būtina skaidrinti, kad ateityje nekiltų
abejonių šių agentūrų veikla.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos balsavimu Europos Parlamentas suteikė
patvirtinimą Europos GNSS priežiūros institucijos vykdomajam direktoriui, kad institucijos
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Balsavau už remdamasis Audito Rūmų ir
Biudžeto kontrolės komiteto, kurie pareiškė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog
2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės
operacijos teisėtos ir tvarkingos, įvertinimais ir ataskaitomis.
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David Martin (S&D),    raštu. − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos GNSS
priežiūros institucijos biudžeto įvykdymas, nes Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas
pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas
vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu Europos GNSS priežiūros
institucijos vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad institucijos
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas suteikia
patvirtinimą Europos GNSS priežiūros institucijos vykdomajam direktoriui, kad institucijos
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas pabrėžia, kad esama darbuotojų
atrankos procedūrų trūkumų, dėl kurių dažnai kyla pavojus šių procedūrų skaidrumui.
Parlamentas taip pat pažymi, kad galutiniame biudžete, kurį institucija paskelbė 2010 m.
kovo 31 d., neatsispindėjo galutinis 2009 m. biudžetas, kurį patvirtino administracinė
valdyba, ir nebuvo įtrauktos jos pajamos. Todėl Parlamentas primygtinai ragina instituciją
ištaisyti šią padėtį ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pasikeitimus.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą bei bendrosios
įmonės Artemis 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Pagal Audito
Rūmų pateiktą informaciją, įmonės 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos
ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendroji įmonė dar tik
pradeda veiklą ir 2009 m. pabaigoje dar buvo nebuvo pilnai įdiegusi savo vidaus kontrolės
ir finansinės atskaitomybės sistemų. Būtina nedelsiant sėkmingai užbaigti šių sistemų
įdiegimą. Įmonės 2009 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo rodikliai
atitinkamai buvo 81 proc. ir 20 proc. Pritariu pranešėjui, kad įmonė tebėra pradiniame
veiklos etape ir dėl šios priežasties suprantamas palyginti mažas mokėjimų asignavimų
panaudojimo lygis. Taip pat manau, jog atsižvelgiant į bendros įmonės biudžeto dydį ir
užduočių sudėtingumą, ji turi apsvarstyti audito komiteto, kuris teiktų ataskaitas tiesiogiai
valdančiajai tarybai, įsteigimo klausimą.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės
ARTEMIS 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes, kaip pradedančioji agentūra, ji labai gerai
tvarkė savo finansus. Todėl manau, kad ateityje ji galės patobulėti ir ataskaitoje nurodyti
šių finansinių metų ataskaitų trūkumai bus ištaisyti.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Bendroji įmonė ARTEMIS įgyvendins įterptųjų
kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą. Pagrindinis šios viešojo ir privačiojo
sektorių partnerystės tikslas – Europos lygmeniu remti bendrą mokslinių tyrimų iniciatyvų
finansavimą ir gerinti įvairių šio sektoriaus operatorių bendradarbiavimą. Kaip teisingai
pažymi pranešėjas, ji buvo sukurta siekiant apibrėžti ir įgyvendinti pagrindinių technologijų,
susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, plėtros
mokslinių tyrimų darbotvarkę siekiant skatinti Europos konkurencingumą ir tvarumą ir
sudaryti sąlygas atsirasti naujoms rinkoms ir taikyti visuomenei naudingas technologijas.
Įmonė dar tik pradeda savo veiklą, todėl turime daug lūkesčių dėl jos būsimų laimėjimų ir
tikimės, kad investicijos į ją pasiteisins.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti bendrosios įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui.
Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių
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metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos
ir tvarkingos. Bendrosios įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 46 000
000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 8 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo rodikliai atitinkamai buvo 81 proc.
ir 20 proc. Manau, kas bendroji įmonė tebėra pradiniame veiklos etape ir dėl šios priežasties
suprantamas palyginti mažas mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Ir Audito Rūmai, ir Biudžeto kontrolės komitetas
išsakė teigiamą nuomonę dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymo. Todėl Parlamentas šiandien balsavo, kad patvirtintų 2009 m. finansinių metų
biudžeto įvykdymą. Atliktas auditas parodė, kad bendrosios įmonės ataskaitos patikimos
ir pagal jas atliktos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Vis dėlto manau, kad būtų
naudinga, jei bendroji įmonė atkreiptų dėmesį į reikalavimą gerinti IT procesų ir veiklos
dokumentaciją ir IT rizikos analizę, parengti verslo tęstinumo planą ir plėtoti duomenų
apsaugos politiką.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės
ARTEMIS biudžeto įvykdymas, bet manau, kad atsižvelgiant į jos biudžeto dydį ir užduočių
sudėtingumą ji turėtų apsvarstyti audito komiteto, kuris teiktų ataskaitas tiesiogiai
valdančiajai tarybai, įsteigimo klausimą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu bendrosios įmonės ARTEMIS
vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas suteikia
patvirtinimą bendrosios įmonės ARTEMIS vykdomajam direktoriui, kad įmonės
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas pabrėžia, kad 2007 m. gruodžio
mėn. įsteigtos bendrosios įmonės ARTEMIS paskirtis – apibrėžti ir įgyvendinti pagrindinių
technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo
srityse, kūrimo mokslinių tyrimų darbotvarkę siekiant skatinti Europos konkurencingumą
ir tvarumą ir sudaryti sąlygas atsirasti naujoms rinkoms ir taikyti visuomenei naudingas
technologijas.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui ir bendrosios įmonės
„Švarus dangus“ 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Kaip informavo
Audito Rūmai, 2009 finansinių metų SESAR metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas
atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą
ir 2009 m. pabaigoje dar nebuvo pilnai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės
atskaitomybės sistemas. Būtina užbaigti šių sistemų įdiegimą. Pritariu pranešėjo nuomonei,
kad atsižvelgiant į bendrosios įmonės biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą, ji turi įsteigti
audito komitetą, kuris atsiskaitytų tiesiogiai valdybai. Taip pat manau, kad įmonė turi
toliau gerinti nuostatas dėl narystės ir bendro finansavimo. Tikiuosi, kad bendroji įmonė
„Švarus dangus“ ateityje paspartins aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų
kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą ES, siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Turiu kelias pastabas dėl bendrosios įmonės „Švarus
dangus“, dėl kurių nesutinku, kad būtų patvirtintas jos 2009 m. finansinių metų biudžeto
įvykdymas. Visų pirma, nuo pat 2007 m., kai buvo įsteigta ši bendroji įmonė, nebuvo
pasirašytas joks susitarimas su Belgija dėl biuro patalpų, privilegijų, imunitetų ir kitos
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paramos. Kaip bendrovė gali tinkamai veikti, kai nėra užtikrinti šie pagrindiniai poreikiai?
Nenuostabu, kad 2008 m. iš anksto finansuota mokslinių tyrimų veikla 2009 m. nebuvo
įvykdyta iki galo ir kad vėluojant įgyvendinti projektus buvo panaudota tik 65 proc.
išankstinio finansavimo. Vis dėlto labiausiai nerimą kelia tai, kad bendroji įmonė dar nėra
visiškai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemų, o tai trukdo
skaidriai leisti Europos mokesčių mokėtojų pinigus.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės
„Švarus dangus“ 2009 m. biudžeto įvykdymas, nors įmonės biudžete ir buvo nemažai
trūkumų. Manau, kad galime būti ramūs, jog ateityje jos audito veikla pagerės, nes ši įmonė
dar labai jauna.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Bendroji įmonė „Švarus dangus“ įsteigta siekiant skatinti
aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą
ES, siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti. Kaip ir bendroji įmonė ARTEMIS, ši įmonė
irgi dar tik pradeda savo veiklą. Bet tai nereiškia, kad jau nėra taisytinų procedūrų ir
praktikos, ypač, kaip teisingai paminėjo pranešėjas, su biudžeto struktūra susijusiose srityse.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti bendrosios įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui.
Bendroji įmonė „Švarus dangus“ įsteigta 2007 m. gruodžio mėn. siekiant paspartinti
aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą
ES, siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą ir 2009
m. pabaigoje dar nevisiškai buvo įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės
sistemas. Bendrosios įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 91 000 000
EUR įsipareigojimų asignavimų ir 60 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų
ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 98 % ir mažiau nei 1 %.
Manau, kas bendroji įmonė tebėra pradiniame veiklos etape ir dėl šios priežasties
suprantamas palyginti mažas mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Ir Audito Rūmai, ir Biudžeto kontrolės komitetas
išsakė teigiamą nuomonę dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymo. Todėl Parlamentas šiandien balsavo, kad patvirtintų 2009 m. finansinių
metų biudžeto įvykdymą. Atliktas auditas parodė, kad bendrosios įmonės biudžetas
patikimas ir pagal jį atliktos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Vis dėlto manau,
kad būtų naudinga, jei bendroji įmonė atkreiptų dėmesį į raginimą užbaigti diegti savo
vidaus kontrolės ir finansinės informacijos sistemą, ypač atsižvelgiant į jos biudžeto dydį
ir užduočių sudėtingumą.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    raštu. − (PL) Pone pirmininke, balsavau už
tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymas. Žinau, kad ši bendroji įmonė dar neseniai pradėjo savo veiklą. Deja, šiuo metu
vėluojama su daugeliu projektų, panaudota tik 65 proc. išankstinio finansavimo lėšų. Be
to, dar nepriimta jokių sprendimų dėl buveinės Belgijoje, todėl bendrajai įmonei „Švarus
dangus“ yra dar sunkiau efektyviai dirbti.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės
„Švarus dangus“ biudžeto įvykdymas. Pripažįstu, kad ši bendroji įmonė dar neseniai pradėjo
savo veiklą. Tačiau man kelia nerimą, kad 2008 m. bendrosios įmonės vardu Komisijos iš
anksto finansuota mokslinių tyrimų veikla 2009 m. nebuvo įvykdyta iki galo ir kad vėluojant
įgyvendinti projektus buvo panaudota tik 8 700 000 EUR arba 65 proc. išankstinio
finansavimo, kuris siekė 13 600 000 EUR. Ypač didelį nerimą kelia tai, kad 2009 metams
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patvirtinto bendrosios įmonės biudžeto priėmimas, struktūra ir pateikimas neatitiko
Reglamento (EB) Nr. 71/2008 dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ įsteigimo ar
bendrosios įmonės finansinių taisyklių. Todėl raginu bendrąją įmonę nedelsiant imtis
priemonių šiam didžiuliam trūkumui pašalinti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu bendrosios įmonės „Švarus
dangus“ vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad įmonės 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas suteikia
patvirtinimą bendrosios įmonės „Švarus dangus“ vykdomajam direktoriui, kad bendrosios
įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas laikosi nuomonės, kad,
atsižvelgiant į bendrosios įmonės biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą, ji turėtų įsteigti
audito komitetą, kuris atsiskaitytų tiesiogiai valdybai.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą ir bendrosios įmonės,
įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai" 2009
finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kaip informavo Audito Rūmai, įmonės
2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą, ir 2009 m.
pabaigoje dar nebuvo pilnai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės
sistemų. Būtina užbaigti šių sistemų įdiegimą. Pritariu pranešėjui, kad įmonė turi toliau
gerinti nuostatas dėl narystės ir bendro finansavimo bei užbaigti diegti savo vidaus kontrolės
ir finansinės informacijos sistemą. Tikiuosi, kad ateityje bendroji įmonė „Naujoviški vaistai"
pagerins vaistų kūrimo proceso veiksmingumą ir rezultatyvumą bei prisidės prie farmacijos
sektoriaus gaminamų veiksmingesnių ir saugesnių naujoviškų vaistų.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Mano nuomone, bendrąją įmonę, įsteigtą siekiant
įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, turėtų visiškai finansuoti
farmacijos įmonės arba kiti jos nariai, kurie labiau suinteresuoti šios įmonės darbu. Todėl
nepritariu, kad būtų patvirtinta, jog šios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės,
įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, 2009 m.
biudžeto įvykdymas, nes, kaip matyti iš pranešimo, Audito Rūmai mano, kad įmonės
ataskaitos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos patikimos. Vis dėlto manau, kad nors
tam tikra prasme kai ką galima pateisinti tuo, kad ši įmonė dar tik pradėjusi veiklą, ji turėtų
užbaigti savo kontrolės sistemų įgyvendinimą ir ateityje atidžiau bei skaidriau jas naudoti.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Šios bendrosios įmonės tikslas – skatinti vykdyti
veiksmingesnių ir efektyvesnių vaistų kūrimą, kad farmacijos sektorius galėtų gaminti
naujoviškesnius vaistus, kurie būtų saugesni ir veiksmingesni. Todėl bendrosios įmonės
užduotys yra prisidėti prie Septintosios bendrosios programos įgyvendinimo ir remti
farmacijos mokslinius tyrimus ir plėtrą valstybėse narėse bei šalyse, prisijungusiose prie
Septintosios bendrosios programos. Ji skatina dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones savo
veikloje, taip pat bendradarbiauti privatųjį sektorių ir universitetus. Ši įmonė dar yra
pradinėje veiklos stadijoje, todėl negalime aiškiai prognozuoti, kaip jos biudžetas bus
vykdomas ateityje. Vis dėlto ji ypač turėtų stengtis užbaigti savo vidinių kontrolės ir
informacinių sistemų diegimą.
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Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti bendrosios įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui.
Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių
metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos
ir tvarkingos. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė buvo įsteigta 2007 m. vasario
mėn. siekiant reikšmingai pagerinti vaistų kūrimo proceso veiksmingumą ir rezultatyvumą,
įgyvendinant ilgalaikį tikslą, kad farmacijos sektorius gamintų veiksmingesnius ir saugesnius
naujoviškus vaistus. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą, ir 2009 m. pabaigoje dar buvo
nevisiškai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemas. Tuo tarpu
bendros įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 82 000 000 EUR
įsipareigojimų asignavimų ir 82 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų ir
mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 97 proc. ir 1 proc.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pareiškimą, kad
jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos
patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, balsavau už
tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę
technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas.
Kaip žinome, kiekviena diskusija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo vyksta konkrečiomis
aplinkybėmis, ir šiandieninė diskusija vyksta ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis, dėl
kurių ne vienai valstybei narei kilo finansinių ir biudžeto problemų. Todėl dėl
veiksmingesnės kontrolės prisijungiu prie raginimo bendrajai įmonei į savo finansines
taisykles įtraukti konkrečią nuorodą apie Komisijos vidaus audito tarnybos, kaip savo
vidaus auditoriaus, įgaliojimus.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės,
įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“,
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Raginu bendrąją įmonę skubiai užbaigti diegti
savo vidaus kontrolės ir finansinės informacijos sistemą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo balsavimu bendrosios įmonės, įsteigtos
siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, vykdomajam
direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija bendrosios įmonės, įsteigtos
siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, vykdomajam
direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas. Parlamentas ragina jungtinę technologijų iniciatyvą į savo finansines
taisykles įtraukti konkrečią nuorodą apie Komisijos vidaus audito tarnybos, kaip savo
vidaus auditoriaus, įgaliojimus remiantis atitinkama Bendrijos įstaigoms skirto finansinio
pagrindų reglamento nuostata.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą ir bendros įmonės
SESAR biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Audito Rūmai informavo, jog 2009 finansinių
metų SESAR metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos
yra teisėtos ir tvarkingos. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą ir iki 2009 m. pabaigos dar
nebuvo pilnai įdiegtos jos vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemos. Būtina
užbaigti šių sistemų įdiegimą. Pritariu pranešėjui, kad bendroji įmonė turi pradėti taikyti
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integruotą valdymo sistemą, kurią naudojant būtų galima priskirti išlaidas konkretiems
darbams ir nustatyti, iš kokių šaltinių padengiamos veiklos išlaidos. Be to, svarbu nustatyti
sąlygas, kurioms esant nepanaudotos lėšos būtų perkeliamos į sekančius metus.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Bendroji įmonė naujos kartos Europos oro eismo vadybos
sistemai (SESAR) plėtoti yra svarbi iniciatyva. Tačiau esant finansų krizei ir daugeliui
valstybių narių patiriant sunkumų, nemanau, kad mums derėtų tokiu būdu leisti milijonus
eurų.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės
SESAR 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes ši naujai įsteigta įmonė įtikino Audito Rūmus,
kad yra patikima. Gerai žinoma, kad ši institucija stengiasi užbaigti diegti savo vidaus
kontrolės sistemas, bet manau, kad reikia toliau dėti pastangas šioje srityje, kad būtų
užtikrintas ataskaitų skaidrumas ir patikimumas.

Diogo Feio (PPE),    raštu.  −  (PT) Ši bendroji įmonė siekia modernizuoti Europos oro
eismo valdymo sistemą ir turėtų suvienyti Europos Sąjungos pastangas siekiant mokslinių
tyrimų ir technologinės plėtros įgyvendinant Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo
mokslinių tyrimų programą (SESAR).

Europiečių, kurie vis dažniau naudojasi oro linijų paslaugomis, ir oro linijų darbuotojų
saugumui reikalingas tam tikras veiklos lygis siekiant geriausių sprendimų šio tipo eismui
valdyti ir įvairiems valstybėse narėse naudojamiems metodams stebėti ir palyginti, kad visi
naudotų geriausią praktiką ir saugius, taupius bei naujoviškus sprendimus.

Kaip ir kitos neseniai veiklą pradėjusios įmonės SESAR dar ne iki galo užbaigė savo vidinių
kontrolės ir informacijos sistemų įgyvendinimą, kad galėtų jas visiškai panaudoti darbui.
Ji turi tai padaryti kuo greičiau.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. − (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas
Komitetas nusprendė pritarti įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito
Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.
Bendros įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 325 000 000 EUR
įsipareigojimų asignavimų ir 157 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų
ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 97,1 proc. ir 43,2 proc.
Audito Rūmai patvirtino, jog 2009 m. buvo imtasi svarbių veiksmų kuriant kontrolės
sistemas, bet reiškia susirūpinimą tuo, kad iki metų pabaigos nebuvo sukurta integruota
finansinės, biudžeto ir veiklos informacijos valdymo priemonė. Tačiau Agentūra informavo,
jog parengtos ir nuo 2010 m. gegužės mėn. taikomos finansinės sistemos. Pasitaikančius
atvejus, kai vidaus kontrolė neveikė tinkamai, būtina šalinti.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Nors vykdydami bendrosios įmonės SESAR biudžeto
analizę ir vertinimą Audito Rūmai atskleidė keletą spragų ir trūkumų, balsavau už tai, kad
būtų patvirtintas jos 2009 m. finansinių metų biudžeto įvykdymas. Vis dėlto manau, kad
siekiant išvengti tų pačių klaidų būsimose procedūrose SESAR turėtų užbaigti diegti savo
vidaus kontrolės ir finansinės informacijos sistemas, kuriomis naudojantis būtų galima
kuo patikimiau ir tiksliau įvertinti kiekvienų finansinių metų biudžeto operacijas.

David Martin (S&D),    raštu. − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės
SESAR 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Vis dėlto man kelia nerimą tai, kad
integruota valdymo sistema, kurią naudojant būtų galima priskirti išlaidas konkretiems
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darbams ir nustatyti, iš kokių šaltinių padengiamos veiklos išlaidos, 2009 m. gruodžio
mėn. dar nebuvo taikoma.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. − Šiuo balsavimu bendrosios įmonės SESAR
vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas suteikia
patvirtinimą bendrosios įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina tai, kad Audito
Rūmai nustatė, jog 2009 m. bendrosios įmonės metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas
atliktos finansinės operacijos visais reikšmingais aspektais teisėtos ir tvarkingos.

Pranešimas: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Atsakomybė už Europos Parlamento narių
daromus viešus pareiškimus tenka, visų pirma, juos darantiems asmenims. Parlamentas
tik išimtiniais atvejais dalyvauja analizuojant susijusias aplinkybes, konkretų atvejį arba
tai, ar viešą pareiškimą padaręs asmuo turėjo tam teisę ar ne. Tačiau šis veiksmas yra
privalomas, kai viešą pareiškimą padaręs asmuo yra laikomas atskaitingu už išreikštos
minties turinį. Toks išimtinis atvejis, kurį ištirti yra Europos Parlamento pareiga, susijęs su
Europos Parlamento nariu Luigi de Magistrisui, kuris savo šalyje buvo paduotas į teismą
dėl Italijos laikraščiui duoto interviu, kurį davė būdamas politinės partijos, kuriai
atstovaujama Europos valdžios struktūrose, nariu. Į daromą pareiškimą arba į jo poveikį
vidaus politikai žvelgiant plačiau, Europos Parlamento narių teisė reikšti savo mintis turi
būti pripažįstama kaip laisvė ir todėl ginama.

Kaip ir Luigi de Magistris, visi kiti EP nariai naudojasi imunitetu nuo bet kokio tyrimo ar
sulaikymo dėl pareikštos nuomonės arba balsavimo. Šiuo atžvilgiu bet koks siekis užkirsti
kelią Europos Parlamento nariui pareikšti savo nuomonę viešojo intereso klausimais
demokratinėje visuomenėje yra neleistinas.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu.  −  (PT) Šis pranešimas yra dėl mūsų kolegos
Parlamento nario L. de Magistriso prašymo ginti jo imunitetą ir privilegijas, pagal Protokolo
dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir pagal Italijos Respublikos
Konstitucijos su pakeitimais, padarytais 1993 m. spalio 29 d. konstituciniu įsakymu Nr. 3,
68 straipsnį, kadangi jis gavo šaukimą į Benevento teismą, nes šio Parlamento narys
C. M. Mastella iškėlė jam bylą dėl Italijos laikraščiui duoto interviu. Turint omeny šio
Parlamento nusistovėjusią tvarką, atsižvelgiant į tai, kad teisinės procedūros yra civilinės
arba administracinės teisės pobūdžio, ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę, balsuoju už
mūsų kolegos L. de Magistriso parlamentinio imuniteto panaikinimą.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. − (LT) Pritariau šiam pranešimui, kadangi Komitetas mano,
kad Luigi de Magistris, duodamas minėtą interviu, vykdė savo kaip Europos Parlamento
nario pareigas ir politinę veiklą išreikšdamas savo nuomonę savo rinkėjams visuomenės
susidomėjimą keliančiu klausimu. Siekti Parlamento nariams neleisti išreikšti savo
nuomonės teisėtą visuomenės susidomėjimą ir susirūpinimą keliančiais klausimais ir
kritikuoti savo politinius oponentus iškeliant jiems bylą yra nepriimtina demokratinėje
visuomenėje ir tai pažeidžia protokolo 8 straipsnį, kuriuos siekiama ginti narių saviraiškos
laisvę jiems vykdant savo pareigas Parlamento kaip Europos Sąjungos institucijos labui.
Taip pat remdamasis minėtomis pastabomis ir Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3
dalimi, apsvarstęs priežastis ginti nario imunitetą ar jo neginti, Teisės reikalų komitetas
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rekomenduoja Europos Parlamentui ginti Luigi de Magistriso kaip Parlamento nario
imunitetą.

David Martin (S&D),    raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi atsakingas komitetas
mano, kad Luigi de Magistris, duodamas minėtą interviu, vykdė savo kaip Europos
Parlamento nario pareigas ir politinę veiklą išreikšdamas savo nuomonę savo rinkėjams
visuomenės susidomėjimą keliančiu klausimu. Siekti Parlamento nariams neleisti išreikšti
savo nuomonės teisėtą visuomenės susidomėjimą ir susirūpinimą keliančiais klausimais
ir kritikuoti savo politinius oponentus iškeliant jiems bylą yra nepriimtina demokratinėje
visuomenėje ir tai pažeidžia protokolo 8 straipsnį, kuriuo siekiama ginti narių saviraiškos
laisvę jiems vykdant savo pareigas Parlamento kaip Europos Sąjungos institucijos labui.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu. − L. De Magistrisui buvo iškelta byla dėl šmeižto. Dėl
to jis paprašė Europos Parlamento apsaugoti jo parlamentinį imunitetą ir privilegijas. Pagal
šį pranešimą Teisės reikalų komitetas siūlo, kad Europos Parlamentas turėtų apsaugoti
L. de Magistriso imunitetą. Balsavau „už“.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. − (PT) Parlamentas gavo prašymą panaikinti
mūsų kolegos L. de Magistriso parlamentinį imunitetą, kadangi jis gavo šaukimą į Benevento
teismą, nes Europos Parlamento narys C. M. Mastella padavė jį į teismą dėl L. de Magistriso
interviu 2009 m. spalio 31 d. Italijos laikraščiui.

Priėmęs pranešimą, kuriame nuspręsta neatšaukti parlamentinio imuniteto, Teisės reikalų
komitetas šiuo klausimu paskelbė pranešimą. Iš tiesų manoma, kad L. de Magistris,
pareikšdamas savo nuomonę, vykdė savo kaip Europos Parlamento nario pareigas. Šiame
pranešime teigiama, kad jis vykdė savo kaip Europos Parlamento nario pareigas ir politinę
veiklą išreikšdamas savo nuomonę savo rinkėjams visuomenės susidomėjimą keliančiu
klausimu.

Balsavau „už“, kadangi remiu Parlamento narių žodžio laisvę jiems vykdant savo pareigas
ir noriu apginti Europos Parlamento, kaip institucijos, interesus. Tačiau norėčiau pridurti,
kad, mano manymu, apskritai, turintys politinę atsakomybę asmenys, įskaitant Parlamento
narius, turėtų visada sakyti tiesą ir pagarbiai kalbėti apie savo pašnekovus, o taip būna ne
visada.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Čia siekiama apginti L. de Magistriso
imunitetą, kadangi duodamas aptariamą interviu, L. de Magistris vykdė savo kaip Europos
Parlamento nario pareigas ir politinę veiklą išreikšdamas savo nuomonę savo rinkėjams
visuomenės susidomėjimą keliančiu klausimu.

Pranešimas: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Ginu Bruno Gollnischo privilegijas ir imunitetą ir manau,
kad jam teikiami kaltinimai yra grynai politinio pobūdžio. Turi būti apgintas jo imunitetas,
kad jis galėtų toliau vykdyti savo pareigas kaip visas garantijas turintis Europos Parlamento
narys. Tokiais atvejais balsavimas dėl Europos Parlamento nario imuniteto gynimo
vykdomas per dalinę sesiją (be abejo, kai jis arba ji priklauso didelei frakcijai), todėl man
kyla minčių, kad kartais Europos Parlamente taikomi dvejopi standartai ir taip dingsta
pasitikėjimas visa institucija.

Anne Delvaux (PPE),    raštu. – (FR) Žinote, kaip gerbiu demokratines vertybes… Europos
Parlamento narys ir Nacionalinio fronto partijos guru Bruno Gollnisch paprašė ginti jo
parlamentinį imunitetą, nes Prancūzijos valdžios institucijos taikė priemones atliekant
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baudžiamąjį tyrimą B. Gollnischo ir jo vaidmens einant Nacionalinio fronto partijos
pirmininko pareigas Ronos-Alpių regiono taryboje atžvilgiu, kai Tarptautinė kovos su
rasizmu ir antisemitizmu lyga 2009 m. pateikė ieškinį kartu su reikalavimu dėl
kompensacijos dėl rasinės neapykantos kurstymo.

Skyriaus dėl Europos Parlamento narių imunitetą reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų
8 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi
ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.
Prancūzijos Respublikos konstitucijos 26 straipsnio 2 dalyje nustatytas tas pats dalykas.

Kai Prancūzijoje atliekamos apklausos rodo didelį Nacionalinio fronto partijos populiarumą
ir kai gali kilti klausimų dėl šios partijos tapimo vyraujančia (žiniasklaidoje ir politikoje),
esu patenkinta, kad Europos Parlamentas negins B. Gollnischo parlamentinio imuniteto
ir pareikalavo jį panaikinti, kad teismai galėtų dirbti savo darbą.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Šis pranešimas yra dėl prašymo ginti mūsų
kolegos Parlamento nario B. Gollnischo privilegijas ir imunitetą. Prašymas pateiktas, kai
Prancūzijos policija bandė jį suimti, kad jis atvyktų į Prancūzijos teismines institucijas dėl
bylos, susijusios su politinės nuomonės pareiškimu. Byloje Tarptautinė kovos su rasizmu
ir antisemitizmu lyga po spaudos pranešimo Ronos-Alpių regiono tarybos Nacionalinio
fronto partijos grupės, kurios pirmininkas buvo Bruno Gollnisch, tinklalapyje pateikė
kaltinimą dėl politinės neapykantos kurstymo. Atsižvelgiant į nusistovėjusią praktiką šiame
Parlamente ir Teisės reikalų komiteto nuomonę, pritariu pranešėjo pozicijai ir balsuoju už
mūsų kolegos parlamento nario B. Gollnischo parlamentinio imuniteto panaikinimą.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui, kadangi Bruno
Gollnischo prašyme ginti imunitetą nesivadovaujama Protokolo dėl ES privilegijų ir
imunitetų 8 str. ir jis šiuo atveju nėra taikytinas. Parlamentas, siekdamas nuspręsti ginti
parlamento nario imunitetą ar jį atšaukti, taiko savo nuoseklius principus. Atsakingas
komitetas neaptiko pakankamai tikslių ir rimtų įtarimų, kad ieškinys buvo pateiktas siekiant
pakenkti nario politinei reputacijai.

Antra, šis atvejis nepriklauso Bruno Gollnischo, kaip EP nario, politinės veiklos sričiai. Šis
atvejis iš tikrųjų susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario
regioninio ir vietos pobūdžio veikla, kuri skiriasi nuo EP nario veiklos. Trečia, Bruno
Gollnisch pateikė paaiškinimą dėl spaudoje skelbto jo frakcijos, veikiančios Ronos-Alpių
regiono taryboje, pranešimo, dėl kurio pateikti kaltinimai, nurodydamas, kad šį pranešimą
parengė to regiono Nacionalinio fronto grupė, įskaitant jo ryšių vadovą. Parlamento nario
imuniteto taikymas tokiai situacijai laikomas netinkamu, nes tai reikštų per daug platų
taisyklių, kuriomis siekiama vengti kištis į Parlamento veiklą ir nepriklausomumą, taikymą.
Taigi kompetentingos teismo institucijos, o ne Parlamentas turi nuspręsti, kartu laikantis
visų demokratinių garantijų, kokiu mastu buvo pažeisti Prancūzijos įstatymai,
reglamentuojantys rasinės neapykantos kurstymą, ir kokios galėtų būti teisinės pasekmės.
Teisės reikalų komitetas apsvarstė visus argumentus ir rekomenduoja EP neginti Bruno
Gollnischo parlamentinio imuniteto.

David Martin (S&D),    raštu.  − Apsvarstęs visus argumentus „už“ ir „prieš“ dėl Parlamento
nario parlamentinio imuniteto gynimo, pritariu Teisės reikalų komiteto rekomendacijai,
kad Parlamentas neturėtų ginti Bruno Gollnischo imuniteto.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Su religiniais įsitikinimais susijęs
niekinimas ir neapykantos kurstymas Prancūzijoje laikomi nusikaltimu ir tokia padėtis
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prilyginama flagrante delicto. B. Gollnisch viešai pareiškė paramą įžeidžiamam spaudos
pranešimui. Šiame pranešime musulmonai įvardijami kaip galvažudžiai. Pranešime kalbama
apie „Islamo invaziją ir mūsų kultūrinių vertybių naikinimą“. B. Gollnisch galės gintis.
Panaikinus jo imunitetą, bus sudarytos tam sąlygos. Todėl balsuoju prieš jo prašymą
apsaugoti jo parlamentinį imunitetą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. − (PT) Europos Parlamento narys Bruno
Gollnisch pateikė prašymą ginti jo parlamentinį imunitetą dėl to, kad Prancūzijos valdžios
institucijos taikė jo laisvę ribojančias priemones, kurios sudarė teisminio ieškinio, kurį
kartu su reikalavimu dėl kompensacijos (pranc. plainte avec constitution de partie civile) 2009 m.
sausio 26 d. pateikė Tarptautinė kovos su rasizmu ir antisemitizmu lyga prieš neįvardytą
asmenį dėl rasinės neapykantos kurstymo, nagrinėjimo veiksmų dalį. Padaryta išvada, kad
šis atvejis nepriklauso Bruno Gollnischo, kaip Europos Parlamento nario, politinės veiklos
sričiai, o iš tikrųjų susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario,
išrinkto remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, regioninio ir vietos pobūdžio veikla,
kuri skiriasi nuo Europos Parlamento nario veiklos. Neaptikta jokių fumus persecutionis
prielaidos įrodymų, t. y. įtarimų, kad ieškinys buvo pateiktas siekiant pakenkti nario politinei
reputacijai. Balsavau už šį pranešimą, kuriuo nutarta neginti B. Gollnischo privilegijų ir
imuniteto ir nustatyta, kad kompetentingos teismo institucijos turi nuspręsti, kartu laikantis
visų demokratinių garantijų, kokiu mastu pažeisti Prancūzijos įstatymai, reglamentuojantys
rasinės neapykantos kurstymą, ir kokios galėtų būti teisinės pasekmės.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šis atvejis nepriklauso Bruno Gollnischo,
kaip Europos Parlamento nario, politinės veiklos sričiai ir susijęs tik su Bruno Gollnischo,
kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario, regioninio ir vietos pobūdžio veikla. Todėl
nusprendėme neginti jo imuniteto.

Pranešimas: Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Ginu Bruno Gollnischo privilegijas ir imunitetą ir manau,
kad jam teikiami kaltinimai yra grynai politinio pobūdžio. Turi būti apgintas jo imunitetas,
kad jis galėtų toliau vykdyti savo pareigas kaip visas garantijas turintis Europos Parlamento
narys. Todėl balsavau prieš jo imuniteto panaikinimą.

Andrew Henry William Brons (NI),    raštu.  − Balsavau prieš Bruno Gollnischo
parlamentinio imuniteto panaikinimą nes: 1) tikiu žodžio laisve ir žodžiai, dėl kurių
pateiktas ieškinys, nėra smurto kurstymas ir jie nėra užgaulūs ar įžeidžiami. Buvo pateiktos
pastabos apie Islamo režimų netoleranciją asmenims, kurie laikomi eretikais; 2) nebuvo
sudarytos sąlygos jokioms diskusijoms prieš šiuos svarbius balsavimus (dėl Europos
Parlamento nario pagrindinių teisių); 3) pasiūlymas panaikinti Bruno Gollnischo imunitetą
(ir po to priimtas sprendimas jį panaikinti) neatitiko pasiūlymo leisti Europos Parlamento
nariui Elmarui Brokui iš Vokietijos išlaikyti savo imunitetą kaltinimų dėl (įtariamo) su
mokesčių vengimu susijusio turtinio nusikaltimo atžvilgiu. Aišku, kad kaltinimas pateiktas
be tinkamų įrodymų, privačiai organizacijai siekiant, kad B. Gollnisch netektų savo pareigų,
į kurias buvo išrinktas, ir gero vardo.

Philip Claeys (NI),    raštu.  −  (NL) Vien tai, kad mūsų kolegai nariui, kuris rizikuoja netekti
savo imuniteto, nebuvo suteikta galimybė apginti save plenarinėje sesijoje, yra paknakama
priežastis balsuoti prieš šį pranešimą, kuriame įrodinėjama, kad reikia panaikinti šį
imunitetą. Be to, piktina ir esmės neatitinka tai, kad Parlamento nariai gali prarasti savo
imunitetą ir būti duodami į teismą už savo nuomonės pareiškimą. Jei Europos Parlamentas
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nori, kad ateityje rinkėjai į jį žiūrėtų rimtai, jis privalo nedviprasmiškai ir be jokių
kompromisų ginti savo paties narių ir visų Europos piliečių teisę į žodžio laisvę.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Šis pranešimas yra dėl prašymo panaikinti
mūsų kolegos Parlamento nario B. Gollnischo privilegijas ir imunitetą; prašymą Europos
Parlamentui pateikė Lijono apeliacinio teismo prokuroras dėl tyrimo, susijusio su ieškiniu,
kurį kartu su reikalavimu dėl kompensacijos 2009 m. sausio 26 d. pateikė Tarptautinė
kovos su rasizmu ir antisemitizmu lyga (toliau – LICRA) dėl Ronos-Alpių regiono tarybos
Nacionalinio fronto partijos grupės, kurios pirmininkas buvo Bruno Gollnisch, internete
paskelbto spaudos pranešimo. Atsižvelgiant į nusistovėjusią praktiką šiame Parlamente, į
tai, kad parlamentinis imunitetas šiuo atveju taikomas netinkamai, ir į Teisės reikalų
komiteto nuomonę, pritariu pranešėjo pozicijai ir balsuoju už mūsų kolegos Parlamento
nario B. Gollnischo parlamentinio imuniteto panaikinimą.

Nick Griffin (NI),    raštu.  − Balsavau prieš Bruno Gollnischo parlamentinio imuniteto
panaikinimą, nes: 1) žodžio laisvė yra pamatinė mūsų visuomenės vertybė ir mūsų
demokratijos pagrindas. Jos neturėtų varžyti politiniai oponentai. B. Gollnischui priskiriami
teiginiai nėra smurto kurstymas ir jie nėra užgaulūs ar įžeidžiami. Buvo pateiktos pastabos
apie Islamo režimų netoleranciją netikintiesiems; 2) nebuvo sudarytos sąlygos jokioms
diskusijoms prieš balsavimą dėl šio klausimo, kuris daro poveikį Europos Parlamento nario
pagrindinėms teisėms; 3) pasiūlymas panaikinti Bruno Gollnischo imunitetą (ir politiškai
pagrįstas sprendimas jį panaikinti) neatitiko pasiūlymo leisti Europos Parlamento nariui
Elmarui Brokui iš Vokietijos išlaikyti savo imunitetą kaltinimų dėl (įtariamo) su mokesčių
vengimu susijusio turtinio nusikaltimo atžvilgiu.

Aišku, kad kaltinimas pateiktas be tinkamų įrodymų, privačiai organizacijai siekiant, kad
B. Gollnisch netektų savo pareigų, į kurias buvo išrinktas, ir gero vardo. Taip pat aišku, kad
Parlamente vis labiau plintant politinio korektiškumo netoleravimo atmosferai, kai kurie
Europos Parlamento nariai yra lygesni už kitus.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. − (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi pirma, atsakingas
komitetas neaptiko pakankamai tikslių ir rimtų įtarimų, kad ieškinys buvo pateiktas siekiant
pakenkti nario politinei reputacijai.

Antra, šis atvejis nepriklauso Bruno Gollnischo, kaip Europos Parlamento nario, politinės
veiklos sričiai. Šis atvejis iš tikrųjų susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono
tarybos nario regioninio ir vietos pobūdžio veikla, kuri skiriasi nuo EP nario veiklos.

Trečia, Bruno Gollnisch pateikė paaiškinimą dėl spaudoje skelbto jo frakcijos, veikiančios
Ronos-Alpių regiono taryboje, pranešimo, dėl kurio pateikti kaltinimai. Parlamento nario
imuniteto taikymas tokiai situacijai laikomas netinkamu, nes tai reikštų per daug platų
taisyklių, kuriomis siekiama vengti kištis į Parlamento veiklą ir nepriklausomumą, taikymą.

Taigi kompetentingos teismo institucijos, o ne Parlamentas turi nuspręsti, kartu laikantis
visų demokratinių garantijų, kokiu mastu buvo pažeisti Prancūzijos įstatymai,
reglamentuojantys rasinės neapykantos kurstymą, ir kokios galėtų būti teisinės pasekmės.
Pažymėtina, kad EP, priimdamas sprendimą atšaukti nario imunitetą, tiesiog leidžia
atsakingai nacionalinei valdžios institucijai patraukti asmenį atsakomybėn (atsižvelgiant
į tai, kad nepažeidžiama Institucijos veikla ir nepriklausomumas) ir tokiu sprendimu niekaip
nėra patvirtinama nario kaltė ar išreiškiama nuomonė dėl to, ar tam tikri veiksmai ar
požiūriai pateisina tyrimą. Taip pat Teisės reikalų komitetas apsvarstė visus argumentus
ir rekomenduoja EP atšaukti Bruno Gollnischo parlamentinį imunitetą.
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Jean-Marie Le Pen (NI),    raštu. – (FR) Atsižvelgdamas į savo ilgą (27 metų) parlamento
nario veiklą Prancūzijos Nacionalinėje asamblėjoje ir Europos Parlamente galiu pasakyti,
kad Europos Parlamento požiūris į B. Gollnischo parlamentinio imuniteto panaikinimą
buvo ypač netinkamas. Europos Parlamento nariui nebuvo suteikta galimybė išsakyti savo
nuomonę ir apginti save prieš savo kolegas narius, kurie, beje, nesivargino ir neįsigilino į
bylos faktus. Jei jie būtų tai padarę, būtų sužinoję, kad B. Gollnisch tik netiesiogiai atsakingas
dėl šio klausimo ir kad šis klausimas susijęs su jo politinės nuomonės laisve. Mokyti
demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms yra viena; jas gerbti savo pačių institucijoje –
visiškai kita.

Marine Le Pen (NI),    raštu. – (FR) Teisminių procedūrų taikymas bandant užkirsti kelią
Parlamento nariams reikšti savo nuomonę su teisėtais visuomenės interesais ir reikalais
susijusiais klausimais ir kritikuoti savo politinius oponentus demokratinėje visuomenėje
yra nepriimtinas ir tai pažeidžia Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 8
straipsnį, kuriuo siekiama apsaugoti narių žodžio laisvę. Visapusiškai pritariu šiai
koncepcijai. Tačiau, B. Rapkay manymu, tai taikoma tik L. De Magistrisui, kuris kaltinamas
šmeižtu, ir netaikoma Bruno Gollnischui, kuris kaltinamas dėl savo politinės nuomonės
pareiškimo. Tai dvejopų standartų atvejis. Kaip gali būti, kad mūsų žinojimas, ką L. De
Magistris mano apie savo kolegą Parlamento narį labiau atitinka visuomenės interesus ir
yra demokratiškesnis dalykas nei žinojimas, ką Nacionalinio fronto partija mano apie romų
riaušes ar masinės imigracijos pavojus? Akivaizdu, kad Bruno Gollnisch imuniteto
praradimo priežastis ta, jog Bruno Gollnischo politiniams oponentams nepatiko aptariamas
spaudos pareiškimas, nors jis labiau atitinka visuomenės interesus. Šio Parlamento išrinktų
atstovų žodžio laisvė negali būti kintamas dalykas ir neturėtų priklausyti nuo to, ar asmens
veidas patinka, ar ne. Šio pranešimo patvirtinimas jums nedaro garbės.

David Martin (S&D),    raštu.  − Pritariu Bruno Gollnischo imuniteto atšaukimui, kad jis
galėtų stoti prieš teismą dėl nusikaltimo dėl rasinės neapykantos kurstymo.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Su religiniais įsitikinimai susijęs
niekinimas ir neapykantos kurstymas Prancūzijoje laikomi nusikaltimu ir tokia padėtis
prilyginama flagrante delicto. B. Gollnisch viešai pareiškė paramą įžeidžiamam spaudos
pranešimui. Šiame pranešime musulmonai įvardijami kaip galvažudžiai. Pranešime kalbama
apie „Islamo invaziją ir mūsų kultūrinių vertybių naikinimą“. B. Gollnisch galės gintis.
Panaikinus jo imunitetą, bus sudarytos tam sąlygos. Todėl balsuoju prieš jo prašymą
apsaugoti jo parlamentinį imunitetą.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Balsavau prieš Bruno Gollnischo imuniteto atšaukimą,
nes Teisės reikalų komiteto pateikta aiškinamoji dalis yra visiškai savavališka. Jei B. Gollnisch
kaltinamas dėl spaudos pranešimo, kurį parašė Nacionalinio fronto partijos politinis biuras,
ši veikla neabejotinai turi būti vertinama kaip patenkanti į B. Gollnischo ES įgaliojimų
apimtį. Argumentas, kad atvejis iš tikrųjų susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip regiono
tarybos nario, veikla, nieko nelemia, nes ES įgaliojimai negali būti vertinami kaip ne visos
darbo dienos veikla ar panašiai. Jei B. Gollnisch būtų padaręs tokį patį pareiškimą per
Europos Parlamento dalinę sesiją ar viename savo komitetų, ar būtų pateiktas toks pat
argumentas? Spaudos pranešimo, kuris tapo ekstradicijos pagrindu, turinys 100 proc.
atitinka žodžio laisvės principą. Jei politiškai nepopuliarūs pareiškimai dabar tampa
ekstradicijos pagrindu, tai dar kartą prarodo, ką Europos Parlamentas galvoja apie tikrąją
demokratiją.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. − (PT) Tai pranešimas dėl Prancūzijos generalinio
prokuroro pateikto prašymo atšaukti mūsų kolegos nario Bruno Gollnischo imunitetą,
kad būtų galima vykdyti ieškinio dėl tariamo rasinės neapykantos kurstymo tyrimą ir, jei
to reikėtų, kviesti Bruną Gollnischą į Prancūzijos pirmosios instancijos teismą, apeliacinį
teismą ir kasacinį teismą. Bruno Gollnischo imuniteto atšaukimas susijęs su įtarimais
įvykdžius rasinės neapykantos kurstymo baudžiamąjį nusižengimą, kai Ronos-Alpių
regiono tarybos Nacionalinio fronto partijos grupė, kurios pirmininkas buvo Bruno
Gollnisch, 2008 m. spalio 3 d. paskelbė spaudos pranešimą, taigi veiksmai iš tikrųjų susiję
tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario, išrinkto remiantis
tiesiogine visuotine rinkimų teise, regioninio ir vietos pobūdžio veikla, kuri skiriasi nuo
Europos Parlamento nario veiklos. Neaptikta jokių fumus persecutionis prielaidos įrodymų,
t. y. įtarimų, kad ieškinys buvo pateiktas siekiant pakenkti politinei nario reputacijai.
Balsavau už šį pranešimą, kuriuo nutarta neginti B. Gollnischo privilegijų ir imuniteto ir
nustatyta, kad kompetentingos teismo institucijos turi nuspręsti, kartu laikantis visų
demokratinių garantijų, kokiu mastu pažeisti Prancūzijos įstatymai, reglamentuojantys
rasinės neapykantos kurstymą, ir kokios galėtų būti teisinės pasekmės.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Atvejis nesiskiria nuo ankstesniojo (žr.
A7-0154/2011), tik čia prašymą dėl imuniteto atšaukimo pateikė Prancūzijos valdžios
institucijos.

Rekomendacija: Kriton Arsenis (A7-0078/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. − (PT) Prespos ežerų baseinas (Prespos parko teritorija)
išsidėstęs Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos
teritorijose. Pirmoji šių šalių yra Europos Sąjungos valstybė narė, antroji turi ES šalies
kandidatės statusą, o trečioji – potencialios ES šalies kandidatės statusą. Albanija ir BJRM
su ES yra sudariusios stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir plėtojant tvarią ekonomiką
ir ekologiškas infrastruktūras, kurios savaime lemia darbo vietų kūrimą vietos lygmeniu,
bus sukurtas didelis užimtumo potencialas taip prisidedant prie strategijos „Europa 2020“
įgyvendinimo. Be to, geriau naudojant išteklius, tvari ekonomikos plėtra ir gamtos apsauga
gali ir turi būti suderintos ir taip turėtų būti sustiprintas bendradarbiavimas su kaimyninėmis
šalimis joms siekiant integracijos į Europą. Dėl visų šių minėtų priežasčių balsuoju už šį
projektą dėl susitarimo.

Mara Bizzotto (EFD),    raštu. – (IT) Pritariu Europos Sąjungos dalyvavimui pasirašant
Susitarimą dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo, kurį sudarė Graikija,
Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (BJRM) ir Albanija. Laikausi tokio požiūrio,
nes parko teritorija dėl geomorfologinės, ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos
biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė zona. Taip pat pritariu
susitarime nustatytiems tikslams ir principams, kurie grindžiami tausiu gamtinių išteklių
naudojimu, dėmesiu biologinės įvairovės saugojimui ir išlaikymui ir kova su vandenų tarša
ir jos kontrole ir mažinimu Prespos ežerų teritorijoje.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu.  −  (PT) Teigiamai vertinu valstybių narių pastangas
dirbti kartu su ne ES valstybėmis siekiant tausesnio išteklių naudojimo. Todėl balsuoju už
Susitarimo dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo sudarymą, nes manau,
kad šis susitarimas svarbus trijų valstybių, kurių teritorijoje išsidėstęs parkas, t. y. Graikijos,
Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos vystymuisi. Taip
pat manau, kad šis parkas svarbus aplinkai, gamtos išsaugojimui ir įvairaus netiesioginio
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teigiamo poveikio, kuris gali kilti iš tokio tipo bendradarbiavimo, ypač gerų santykių
stiprėjimo Balkanų regione, atžvilgiu.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Teigiamai vertinu Susitarimo dėl Prespos parko teritorijos
apsaugos ir tvaraus vystymo tarp Europos Sąjungos, Albanijos ir Buvusiosios Jugoslavijos
Respublika Makedonijos (BJRM) sudarymą, kuriuo siekiama įtvirtinti šių trijų šalių, kurių
teritorijoje išsidėstęs Prespos baseinas, bendradarbiavimą ir užtikrinti integruotą ekosistemos
apsaugą ir tvarų Prespos parko teritorijos vystymą. Šis susitarimas rodo sėkmingą ES
Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimą, siekiant saugoti aplinką, užtikrinti geresnes
regiono gyventojų gyvenimo sąlygas ir skatinti trijų šalių – Graikijos, Albanijos ir BJRM –
bendradarbiavimą. Tai stiprins gerus kaimyninius susitariančiųjų šalių santykius Balkanuose,
kurie yra ypač jautrus regionas.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Ši rekomendacija yra dėl Tarybos sprendimo
projekto dėl Susitarimo dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo sudarymo
Europos Sąjungos vardu; Prespos parkas įkurtas 1977 m., ir 2000 m. vasario 2 d.
deklaracijoje, kurią pasirašė Prespos šalys – Graikija, Albanija ir Buvusioji Jugoslavijos
Respublika Makedonija (BJRM) – ši teritorija paskelbta tarpvalstybiniu mastu saugoma
zona. Europos Sąjunga supranta, kad būtina skubiai apsaugoti ir puoselėti gamtinius
išteklius, taigi nuo aštuntojo dešimtmečio ji patvirtino teisės aktų paketą, kurio vienas
pagrindinių elementų – 2000 m. priimta Vandens pagrindų direktyva. Šio susitarimo tikslas
– įtvirtinti ES ir minėtų valstybių bendradarbiavimą siekiant užtikrinti tvarų regiono vystymą
ir apsaugoti jo ekosistemą, ypač rengiant kompleksinius Prespos hidrografinio baseino
valdymo planus. Kai vis daugėja nelaimių, kylančių dėl klimato kaitos, sveikinu Tarybą dėl
šio projekto ir norėčiau, kad jis būtų užbaigtas kiek galima greičiau.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Prespos ežerų baseinas (Prespos parko teritorija)
išsidėstęs Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos
teritorijose. Labai svarbu sukurti gyvenamąją buveinę saugant daugelį retų ir (arba) tai
vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia
išnykti, perėjimo vietą ir zoną, turtingą kultūra ir paveldu.

Susitarimo tikslas – įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti integruotą ekosistemos
apsaugą ir tvarų Prespos parko teritorijos vystymą, įskaitant kompleksinių hidrografinio
baseino valdymo planų rengimą. Kad įgyvendintų šį tikslą, susitariančiosios šalys,
vadovaudamosi suverenios lygybės, teritorinio vientisumo, savitarpio naudos ir geros
valios principais, įsipareigojo atskirai ir bendradarbiaudamos imtis būtinų priemonių
siekiant užtikrinti Prespos ežerų vandenų valdymą, kovoti su tarša, ją kontroliuoti ir mažinti,
saugoti ir išlaikyti teritorijos biologinę įvairovę, saugoti dirvožemį, užtikrinti apdairų
gamtos išteklių naudojimą ir tvarų vystymą.

Todėl balsuojame už šį pranešimą.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Prespos ežerų baseinas (Prespos parko teritorija)
išsidėstęs Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos
teritorijose ir yra labai svarbus kuriant gyvenamąją buveinę saugant daugelį retų ir (arba)
tai vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia
išnykti, perėjimo vietą ir zoną, turtingą kultūra ir paveldu.

Susitarimo tikslas – įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti integruotą ekosistemos
apsaugą ir tvarų Prespos parko teritorijos vystymą, įskaitant kompleksinių hidrografinio
baseino valdymo planų rengimą.
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Kad įgyvendintų šį tikslą, susitariančiosios šalys, vadovaudamosi suverenios lygybės,
teritorinio vientisumo, savitarpio naudos ir geros valios principais, įsipareigojo atskirai ir
bendradarbiaudamos imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti Prespos ežerų vandenų
valdymą, kovoti su tarša, ją kontroliuoti ir mažinti, saugoti ir išlaikyti teritorijos biologinę
įvairovę, saugoti dirvožemį, užtikrinti apdairų gamtos išteklių naudojimą ir tvarų vystymą.

Todėl balsuojame už šį pranešimą.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    raštu.  − 2010 m. vasario mėn. dalyvaujant Europos
Sąjungai, Graikija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Albanija pasirašė
susitarimą dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus jo vystymo. Šio susitarimo
tikslas – užtikrinti Prespos parko apsaugą ir visapusišką ekosistemos apsaugą. Ežerai ir jų
aplinka yra svarbi ekologijos požiūriu, bet to, ši zona unikali dėl geomorfologinės,
ekologinės, biologinės įvairovės ir kultūrinės svarbos. Ji yra gyvybiškai svarbi buveinė
saugant daugelį retų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia
išnykti, perėjimo vieta ir zona, kurioje saugomas svarbus archeologinis ir tradicinis paveldas.
Todėl reikėtų gauti Parlamento pritarimą, kad būtų sudarytos sąlygos susitarimui patvirtinti.

Lorenzo Fontana (EFD),    raštu. – (IT) Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos
Makedonijos (BJRM) ir Albanijos pasienio teritorijose išsidėstęs Prespos upės baseinas yra
svarbi gamtinė zona. Susitarimas, kurį pasirašys Europos Sąjunga, prisidės prie kai kurių
svarbių tikslų saugant šią zoną, ekosistemą ir diegiant tvarų atsinaujinančiosios energijos
naudojimą, siekimo. Būtent todėl balsuosiu už šią rekomendaciją.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui, nes šio Susitarimo
tikslas – įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti integruotą ekosistemos apsaugą ir
tvarų Prespos parko teritorijos vystymą, įskaitant kompleksinių upių baseinų valdymo
planų rengimą pagal tarptautinius ir Europos Sąjungos standartus. Prespos ežerų baseinas
(Prespos parko teritorija) išsidėstęs Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos
Makedonijos (BJRM) ir Albanijos teritorijose. Pirmoji šių šalių yra Europos Sąjungos valstybė
narė, antroji turi ES šalies kandidatės statusą, o trečioji – potencialios ES šalies kandidatės
statusą. Albanija ir BJRM su ES yra sudariusios stabilizacijos ir asociacijos susitarimą.
Prespos parko teritorija dėl geomorfologinės, ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos
biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė zona. Ji yra gyvybiškai svarbi
buveinė saugant daugelį retų ir (arba) tai vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat
paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia išnykti, perėjimo vieta ir zona, kurioje saugomas
svarbus archeologinis ir tradicinis paveldas.

Dėl šių priežasčių šios trys šalys 2010 m. vasario 2 d., dalyvaujant ES, pasirašė Susitarimą
dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo, kuriam taip pat reikalingas
Europos Parlamento pritarimas. Kad įgyvendintų šį tikslą, susitariančios šalys,
vadovaudamosi suverenios lygybės, teritorinio vientisumo, savitarpio naudos ir geros
valios principais, įsipareigojo atskirai ir bendradarbiaudamos imtis būtinų priemonių ir
taikyti geriausius turimus metodus.

David Martin (S&D),    raštu.  − Teigiamai vertinu šį susitarimą dėl Prespos parko teritorijos
apsaugos ir tvaraus vystymo. Prespos parko teritorija dėl geomorfologinės, ekologinės ir
kultūrinės svarbos bei svarbos biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė
zona. Ji yra gyvybiškai svarbi buveinė saugant daugelį retų ir (arba) tai vietovei būdingų
faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia išnykti, perėjimo
vieta ir zona, kurioje saugomas svarbus archeologinis ir tradicinis paveldas.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. − (ES) Tai pranešimas dėl Prespos ežerų baseino, kuris
dėl geomorfologinės, ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos biologinės įvairovės
srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė zona. Ji yra gyvybiškai svarbi buveinė saugant
daugelį retų ir (arba) tai vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems
pasaulio mastu gresia išnykti, perėjimo vieta ir zona, kurioje saugomas svarbus archeologinis
ir tradicinis paveldas. Patį susitarimą sudaro Graikija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika
Makedonija ir Albanija, kurių teritorijose išsidėsčiusi ši gamtinė zona, norėdamos: įtvirtinti
bendradarbiavimą siekiant užtikrinti šių ežerų vandenų valdymą, kad būtų kovojama su
vandenų tarša, ji būtų kontroliuojama ir mažinama; saugoti ir išlaikyti teritorijos biologinę
įvairovę ir saugoti teritorijos dirvožemį nuo erozijos; užtikrinti apdairų gamtos išteklių
naudojimą ir tvarų vystymą; užkirsti kelią svetimų gyvūnų ir augalų rūšių įvežimui ir
veisimui; reguliuoti žmogaus veiklą, kuri daro neigiamą poveikį šiai teritorijai. Esu įsitikinęs,
kad reikia didinti visų dalyvaujančių šalių bendradarbiavimą visuomet laikantis lygybės,
teritorinio vientisumo ir savitarpio naudos principų, kad būtų saugoma ši išskirtinės vertės
zona. Todėl balsuoju už šį susitarimą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. − (PT) Šio pranešimo pagrindas – Tarybos
sprendimo projektas dėl susitarimo dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus
vystymo pasirašymo; dėl Prespos hidrografinio baseino. Europos Sąjungoje nuo seno
galioja teisės aktai, skirti jos vandenims apsaugoti, t. y. 2000 m. priimta Vandens pagrindų
direktyva (2000/60/EB), kurioje nustatytas tikslas saugoti visus vandenis (upes, ežerus,
požeminius ir pakrančių vandenis) ir siekiant šio tikslo numatyta koordinuoti pastangas
valdant bendrus hidrografinius baseinus, kurie driekiasi per administracines ir politines
sienas. Prespos hidrografinis baseinas išsidėstęs Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos
Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos teritorijose. BJRM turi ES šalies kandidatės
statusą, o Albanija – potencialios ES šalies kandidatės statusą. Todėl būtina sudaryti
tarptautinį susitarimą siekiant vandens pagrindų direktyvos tikslų, t. y. gerinti paslaugas,
susijusias su šios teritorijos biologine įvairove ir ekosistemomis. Balsavau už šį pranešimą,
kurį anksčiau vienbalsiai patvirtinto Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos
komitetas.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. − (PT) Prespos hidrografinis baseinas išsidėstęs Graikijos,
Albanijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) teritorijose. Kadangi
ši teritorija yra neginčijamą ekologinę naudą teikiantis biologinės įvairovės ir gamtinio
klimato reguliavimo šaltinis, ją verta saugoti Europos Sąjungos pastangomis pagal Vandens
pagrindų direktyvą (2000/60/EB). Pagal šią direktyvą, kai upių baseinai driekiasi už ES
teritorijos ribų, būtina koordinuoti veiksmus su susijusiomis šalimis ir dėl šios priežasties
2010 m. vasario 2 d. buvo sudarytas susitarimas dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir
tvaraus vystymo; atstovaudama ES taip pat dalyvavo Komisija. Tačiau galutiniam susitarimo
patvirtinimui Taryboje reikalingas Europos Parlamento pritarimas. Dėl šių išvardytų
priežasčių balsuoju už šio susitarimo patvirtinimą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Prespos parko teritorija dėl geomorfologinės,
ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės
reikšmės gamtinė zona. Ji yra gyvybiškai svarbi buveinė saugant daugelį retų ir (arba) tai
vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia
išnykti, perėjimo vieta ir zona, kurioje saugomas svarbus archeologinis ir tradicinis paveldas.
Dėl šių priežasčių trys susijusios šalys 2010 m. vasario 2 d., dalyvaujant ES, pasirašė
Susitarimą dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo. Susitarimo tikslas –
įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti integruotą ekosistemos apsaugą ir tvarų
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Prespos parko teritorijos vystymą, įskaitant kompleksinių upių baseinų valdymo planų
rengimą pagal tarptautinius ir Europos Sąjungos standartus. Remiantis Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalies a punktu, Tarybai norint pasirašyti šį susitarimą
reikalingas Europos Parlamento pritarimas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Europos Sąjungoje nuo seno galioja teisės aktai, skirti
jos vandenims apsaugoti, iš jų, turbūt, svarbiausia – 2000 m. priimta Vandens pagrindų
direktyva (VPD). Pagal šį teisės aktą, kai upių baseinai driekiasi už ES teritorijos ribų,
valstybės narės stengiasi užtikrinti deramą koordinavimą su atitinkamomis ES
nepriklausančiomis valstybėmis, kuriose yra tas pats upės baseino rajonas. Jei koordinavimas
vykdomas pagal tarptautinį susitarimą, būtina, kad Europos Sąjunga kaip susitariančioji
šalis dalyvautų svarstant į susitarimą įtrauktus klausimus, kurie priskiriami ES kompetencijai.

Prespos parko teritorija dėl geomorfologinės, ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos
biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė zona. Šiandien patvirtintu
tekstu norima įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti integruotą ekosistemos apsaugą
ir tvarų Prespos parko teritorijos vystymą, įskaitant kompleksinių upių baseinų valdymo
planų rengimą pagal tarptautinius ir Europos Sąjungos standartus. Susitarimas padės
sėkmingai įgyvendinti ES Vandens pagrindų direktyvą, saugoti aplinką, užtikrinti geresnes
vietos gyventojų gyvenimo sąlygas ir stiprins gerus kaimyninius šalių santykius ypač
jautrioje teritorijoje Balkanuose.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    raštu. − Praėjusiais metais Komisija ir kitos ES institucijos
atkreipė dėmesį į tai, kad nesilaikome savo su biologine įvairove susijusių tikslų. Tai labai
apgailėtina padėtis, kurią būtina skubiai ir veiksmingai keisti, kad būtų apsaugota biologinė
įvairovė ir neįkainojamos paslaugos, kurias ji teikia ekologijos požiūriu. Reikia kiek galima
skatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, nes ši problema yra pasaulinio lygmens,
taigi šį susitarimą reikia vertinti labai teigiamai.

Rekomendacija: Carmen Fraga Estévez (A7-0142/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. − (PT) Balsuoju už C. Fragos Estévez rekomendaciją
palankiai vertinti Europos Komisijos dedamas pastangas siekiant, kad būtų priimtos
regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų (RŽVO) rezoliucijos, pagrįstos uostų
valstybių priemonių susitarimu. Per Indijos vandenyno tunų komisijos plenarinį posėdį,
vykusį 2010 m. kovo mėn. Busane (Pietų Korėja), priimta ES pateikta rezoliucija dėl uostų
valstybių priemonių (rezoliucija 2010/11). Panašius pasiūlymus ES pateikė kitose RŽVO
siekdama, kad būtų sustiprintos jų šiuo metu galiojančios uostų valstybių priemonės ir
suderintos su Susitarimo reikalavimais. Deja, keletą kartų šie pasiūlymai negalėjo būti
priimti, kadangi tam paprieštaravo daug šalių, kaip antai Lotynų Amerikos ir mažos Ramiojo
vandenyno salų valstybės.

Kaip siūlo pranešėja, aš irgi raginu Europos Komisiją ir toliau stengtis, kad būtų priimti šie
pasiūlymai, nes kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba
Susitarime numatytos priemonės bus tik tuomet iš tiesų veiksmingos, jei ir kai jos bus
vykdomos nuodugniai, vienodu būdu ir skaidriai, siekiant, kad būtų išvengta spragų,
kuriomis lengvai galėtų pasinaudoti NNN žvejybos vykdytojai.

Antonello Antinoro (PPE),    raštu. – (IT) Pritariau rekomendacijai, nes Europos Sąjunga
turi aiškiai parodyti savo poziciją, nukreiptą prieš neteisėtą, nedeklaruojamą ir
nereglamentuojamą žvejybą. Europos Sąjungai tenka labai svarbus vaidmuo tarptautiniu
lygmeniu sprendžiant su žvejybos valdymu susijusius klausimus. Todėl ES turi remti viską,
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kas susiję su tarptautinių taisyklių dėl pažeidimų vykdymo užtikrinimu. C. Fraga Estévez
palankiai vertina Europos Komisijos dedamas pastangas siekiant, kad būtų priimtos
rezoliucijos, pagrįstos FAO uostų valstybių priemonių susitarimu. Komitete tvirtai pritarėme
minčiai, kad reikia toliau daryti spaudimą dėl šių pasiūlymų. Tiesą pasakius, neteisėta
žvejyba apima deklaruojamus laivus, kurie žvejoja negausias rūšis, ir leidimų neturinčių
laivų žvejybą saugomose zonose ar per arti kranto.

Deja, apie 60 proc. į mūsų rinkas patenkančių žvejybos produktų tenka neteisėtai žvejybai
ir dėl to sudėtinga nustatyti tokių produktų kokybę ir juos atsekti. Būtent todėl manome,
kad Europa turėtų rodyti pavyzdį visoms kitoms šiame sektoriuje veikiančioms šalims,
kurios galiausiai patenka į palankesnę padėtį tarptautinėse rinkose, nes joms nereikia
laikytis jokių apribojimų, kurie taikomi mūsų žvejams.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Balsavau už C. Fragos rekomendaciją
dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama
užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo
jos ir ją panaikinti, patvirtinimo projekto. Balsavau „už“, nes iniciatyvos turinys sudarys
sąlygas svariai prisidėti prie pasaulinės kovos su neteisėta žvejyba. Iniciatyvos turinys bus
veiksmingas tik tuomet, jei bus taikomas nuodugniai, vienodu būdu ir skaidriai.

Mara Bizzotto (EFD),    raštu. – (IT) Pamažu vis didesne problema tampa žuvų išteklių
trūkumas ne tik mūsų jūrose, bet ir pasauliniu lygmeniu. Žinome, kad gyvieji jūrų ištekliai
būtini ne tik kaip svarbi žmogaus mitybos dalis, bet ir kaip svarbus visos ekosistemos
sveikatos aspektas. Todėl būtina, kad visų lygių vyriausybės – nuo regionų iki centrinių
vyriausybių ir iki pat Europos Sąjungos – dėtų kiek gali daugiau pastangų, kad būtų sukurtos
reguliavimo ir teisėkūros priemonės, padedančios apsaugoti žuvų telkinius, nes tai yra
vienintelė ilgalaikio žvejybos veiklos tvarumo garantija.

Balsavau už Parlamento rekomendaciją Tarybai, kad Taryba galėtų ES vardu tęsti Susitarimo
dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai
ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, patvirtinimą. Jei
nacionalinės institucijos teisingai įgyvendins šį tarptautinį susitarimą, jis taps svarbia
ilgalaikės jūrų gyvybės apsaugos ir tausaus žuvų telkinių naudojimo priemone.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. − (LT) Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos
Parlamentas pritarė Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos susitarimo
sudarymui, kuriuo remiantis būtų skatinamas atsakingas žuvininkystės išteklių bei jūrų
ekosistemų naudojimas. Šiame susitarime yra numatomos konkrečios priemonės, kaip
būtų galima efektyviau kovoti su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba ES
teritoriniuose vandenyse. Šios priemonės tai yra standartai, kuriais remiantis valstybės
narės turėtų remtis priimdamos su užsienio vėliava plaukiojančių laivų bei norinčių
pasinaudoti jų uostais, stebėjimo, kontrolės ir tikrinimo priemones. Šio susitarimo
priemonės galėtų būti taikomos ne tik žvejybiniams, bet ir su žvejyba susijusiems laivams
(pavyzdžiui, transporto laivus, pervežančius žvejybos produktus). Kova su neteisėta,
nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba yra esminė bendros žuvininkystės politikos dalis,
ir reikėtų, kad ES turėtų galimybę skatinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje, aktyviai
ir konstruktyviai dalyvaudama priimant tarptautinį dokumentą dėl uosto valstybės
priemonių.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota
žvejyba laikoma viena didžiausių grėsmių žuvininkystės rinkos, kurioje Europos Sąjungai
tenka svarbus pasaulinis vaidmuo, ištekliams. Šiuo atveju neabejotinai reikia persvarstyti
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bendrąją ES lygmens žuvininkystės politiką, skirtą apsaugoti tausų gyvųjų vandenų išteklių
naudojimą. Tarybos patvirtinimui siūlomas susitarimas buvo parengtas būtent tam, kad
būtų laikomasi šių tarptautinių reikalavimų siekiant užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai
ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, uosto valstybėms
įgyvendinant veiksmingas priemones. Patvirtinus susitarimą, šios priemonės iš savanoriškų
turėtų tapti privalomais būtinaisiais standartais, kuriuos uostų valstybės turėtų taikyti
siekdamos stebėti, kontroliuoti ir tikrinti su užsienio vėliava plaukiojančių laivus, norinčius
pasinaudoti jų uostais.

Tai, kad priemonių, kurių įgyvendinimas patenka į uostų valstybių atsakomybės sritį,
rinkinys vis tik rengiamas pagal tarptautinę priemonę, yra privalumas. Pasaulinė šios NNN
žvejybos veiklos priežiūra gali lemti bendrą geresnį žvejybos veiklos stebėjimą. Tokiu
atveju organizavimo ir įgyvendinimo sąnaudos būtų mažesnės.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už C. Fragos Estévez pateiktą tekstą, kuriai
norėčiau pareikšti padėką už nuveiktą darbą. Tiesą pasakius manau, kad Europos Sąjunga
turėtų panaudoti visas savo turimas priemones, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prekybai
ir su ja būtų kovojama ir kartu būtų išsaugota žvejybos rinka, kuri visuomet yra tvirtas
bendros žuvininkystės politikos ramstis.

Todėl pats laikas patvirtinti griežtesnes taisykles ir, svarbiausia, jų laikytis. Europos ir
tarptautinių žvejybos taisyklių nesilaikantiems laivams turėtų būti uždrausta vykdyti veiklą
ir reikėtų užtikrinti, kad bus gaunama daugiau informacijos apie visus laivus, prašančius
leidimo įplaukti į uostus. Nepamirškime, kad Europa, kuri pasaulyje pagal žvejybos
pajėgumus užima trečiąją vietą, metų metus dirba siekdama užtikrinti, kad valstybės narės
ir trečiosios šalys laikytųsi taisyklių, siekiant tausios žvejybos rinkos ir jūrų aplinkos
apsaugos nuo galimos žalos.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. − (PT) Pritariu Tarybos sprendimo dėl Susitarimo
dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai
ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, patvirtinimo Europos
Sąjungos vardu projektui. Manau, kad tokių priemonių veiksmingumas yra esminis dalykas
norint užtikrinti jūrų ekosistemų, taigi ir jūrų naudojimo bei atitinkamų pramonės šakų
apsaugą ir tvarumą. Norint užtikrinti minėtą veiksmingumą, reikia, kad valstybės narės
visas šias priemones taikytų suderintai, kontroliuodamos laivų iškrovimą, perkrovimus ir
kitas jų uostuose atliekamas operacijas. Todėl noriu pabrėžti su keitimosi informacija
priemone susijusio aspekto svarbą, kuriuo turi būti sustiprintas šis susitarimas.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Neteisėta žvejyba yra reiškinys, keliantis pavojų visoms
priemonėms, kurių tarptautinė bendruomenė ir Europos Sąjunga imasi, siekdamos sudaryti
sąlygas suderinti stabilią ir dinamišką žvejybos veiklą su būtinu žuvų išteklių papildymu.

2007 m. FAO Žuvininkystės komitetas nutarė, kad reikėtų parengti tarptautinį teisiškai
privalomą dokumentą dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama atgrasyti nuo
neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos. Vėliau 2009 m. susitarimas
buvo priimtas Romoje ir dabar ketinama jį patvirtinti ES vardu.

Atsižvelgiant į šio klausimo svarbą, ypač tokiai jūrinei valstybei kaip Portugalija, balsuoju
už šio susitarimo patvirtinimą.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) JT Maisto ir žemės ūkio organizacija (angl.
FAO) 2001 m. parengė tarptautinį veiksmų planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai,
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (angl.
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IPOA-IUU). 2005 m. FAO patvirtino priemonių rinkinį, kurį žvejybos ir žuvų produktų
vežimo laivų uostų valstybės turi patvirtinti siekdamos kovoti su neteisėta žvejyba. Gamtinių
išteklių, ypač jūrų išteklių, išsaugojimas yra nuolatinis Europos Sąjungos, kuri visomis
savo turimomis priemonėmis siekia užkirsti kelią neteisėtai žvejybai, rūpestis. Todėl
veikdama aktyviai ir konstruktyviai ES griežtai laikėsi visų FAO patvirtintų priemonių,
ypač rengdama susitarimą, kuris buvo patvirtintas 2009 m. lapkričio 18–23 d. Romoje
vykusioje Maisto ir žemės ūkio organizacijos konferencijos trisdešimt šeštojoje sesijoje.
Pritariu pranešėjos pozicijai, kad reikia ne tik raginti Europos Komisiją sudaryti šį dabartinį
susitarimą, bet ir toliau daryti spaudimą tarptautinėms agentūroms, ypač FAO, siekiant
patvirtinti numatytas priemones.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Pasibaigus diskusijų procesui, prieš kurį per
ankstesnius du dešimtmečius vadovaujant Maisto ir žemės ūkio organizacijai (FAO) buvo
patvirtinta nemažai kitų susitarimų ir elgesio kodeksų, 2009 m. lapkričio 18–23 d. Romoje
vykusioje FAO konferencijos trisdešimt šeštojoje sesijoje buvo patvirtintas šis susitarimas.

Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba kelia pasaulinio masto
grėsmę tausiam jūros išteklių naudojimui. Todėl kova su NNN žvejyba turi būti pagrindinis
bendros žuvininkystės politikos aspektas ir svarbiausias tarptautinio žuvininkystės valdymo
kompetentinguose forumuose valdymo elementas.

Šio Susitarimo tikslas – užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti
įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių
ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą. Patirtis rodo, kad, kovojant su
NNN žvejyba, uostų valstybių priemonės kartu su kitomis priemonėmis yra ekonomiškos
ir joms tenka labai svarbus vaidmuo. Susitarime taip pat įtvirtinta plati NNN žvejybos
apibrėžtis siekiant apimti kuo platesnį nereguliuojamos žvejybos veiklos spektrą.

Todėl balsavome už šį pranešimą.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Pasibaigus diskusijų procesui, prieš kurį per
ankstesnius du dešimtmečius vadovaujant Maisto ir žemės ūkio organizacijai (FAO) buvo
patvirtinta nemažai kitų susitarimų ir elgesio kodeksų, 2009 m. lapkričio 18–23 d. Romoje
vykusioje FAO konferencijos trisdešimt šeštojoje sesijoje buvo patvirtintas šis susitarimas.

Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba kelia pasaulinio masto
grėsmę tausiam jūros išteklių naudojimui. Todėl kova su NNN žvejyba turi būti pagrindinis
bendros žuvininkystės politikos aspektas ir svarbiausias tarptautinio žuvininkystės valdymo
kompetentinguose forumuose valdymo elementas.

Šio Susitarimo tikslas – užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti
įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių
ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą.

Patirtis rodo, kad, kovojant su NNN žvejyba, uostų valstybių priemonės kartu su kitomis
priemonėmis yra ekonomiškos ir joms tenka labai svarbus vaidmuo. Susitarime taip pat
įtvirtinta plati NNN žvejybos apibrėžtis siekiant apimti kuo platesnį nereguliuojamos
žvejybos veiklos spektrą.

Todėl balsavome už šį pranešimą.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    raštu.  − 2009 m. lapkričio mėn. Maisto ir žemės
ūkio organizacijos konferencijoje buvo patvirtintas Susitarimas dėl uosto valstybės
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir
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nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, kuris gali padėti sumažinti
tokio tipo žvejybą ir užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą
ir tausų naudojimą. Kadangi Europos Sąjungai tenka labai svarbus vaidmuo tarptautinės
žuvininkystės srityje ir ji yra viena iš svarbiausių pasaulyje žuvininkystės produktų rinkų,
dera ir reikia skatinti, kad tokius pasiūlymus patvirtintų ir Europos institucijos.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) FAO konferencijos, su kuria susijęs šis
sprendimas, tikslas – užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai
(NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės
priemones. Iš esmės, „uosto valstybės priemonės“ – tai priemonės, kurias uosto valstybės
gali taikyti laivams, neturintiems teisės uoste plaukioti su jos vėliava, ar laivams, kurie
siekia įplaukti į uostą.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi šio Susitarimo
tikslas – užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai,
atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir
taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų
naudojimą.

Susitariančiosios šalys, kurios yra uosto valstybės, taiko šį Susitarimą teisės plaukioti su
jos vėliava neturintiems laivams, kurie siekia įplaukti į jos uostus arba yra viename iš jos
uostų. Jis apima ne tik žvejybinius laivus, bet ir laivus, skirtus su žvejyba susijusiai veiklai
vykdyti, pvz., transporto laivus, kuriais gali būti naudojamasi pervežant žuvų produktus.
Jame taip pat įtvirtinta plati neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos
apibrėžtis siekiant apimti kuo platesnį nereguliuojamos žvejybos veiklos spektrą. Prieduose,
kurie yra sudėtinė Susitarimo dalis, nurodoma, kokią informaciją į susitariančiosios šalys
uostą norintis įplaukti laivas turi pateikti iš anksto, taip pat pateikiamos tikrinimo
procedūrų, tikrinimo rezultatų tvarkymo gairės, su informacinėmis sistemomis ir mokymu
susiję reikalavimai. Susitariančiosios šalys turėtų bendradarbiauti, kad, imdamosi ir kitų
susijusių daugiašalių ir tarpvyriausybinių iniciatyvų, sukurtų keitimosi informacija sistemą,
kurią galėtų koordinuoti Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), ir palengvintų keitimąsi
informacija su esamomis duomenų bazėmis, susijusiomis su šiuo Susitarimu.

Jarosław Kalinowski (PPE),    ratu. − (PL) pagal mokslines prognozes bus įprasta, kad
XXI amžiaus viduryje žemės jūros ir vandenynai bus tušti dėl mūsų neprotingo žuvų ir
jūros produktų gamtinių išteklių valdymo. Nepaisant mūsų įdiegtų apribojimų ir draudimų,
plačiai vyksta neteisėta žvejyba ar netgi žvejyba, kurią galima vadinti plėšikavimu. Todėl
būtina pagerinti stebėseną, kad būtų užkirstas kelias vandens ekosistemų naikinimui ir
daromai ekologinei žalai. Pagrįsta žuvininkystės politika ypač svarbi atsižvelgiant į maisto
krizę, nes su šia grėsme susiduriame augant žmonių skaičiui žemėje. Didžiausia tokių
produktų rinka, Europos Sąjunga, turėtų remti priemones, kuriomis būtų siekiama užkirsti
kelią žuvininkystės teisės aktų pažeidimams.

David Martin (S&D),    raštu.  − Pritariu šiam susitarimui, kurio tikslas – užkirsti kelią
neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją
panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų
jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. − (ES) Balsavau už šį pranešimą dėl Susitarimo dėl uosto
valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir
nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, nes manau, kad tokios
rūšies žvejyba kelia rimtą grėsmę pasauliniu mastu jūrų ištekliams. Rinka yra nepasotinama
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ir dėl to nyksta gamtiniai ištekliai. Privalome pažaboti pramoninius grobikiškus žvejybos
metodus. Žuvininkystės išteklių išnaudojimas yra ir aplinkosaugos, ir socialinė problema.
Todėl palankiai vertinu šį JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos konferencijos trisdešimt
šeštojoje sesijoje patvirtintą susitarimą, kuriuo užbaigtas ilgas diskusijų laikotarpis, per
kurį buvo patvirtinta daug elgesio kodeksų. Manau, kad kova su neteisėta, nedeklaruojama
ir nereglamentuojama žvejyba turi tapti bet kokios žuvininkystės politikos, kuri verta savo
vardo, esminiu elementu. Todėl pritariu šiam susitarimui, kurio nustatyti tikslai – užkirsti
kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją
panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų
jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir protingą ir tausų naudojimą.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Žinau, kad susitarimo tikslas – užkirsti kelią neteisėtai,
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti
įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių
ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą. 2011 m. sausio 31 d. 23 FAO
nariai pasirašė Susitarimą ir du prisijungimo dokumentai buvo deponuoti. Kadangi Europos
Sąjungai tenka labai svarbus vaidmuo tarptautinės žuvininkystės srityje ir ji yra viena iš
svarbiausių žuvininkystės produktų rinkų pasaulyje, pranešėja siūlo Parlamentui duoti
sutikimą sudaryti šį Susitarimą ir aktyviai remia ir ragina Europos Komisiją ir toliau stengtis,
kad būtų priimti šie pasiūlymai. Balsavau „už“.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. − (PT) Šio Susitarimo tikslas – užkirsti kelią
neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją
panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų
jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą; susitarimas apima
ne tik žvejybinius laivus, bet ir laivus, kuriais gali būti naudojamasi pervežant žuvų
produktus. Susitarime taip pat įtvirtinta plati NNN žvejybos apibrėžtis siekiant apimti kuo
platesnį nereguliuojamos žvejybos veiklos spektrą.

Šis susitarimas yra Jungtinių Tautų (JT) Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) pagal JT
atsakingos žuvininkystės kodeksą parengto tarptautinio veiksmų plano, kuriuo siekiama
užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo
jos ir ją panaikinti (angl. IPOA-IUU), dalis.

Kadangi NNN žvejyba yra viena didžiausių dabartinės žvejybos pramonės rykščių, šis
susitarimas labai svarbus, ypač atsižvelgiant į tai, kad dabar ES dirba ties nauja bendra
žuvininkystės politika (BŽP).

Todėl balsavau už šį pranešimą.

Phil Prendergast (S&D),    raštu.  − Reikia palankiai vertinti Susitarimo dėl uosto valstybės
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir
nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (toliau – Susitarimas),
patvirtinimą. Susitarimas – gyvybiškai svarbi priemonė užtikrinant ES tinkamą pasirengimą
kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba mūsų vandenyse.
Airija, ir ypač pietinė Airijos dalis, turi klestinčią žvejybos pramonę ir šis Susitarimas padės
kovoti su NNN žvejyba, kaip viena didžiausių grėsmių pasauliniu mastu tausiam jūros
išteklių naudojimui. Nepaprastai svarbu, kad ES šiame procese dalyvavo nuo pat pradžios
ir aktyviai bei konstruktyviai prisidėjo rengiant Susitarimo projektą, nes kova su NNN
žvejyba yra esminė bendros žuvininkystės politikos dalis.
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Paulo Rangel (PPE),    raštu. − (PT) Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN)
žvejyba yra rimta kliūtis tvariam vystymuisi, nes ji gali padaryti poveikį jūros ištekliams.
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) iniciatyva sudarytas susitarimas
dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai
ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, ir šiam susitarimui turi
pritarti Europos Parlamentas, kad jis taptų visam laikui privalomu Sąjungoje; todėl balsavau
už šio susitarimo sudarymą, nes jis yra esminė bendros žuvininkystės politikos dalis.

Frédérique Ries (ALDE),    raštu. – (FR) Šiandien per pietus patvirtinęs C. Fragos Estévez
pranešimą, Europos Parlamentas pritarė, kad Europos Sąjunga imtų laikytis privalomo
tarptautinio susitarimo dėl kovos su neteisėta žvejyba ir taip rodytų savo pasiryžimą laikytis
atsakingos žvejybos. Verta prisiminti, kad neteisėta žvejyba vis dar yra viena didžiausių
grėsmių tvariam jūrų biologinių išteklių naudojimui ir tokia pat grėsmė, kaip intensyvi
žvejyba. Kova su tokios rūšies žvejyba, dėl kurios nyksta biologiniai jūrų ištekliai ir
ekosistemos, yra gyvybiškai svarbus Europos Sąjungos uždavinys. Komisijos narės
M. Damanaki neseniai pateiktas pranešimas dėl naujos žvejybos kontrolės sistemos, kuri
reiškia, kad žuvį bus galima atsekti nuo pagavimo vietos iki pietų stalo, teikia vilčių. Ypač
svarbus naujos taškų (kuriuos surinkus sustabdoma licencija) sistemos įdiegimas nuo
2012 m. sausio 1 d. Šia sistema siekiama užtikrinti, kad rimti pažeidimai būtų vertinami
tokiu pat būdu, t. y. taikant atgrasančias ne mažiau nei penkis kartus už neteisėtai sugautos
žuvies rinkos vertę didesnes baudas. Ši atsekamumo sistema kartu su visoje Europos
teritorijoje veikiantiems inspektoriams suteiktomis kontrolės ir sankcijų galiomis yra
gyvybiškai svarbi priemonė neteisėtai žvejybai pažaboti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Neteisėta, nedeklaruojama ir
nereglamentuojama (NNN) žvejyba tebėra didžiulė grėsmė pasauliniu mastu tausiam jūros
išteklių naudojimui. Kova su NNN žvejyba yra esminė bendros žuvininkystės politikos
dalis, ir reikėtų, kad ES turėtų galimybę skatinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje,
aktyviai ir konstruktyviai dalyvaudama priimant tarptautinį dokumentą dėl uosto valstybės
priemonių.

ES yra JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir 13-os regioninių žuvininkystės valdymo
organizacijų narė. Regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose priimtos uosto
valstybių procedūros perkeltos į ES teisės aktus, kuriuose taip pat numatytos išsamios
taisyklės, taikomos siekiant pasinaudoti uostų paslaugomis, ES uostuose iškraunant ir
perkraunant žuvininkystės produktus iš trečiųjų valstybių laivų, ES ir trečiosioms šalims
bendradarbiaujant ir vykdant pagalbos procedūras.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama
(NNN) žvejyba yra viena didžiausių grėsmių pasauliniu mastu tausiam jūros išteklių
naudojimui. Kova su tokios rūšies naudojimu yra esminė bendros žuvininkystės politikos
dalis ir reikėtų, kad ES turėtų galimybę skatinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje,
aktyviai ir konstruktyviai dalyvaudama priimant tarptautinį dokumentą dėl uosto valstybės
priemonių.

Maisto ir žemės ūkio organizacija 2001 m. parengė tarptautinį veiksmų planą, kuriuo
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti
nuo jos ir ją panaikinti. Šiame plane pateikiamas visapusiškas požiūris, numatomi veiksmai,
kurių turėtų imtis vėliavos, pakrantės ir uosto valstybės. Šiandien priimtu dokumentu
siekiama užkirsti kelią neteisėtai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant
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veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų
ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    raštu.  − Uosto valstybės priemonės yra svarbi priemonė
kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba. NNN žvejyba
yra tarptautinė nusikalstama veikla, daranti žalą mūsų jūrų ekosistemoms, kelianti grėsmę
mūsų maisto saugumui ir žlugdanti teisėtai žvejybos pramonėje dirbančiųjų pragyvenimo
šaltinius. Tačiau mūsų veiksmai prieš NNN žvejybą turėtų apimti ne tik uosto valstybės
priemones; taip pat privalome imtis žygių, kad būtų sustabdytas „patogios valstybės
vėliavos“ naudojimas, dėl kurio dažnai laivai gali veikti neteisėtai ir nebaudžiami. Pasaulinis
žvejybos laivų registras ir žvejybos produktų atsekamumo sistema irgi galėtų būti svarbūs
žingsniai.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. − (PT) Kelio užkirtimas neteisėtai, nedeklaruojamai ir
nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasymas nuo jos ir jos panaikinimas yra esminiai
prioritetai kuriant sėkmingą bendrą žuvininkystės politiką (BŽP). Šio susitarimo tikslas –
užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas
uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį
išsaugojimą ir tausų naudojimą. NNN žvejyba tebėra didžiulė grėsmė pasauliniu mastu
tausiam jūros išteklių naudojimui ir ES aktyviai bei konstruktyviai prisidėjo rengiant
susitarimo projektą.

Taikydamos su uosto valstybės priemonėmis susijusią tarptautinę priemonę,
susitariančiosios šalys, jei turi pakankamų įrodymų, kad į jos uostą norintis įplaukti laivas
vykdė NNN žvejybą arba susijusią veiklą, uždraudžia tam laivui įplaukti į jų uostus.
Atsižvelgiant į šiuos svarstymus, manau, kad minimas susitarimas yra svarbus indėlis į
dabartinę tarptautinę kovą su NNN žvejyba ir balsuoju už jo patvirtinimą.

Viktor Uspaskich (ALDE),    raštu.  −  (LT) Gerbiami kolegos, nors Lietuva nėra didelė,
žuvininkystės sektorius vaidina svarbų ekonominį ir socialinį vaidmenį nedidelėms mano
šalies bendruomenėms. Neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba kelia didelę
grėsmę Lietuvos žuvininkystės tvarumui. Ją vykdant eikvojami žuvų ištekliai, naikinama
jūrinė aplinka, o sąžiningi žvejai patenka į nepatogią padėtį. Vien tik Baltijos jūroje kasmet
iškyla grėsmė 3800 darbo vietų dėl neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuotos žvejybos.
Anot „Pew Environment Group“, Lietuvos žvejams nedeklaruota žvejyba kasmet atsieina
daugiau nei 1,1 mln. eurų. Tai yra labai dideli pinigai atsižvelgiant į mano valstybės dydį
ir tą faktą, jog šios problemos galima išvengti. Nereglamentuota žvejyba ypač pragaištinga
menkių žvejybai Baltijos jūroje, kurios būklė ir taip bloga. Menkė – vertingiausia žuvis
Baltijos jūroje ir dauguma Lietuvos žvejų yra priklausomi nuo menkių išteklių. Deja, mūsų
menkes gaudantiems žvejams tenka susidurti su 40 proc. dydžio neteisėtos, nedeklaruotos
ir nereglamentuotos žvejybos rodikliu. Jei neliktų neteisėtos, nedeklaruotos ir
nereglamentuotos žvejybos, menkių žvejyba Baltijos jūroje galėtų atsigauti. Tačiau tam
reikia užlopyti spragas, leidžiančias neteisėtiems veikėjams pasipelnyti iš savo veiklos. Mes
turime imtis griežtesnių sankcijų prieš įstatymų pažeidėjus.

Pranešimas: Arlene McCarthy (A7-0147/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. − (PT) Milijonai piliečių naudojasi prekybos ES vidaus
rinkoje teise ir teise gyventi, dirbti ir keliauti visoje ES. ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos
ieškinius galima pateikti kitose valstybėse ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų
sprendimus. Tačiau sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis: piliečiams ir įmonėms
turi būti suteikta teisė siekti, kad jų teismų sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami.
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Viena iš veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė
turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį
įšaldyti. Jeigu tokia priemonė netaikoma, nesąžiningi prekybininkai ir kiti skolininkai gali
vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeldami savo turtą į kitos šalies
jurisdikcijos sferą, taigi bendrojoje rinkoje kreditoriams taptų neįmanoma veiksmingai
įgyvendinti teismų sprendimus. Piliečiai arba mažos įmonės investuotų lėšų ir laiko tam,
kad būtų priimtas teismo sprendimas, ir tai būtų padaryta tik tam, kad turėtų kreiptis į
kitos valstybės narės teismus be jokios sėkmės ar teisingumo garantijos. Todėl šiame
pranešime pabrėžiama, kad reikalinga veiksminga skolininkų turto įšaldymo ir atskleidimo
tvarka, už kurią aš ir balsuoju.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    raštu. – (IT) Vidaus rinka neabejotinai yra pati svarbiausia
Europos Sąjungos priemonė siekiant skatinti augimą atsižvelgiant į paskutinės finansinės
krizės pasekmes. Milijonai verslo įmonių ir piliečių, kurie naudojasi vidaus rinka, privalo
turėti galimybę naudotis savo teise gyventi, dirbti ir keliauti visoje ES. Būtent todėl jie taip
pat privalo turėti veiksmingų teisės gynimo priemonių tuo atveju, jeigu reikėtų iškelti
ieškinį kitam piliečiui arba verslo įmonei.

Šiuo metu Europos Sąjungoje yra parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima
pateikti kitose valstybėse ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus.
Tačiau vis dar trūksta tikros teisės siekti, kad teismų sprendimai būtų įgyvendinami.
Skolininko turto įšaldymo ir atskleidimo efektyvios sistemos sukūrimas ir valstybių narių
teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo intensyvinimas yra geriausi šios problemos
sprendimo būdai. Todėl balsavau už A. McCarthy pranešimą.

Raffaele Baldassarre (PPE),    raštu. – (IT) Viena iš veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra
ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir
nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti. Jeigu tokia priemonė netaikoma, nesąžiningi
prekybininkai ir kiti skolininkai gali vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai
perkeldami savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos sferą, taigi bendrojoje rinkoje kreditoriams
taptų neįmanoma veiksmingai įgyvendinti teismų sprendimus.

Būtent todėl turime sukurti tikrą 28-ąją sistemą – turiu omenyje papildomą sistemą – t. y.
nepriklausomą Europos apsaugos priemonę, veikiančią kartu su nacionalinių teismų
turimomis priemonėmis. Be to, tokia apsaugine priemone bus dar labiau atgrasoma nuo
mokėjimų vėlavimų ir verčiama atskleisti turtą tarpvalstybinėse bylose.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Šis pranešimas yra svarbus todėl, kad juo
išplečiama bendroji rinka siekiant, kad į ją patektų išankstinio tarpvalstybinio finansavimo
sritis. Šiuo metu ši veikla iš dalies sustabdyta dėl vienoje valstybėje narėje esančių kreditorių
nenoro teikti paskolas kitoje valstybėje narėje gyvenantiems skolininkams. Konkretus
pavyzdys – vienos valstybės narės gyventojo noras paimti paskolą iš banko, esančio kitoje
valstybėje narėje. Šiuo metu toks sandoris neįmanomas ir tai reiškia, kad vartotojai iš tikrųjų
neturi teisės įsigyti produktų (šiuo atveju bankininkystės paslaugų) bet kurioje ES valstybėje
narėje. Priežastis, dėl kurios bankas atsisako išduoti paskolas ne tos pačios valstybės narės
gyventojams (net tuo atveju, kai minimas bankas yra tarptautinis ir turi patronuojamųjų
bendrovių bei filialų daugelyje valstybių narių) yra ta, kad paskolos įsipareigojimų
neįvykdymo atveju bankas privalo pradėti priverstinio vykdymo procedūrą pagal lex rei
sitae (valstybės, kurioje yra turtas, dėl kurio skolinantis bankas išdavė paskolą, įstatymą),
o ne pagal tos valstybės, kurioje yra kreditoriaus registruota būstinė, įstatymą. Vadovaujantis
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šiuo pranešimu įvedus 28-osios sistemos procedūrą, būtų palengvinta paskolų sandorių
tvarka tarpvalstybiniu lygiu.

Philippe Boulland (PPE),    raštu. – (FR) Išieškotų nesumokėtų skolų skaičius yra nepaprastai
mažas. Skolininko turto perkėlimas į kitą šalį daugeliui kreditorių tapo didžiule problema.

Patvirtinus reglamentą, nustatantį atskiras teisės gynimo priemones, pagal kurias būtų
galima užsakyti laikinąsias teisines priemones nagrinėjant pagrindinę bylą, taip pat prieš
ją ir po jos, bus padaryta didelė pažanga Europos piliečiams kovojant su šiais nesąžiningais
skolininkais.

Dauguma Europos piliečių yra darbuotojai ir per šią ekonomikos krizę jiems vis dažniau
tenka susidurti su nemokumo bylomis, nes bendrovės, kuriose jie dirba, bankrutuoja.

Būdamas J. Girling nuomonės projekto dėl nemokumo bylų šešėliniu pranešėju manau,
kad darbuotojams turi būti suteikta didesnė tarpusavyje suderinta teisinė apsauga ir tikrumas
ir, svarbiausia, veiksmingos teisės gynimo priemonės.

Siūlau, kad prasidėjus pagrindiniam nemokumo bylos nagrinėjimui prieš įsiskolinusį
darbdavį, gavėjui būtų leidžiama per šešis mėnesius atgaline data užsakyti turto išsaugojimą
procesą, tuo atveju, kai įmonė ėmėsi veiksmų siekdama perkelti savo lėšas.

Jan Březina (PPE),    raštu. – (CS) Pritariu, kad Europos orderis dėl turto išsaugojimo ir
Europos orderis dėl turto atskleidimo turėtų būti atskiros teisės gynimo priemonės,
papildančios pagal nacionalinę teisę taikomas priemones ir turėtų būti taikomos tik
tarpvalstybinėse bylose. Sprendimą dėl Europos orderio dėl turto išsaugojimo nacionalinis
teismas turėtų priimti savo nuožiūra. Be to, įrodymus turėtų pateikti ieškovas, kuris turėtų
tinkamai įrodyti pagrįstos priemonės reikalingumą (fumus boni juris) ir skubumą lemiančias
aplinkybes (periculum in mora). Nacionaliniai teismai šiuos kriterijus turėtų įvertinti
remdamiesi galiojančia Teisingumo Teismo praktika. Europos orderis dėl turto išsaugojimo
turėtų būti išduodamas tik siekiant įšaldyti banko sąskaitas arba laikinai įšaldyti banko
indėlius ir juo kreditoriui neturėtų būti suteikiama jokių nuosavybės teisių į turtą. Taip pat
reikėtų svarstyti, ar pagal šį orderį turėtų būti išsaugomas kitokio pobūdžio turtas, pvz.,
nekilnojamasis turtas arba būsimas turtas (netrukus gautinos sumos arba paveldėjimas).

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    raštu. – (RO) Labai daug bendrovių ES vykdo savo verslo
veiklas vidaus rinkoje ir Europos piliečiai naudojasi laisvo įsikūrimo, darbo ar keliavimo
teise visoje ES. Kaip jau pabrėžėme diskusijoje, Bendrosios rinkos aktu ketinama išplėsti
vidaus rinką ir skatinti tarptautinius sandorius, įskaitant elektroninę prekybą, todėl mums
reikia garantijų, kad bus galima atgauti visus tarptautinius įsiskolinimus. Visapusiškai
pritariu šiame pranešime pateiktam raginimui Komisijai pasiūlyti veiksmingesnes
priemones, skirtas įgyvendinti teisės aktus, papildyti jau parengtus teisės aktus, pagal
kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, įskaitant I Briuselio reglamentą ar
ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Teismams turi būti sudarytos sąlygos
veikti greitai siekiant įšaldyti skolininko ar tariamo skolininko turtą, tačiau ne bet kokiomis
sąlygomis. Turime rasti tinkamą kreditorių ir skolininkų teisių apsaugos pusiausvyrą, kad
išvengtume savavališkos padėties.

Galimybė gauti Europos orderį dėl turto išsaugojimo be jokio perspėjimo ir išankstinio
atitinkamos šalies išklausymo yra skolininko teisių pažeidimas ir prieštarauja dabartinei
Teisingumo Teismo praktikai. Taigi susitarime nenustatyta tinkama pusiausvyra, reikia
geriau apsaugoti skolininkų teises.
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Alain Cadec (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už A. McCarthy pranešimą, kuriuo Komisijos
prašoma pateikti pasiūlymą dėl Europos orderio dėl turto išsaugojimo ir Europos orderio
dėl turto atskleidimo. Abi priemonės turėtų būti atskiros teisės gynimo priemonės,
papildančios pagal nacionalinę teisę taikomas priemones.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. − (PT) Reikia veiksmingos sistemos, skirtos
užkirsti kelią nemokėjimo, kuris pasitaiko tarp skirtingose šalyse įsikūrusių subjektų,
atvejams ir už juos bausti, nes antraip laisvas asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas
ES pakenks Europos visuomenės teisiniam tikrumui. Todėl palankiai vertinu rekomendacijas
Komisijai dėl pasiūlytų priemonių, susijusių su skolininkų turto įšaldymu ir atskleidimu
tarpvalstybinio bylinėjimosi atvejais ir pritariu šioms rekomendacijoms.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Vėluojantys mokėjimai ir nesumokėti
įsiskolinimai kenkia verslui ir vartotojams. Netgi teismui priėmus nuosprendį, tikrovėje
dažnai kreditoriams sudėtinga atgauti įsiskolinimus, jei nėra jokios informacijos apie
skolininko buvimo vietą ir jo turtą. Dar sudėtingiau, kai skolininkas įsikūręs kitoje valstybėje
narėje. Šiuo metu sėkmingai išieškotų tarpvalstybinių skolų skaičius yra labai nedidelis ir
tarpvalstybinių skolų išieškojimo kaina gali atgrasyti ir atbaidyti šalis nuo teisinių procedūrų
pradėjimo. Atėjo laikas supaprastinti ir paspartinti išieškojimo procedūrą. Siekiant pagerinti
skolų išieškojimą Europos Sąjungoje ir taip veiksmingiau saugoti vartotojus ir skatinti
prekybą tarp valstybių narių, Komisija privalo pasiūlyti naujus teisės aktus dėl skolininko
turto įšaldymo ir skaidrumo.

Edite Estrela (S&D),    raštu. − (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes jame pateikiama daug
priemonių, padėsiančių užkirsti kelią nesąžiningiems prekybininkams ir kitiems
skolininkams vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeliant savo turtą į
kitos šalies jurisdikcijos sferą, trukdant kreditoriams bendrojoje rinkoje veiksmingai
įgyvendinti teismų sprendimus.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Tvirtinant Stokholmo programą Komisija buvo raginama
pateikti pasiūlymus dėl paprastos ir autonominės Europos banko sąskaitų arešto ir laikino
banke laikomų lėšų įšaldymo sistemos. Dabartiniuose Europos teisės aktuose nustatytos
galimybės teikti tarpvalstybinius ieškinius ir abipusiai pripažinti nacionalinių teismų
sprendimus, tačiau vis dar neužtikrinta, kad susiję teisiniai sprendimai būtų veiksmingai
įgyvendinami.

Po to, kai Parlamentas priėmė įvairių rezoliucijų, kuriose gvildenama ši mintis, pranešėja
šiame pranešime savo iniciatyva prašo Komisijos nustatyti dvi priemones – Europos orderį
dėl turto išsaugojimo ir Europos orderį dėl turto atskleidimo – kurios turėtų būti
įgyvendinamos nacionalinėje teisėje ir taikomos tik tarpvalstybinėse bylose. Šiomis
priemonėmis siekiama užtikrinti spartų teismų priemonių įgyvendinimą, kad būtų sudarytos
sąlygos įšaldyti skolininkų lėšas ir užkirsti kelią skolininkams perkelti ar pervesti savo turtą.

Todėl sveikinu pranešėją ir manau, kad reikia šių priemonių norint užtikrinti didesnį teisinį
tikrumą ir saugumą ir apsaugoti geresnį vidaus rinkos veikimą.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Dėl savo oportunizmo ir godumo visuomenės
nariai ir tam tikri verslininkai naudojasi asmenų ir prekių laisvu judėjimu Europos Sąjungoje,
siekdami pakenkti trečiosioms šalims. Nepaisant dabartinių reglamentų, įskaitant I Briuselio
reglamentą, Europos vykdomąjį raštą, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą,
mokėjimo įsakymo procedūrą, ne visuomet įmanoma – ir neabejotinai tai užtrunka –
pasiekti, kad būtų veiksmingai įgyvendinti teismo sprendimai bendrojoje rinkoje.
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Visapusiškai pritariu šiam pranešimui, kuriame pateikiamos rekomendacijos Europos
Komisijai dėl pateiktų pasiūlymų dėl skolininkų turto įšaldymo ir atskleidimo ir tikiuosi,
kad birželio mėn. turėsime specialų pasiūlymą dėl tokių priemonių priėmimo.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Pripažįstame, kad reikia ginti vartotojų teises ES
vidaus rinkoje, ypač pažeidžiamiausių vartotojų. ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos
ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių
teismų sprendimus, įskaitant I Briuselio reglamentą, Europos vykdomąjį raštą, ieškinių dėl
nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Tačiau
sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis. Šio pranešimo tikslas, kad piliečiai ir
įmonės turėtų teisę užtikrinti, kad tokie sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami.

Svarbi veiksmingo įgyvendinimo prielaida yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi
būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti.
Šios priemonės reikia, kad būtų užtikrintos asmenų ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ)
teisės. Be abejo, dėl to nedingsta mūsų prieštaravimas ir abejonės dėl pagrindinių bendrosios
rinkos aspektų, jos pobūdžio, tikslų ir poveikio.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Europos Sąjungos sukurtoje vidaus rinkoje
vis labiau reikia ginti vartotojų, ypač turinčių nepakankamai išteklių, teises.

ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, ir šalys
tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus, įskaitant I Briuselio reglamentą,
Europos vykdomąjį raštą, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Europos
mokėjimo įsakymo procedūrą. Tačiau sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis.

Pranešėja šiuo pranešimu siekia, kad piliečiams ir įmonėms būtų suteikta teisė siekti, kad
jų teismų sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami. Viena iš veiksmingo įgyvendinimo
prielaidų yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi būti suteikta galimybė veikti
operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti.

Jeigu tokia priemonė netaikoma, nesąžiningi prekybininkai ir kiti skolininkai gali vengti
vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeldami savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos
sferą, taigi bendrojoje rinkoje kreditoriams taptų neįmanoma veiksmingai įgyvendinti
teismų sprendimus.

Asmenys arba mažos įmonės investuotų lėšų ir laiko tam, kad būtų priimtas teismo
sprendimas, ir po to vis tiek turėtų kreiptis į kitos valstybės narės teismus be jokios sėkmės
ar teisingumo garantijos.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu  .   −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi ES parengti
teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse ir šalys tarpusavyje
pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus, įskaitant I Briuselio reglamentą, Europos
vykdomąjį raštą, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Europos mokėjimo
įsakymo procedūrą. Tačiau sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis; piliečiams
ir įmonėms turi būti suteikta teisė siekti, kad jų teismų sprendimai būtų veiksmingai
įgyvendinami. Viena iš veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra ta, kad teismams kaip laikina
priemonė turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko
turtą ir jį įšaldyti. Jeigu tokia priemonė netaikoma, nesąžiningi prekybininkai ir kiti
skolininkai gali vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeldami savo turtą
į kitos šalies jurisdikcijos sferą, taigi bendrojoje rinkoje kreditoriams taptų neįmanoma
veiksmingai įgyvendinti teismų sprendimus. ES institucijos atkreipė dėmesį į tai, kad
reikalinga veiksminga skolininkų turto įšaldymo ir atskleidimo tvarka.
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Edvard Kožušník (ECR),    raštu. – (CS) Asmeniškai esu už tai, kad Europos orderis dėl
turto išsaugojimo ir Europos orderis dėl turto atskleidimo taptų ES teisės dalimi. To ypač
reikia atsižvelgiant į pastarųjų metų pokyčius teisės aktuose, kai į Sąjungos teisę buvo
įtrauktos tokios priemonės kaip Europos vykdomasis raštas, ieškinių dėl nedidelių sumų
nagrinėjimo procedūra, Europos mokėjimo įsakymo procedūra, nes šių priemonių negalima
visapusiškai išnaudoti ir taikyti, jei nebus įgyvendinti Europos orderis dėl turto išsaugojimo
ir Europos orderis dėl turto atskleidimo.

Nors pritariu raginimui Komisijai teikti teisėkūros pakeitimus dėl abiejų priemonių, tai
nereiškia, kad automatiškai pritarsiu Komisijos pasiūlymui. Vertindamas šį pasiūlymą,
pirmiausia pabrėšiu jo specialią formą, t. y. tai, kad jis turi būti taikomas išimtinai
tarpvalstybiniais atvejais, jurisdikciją, kurioje galima vykdyti šias priemones, ir šių priemonių
vykdymo apribojimus, jas taikant tik tais atvejais, kai tai visiškai būtina.

David Martin (S&D),    raštu  .   − Palankiai vertinu šį pranešimą, kuris, jei jo tinkamai
laikysis Komisija, turėtų padėti sukčiavimo aukoms. Dabartiniai teisės aktai palankūs
sukčiautojams, o aukai tenka tvarkyti kalnus dokumentų ir imtis brangių teisinių veiksmų.
Šiais pasiūlymais būtų pakeista tokia nesąžininga padėtis, suteikiant aukoms daugiau
galimybių atgauti savo pinigus.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Šiuo pranešimu keliama bankų skolų
kompensavimo garantijų problema. Bankai gauna naudos iš lengvatinių palūkanų normų
ir taip užsitikrina savo pelnus. Tačiau bankai ir toliau nustato neproporcingai didelius
procentus valstybių ir piliečių skoloms. Skubiai reikia gelbėti piliečius ir valstybes, kurie
yra bankų aukos, o ne atvirkščiai.

Balsuosiu prieš šį pranešimą.

Willy Meyer (GUE/NGL),    raštu. − (ES) Dabartinėmis Europos vidaus rinkos sąlygomis
vis svarbiau apginti vartotojų, ypač mažiau pasiturinčiųjų, teises. ES parengti teisės aktai,
pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, ir šalys tarpusavyje pripažįsta
nacionalinių teismų sprendimus, tačiau dabartinė tarpvalstybinių skolų išieškojimo
procedūra yra sudėtinga ir pernelyg brangi. Pranešimo su rekomendacijomis dėl siūlomų
laikinų priemonių, skirtų atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti tarpvalstybiniais atvejais,
tikslas – piliečiams ir įmonėms suteikti teisę siekti, kad jų teismų sprendimai būtų
veiksmingai įgyvendinami. Jei nėra tokios priemonės, siunčiamas signalas apie
nebaudžiamumą nuolat įsipareigojimų nevykdantiems skolininkams ir nesąžiningiems
prekybininkams lengviau vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeliant
savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos sferą ir užkertant kelią veiksmingai įgyvendinti teismų
sprendimus. Dėl to piliečiai yra priversti kreiptis į kitų valstybių narių teismus, neturint
jokios garantijos, kad toks brangus procesas baigsis teigiamai. Todėl negalėjau balsuoti
prieš šį pranešimą, kuriame nustatomos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti tokias
teises.

Georgios Papanikolaou (PPE),    raštu. – (EL) Su prekyba ES vidaus rinkoje ir jos sklandžiu
veikimu yra susijusios teisės ir pareigos. Viena pagrindinių visuomenės teisių yra tinkama
regreso teisė, jei teikiamas ieškinys prieš asmenį ar bendrovę, dėl kurios buvo patirtas
nuostolis.

Be to, reikia atkreipti dėmesį ir užtikrinti, kad visi teismo sprendimai būtų įgyvendinami
greitai, kad atsakingi asmenys ir bendrovės, turintys sumokėti kompensaciją, neišvengtų
įsipareigojimų paprasčiausiai perkeldami savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos sferą ir
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užkirsdami kelią veiksmingam teismų sprendimų įgyvendinimui bendrojoje rinkoje. Ši
praktinė ir labai svarbi spraga paryškinta pranešime savo iniciatyva, už kurį balsavau.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. − (PT) Pati svarbiausia ES priemonė siekiant
skatinti augimą atsižvelgiant į finansų krizės pasekmes yra jos vidaus rinka. ES teisė, ypač
civilinės teisenos srityje, šiuo metu taikoma neveiksmingai. Tiesą pasakius, šiandien
sėkmingų tarpvalstybinio skolų išieškojimo atvejų, turint mintyje tiek fizinių asmenų, tiek
įmonių turtą, yra labai mažai. Dėl tokios padėties varžoma tarpvalstybinė prekyba,
siunčiamas signalas apie nebaudžiamumą nuolat įsipareigojimų nevykdantiems
skolininkams ir trukdoma ES ekonominei veiklai. Tiesą pasakius, šiandien kreditoriams
per daug brangu išieškoti skolas kitoje valstybėje tuo atveju, kai skolininkas turi turto
keliose valstybėse narėse. Tai užkerta kelią sėkmingam vidaus rinkos veikimui. Europos
Sąjungos priemonės būtinos, siekiant pakeisti tokią padėtį ir ES piliečiams suteikti
veiksmingas regreso teises, jei jie teikia ieškinį prieš kitą pilietį ar bendrovę; reikia priemonių,
kuriomis būtų supaprastintas ir paspartintas šis mokėjimo procesas. Todėl balsavau už šį
pranešimą, kuriame Europos Parlamentas ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymus
dėl skolininkų turto įšaldymo ir atskleidimo priemonių tarpvalstybinėse bylose.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Norint sukurti bendrąją rinką, šalims turi būti suteiktos
būtinos priemonės, sudarančios sąlygas atgauti skolas visoje Sąjungoje. Remiantis šia
prielaida buvo, pvz., patvirtintas I Briuselio reglamentas, kuriuo siekiama sukurti bendrą
sistemą, skirtą pripažinti teismų sprendimus ES. Tačiau kreditoriui vis dar labai sudėtinga
išieškoti skolą, jei skolininko turtas yra keliose valstybėse narėse ir dėl to – nepakenks tai
pakartoti – sudaromos rimtos kliūtys tikros bendrosios rinkos įgyvendinimui. Europos
orderis dėl turto išsaugojimo ir Europos orderis dėl turto atskleidimo gali tapti geromis
priemonėmis šiuo požiūriu. Todėl balsavau už šį pranešimą.

Evelyn Regner (S&D),    raštu. – (DE) Balsavau už šį pranešimą, nes milijonams piliečių
ES vidaus rinkoje reikia veiksmingų teisinių priemonių tuo atveju, jeigu jie iškeltų ieškinį
kitam piliečiui ar įmonei. Asmenys, kurie naudojasi teise gyventi, dirbti ir keliauti visoje
ES, nebeturėtų ateityje tapti nesąžiningų spekuliantų ir kitų skolininkų, kurie vengia vykdyti
savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeldami savo turtą į kitą šalį, aukomis. Tokiais
atvejais bendrojoje rinkoje kreditoriams dažnai būna neįmanoma veiksmingai įgyvendinti
teismų sprendimus ir dėl to piliečiai ar mažosios įmonės praranda pinigus ir laiką, nes jie
po teisminių procedūrų pradėjimo siunčiami į kitų valstybių narių teismus. Be to, norint
užtikrinti veiksmingą teismų sprendimų įgyvendinimą, teismai turi turėti galimybę nurodyti
atskleisti ir įšaldyti skolininko lėšas, taikant priemones, skirtas suteikti laikiną teisinę
apsaugą.

Nepakanka dabartinių Europos Sąjungos teisinių nuostatų, kuriomis sudarytos sąlygos
abipusiškai pripažinti nacionalinių teisimų sprendimus ir tarpvalstybinius ieškinius.
Piliečiams ir įmonėms taip pat reikia turėti teisę į veiksmingą tokių sprendimų įgyvendinimo
užtikrinimą. Šis pranešimas yra svarbus žingsnis kovojant su apgavikais ir Europos vidaus
rinkoje kuriant palankesnes sąlygas piliečiams ir įmonėms.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Milijonai įmonių naudojasi prekybos ES
vidaus rinkoje teise. Milijonai piliečių naudojasi teise gyventi, dirbti ir keliauti visoje ES.
Itin svarbu, kad vidaus rinkoje piliečiai turėtų galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių
gynimo priemonėmis tuo atveju, jeigu jie iškeltų ieškinį kitam piliečiui ar įmonei.

ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, ir šalys
tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus, įskaitant I Briuselio reglamentą,
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Europos vykdomąjį raštą, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Europos
mokėjimo įsakymo procedūrą. Tačiau sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis;
piliečiams ir įmonėms turi būti suteikta teisė siekti, kad jų teismų sprendimai būtų
veiksmingai įgyvendinami. Viena iš veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra ta, kad teismams
kaip laikina priemonė turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti
skolininko turtą ir jį įšaldyti.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Milijonai įmonių veikia ES vidaus rinkoje ir milijonai
piliečių naudojasi teise gyventi, dirbti ir keliauti visose valstybėse narėse. Itin svarbu, kad
vidaus rinkoje piliečiai turėtų galimybę pasinaudoti būtinomis ir veiksmingomis teisių
gynimo priemonėmis tuo atveju, jeigu jie iškeltų ieškinį kitam piliečiui ar įmonei.

ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, ir šalys
tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus. Tačiau sprendimo priėmimas yra
tik viena proceso dalis. Daugiau nei 500 milijonų Europos piliečių ir jų įmonėms turi būti
suteikta teisė siekti, kad jų teismų sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami. Viena iš
veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi būti
suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti.
Pranešimo, kurį šiandien tvirtiname, tikslas –paraginti Komisiją nedelsiant pateikti
pasiūlymus dėl skolininkų turto įšaldymo ir atskleidimo laikinų priemonių tarpvalstybinėse
bylose.

Catherine Stihler (S&D),    raštu.  − Pritariu šiam pranešimui savo iniciatyva, nes juo
pritariama Europos orderio dėl turto išsaugojimo ir Europos orderio dėl turto atskleidimo
sukūrimui.

Pranešimas: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0134/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. − (PT) Balsuoju už šį pasiūlymą, nes pritariu biudžeto
įvykdymo patvirtinimo procedūroms su siūlomais tinkamais asignavimais kiekvienai
išlaidų kategorijai.

Bastiaan Belder (EFD),    raštu.  −  (NL) Negaliu pritarti Europos Komisijos ar kitų įstaigų
ir institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Svarbiausia to priežastis − vis dar per didelis
klaidų procentas. J. Chatzimarkakio pranešime dėl Europos Komisijos puikiai pabrėžiamos
nerimą keliančios sritys. Tačiau Biudžeto kontrolės komitetas nesugebėjo nutarti, kad
reikėtų atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nepaisant to, kad būtent šią priemonę
turėtume naudoti, norėdami spausti Europos Komisiją ir valstybes nares, kad jos padarytų
pažangą. Imkime pavyzdžiu nacionalines garantijų deklaracijas. Jos padeda pagerinti bendrą
valdymą – kartu tai reiškia ir struktūrinius fondus.

Su struktūriniais fondais ir mokslinių tyrimų dotacijomis susijusių taisyklių per daug ir jos
per sudėtingos. Būtent todėl pateikiau pakeitimą S. Garriga Polledo pranešimui Specialiojo
politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m.
komiteto vardu. Savo pakeitime reikalauju, kad Europos Komisija užtikrintų, kad prie
kiekvieno pasiūlymo būtų pridedamas poveikio vertinimas. Tai turėtų būti nepriklausomai,
o ne pačios Europos Komisijos, atliktas poveikio vertinimas. Baigiant, dėl reguliavimo
naštos sumažinimo ir nacionalinių garantijų deklaracijų turėtų sumažėti klaidų finansų
valdyme. Patvirtindamas biudžeto įvykdymą, Europos Parlamentas atsisako pačios
svarbiausios savo kada nors turėtos priemonės. J. Chatzimarkakio pranešimas nusipelnė
geresnės lemties.
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Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už 2009 m. Europos Komisijos biudžeto įvykdymo
patvirtinimą, nes, nepaisant sunkumų tvarkant šia lėšas, Audito Rūmų gauti rezultatai
rodo objektyvią pažangą. Skaidresnis auditas ir geresnė visų, dalyvaujančių Europos lėšų
valdyme, veikla buvo dvi pagrindinės priežastys, dėl kurių pritariu šiam biudžeto įvykdymui.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Balsavimas dėl Komisijos 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo vyksta labai svarbiu politiniu laiku, nes derantis dėl
kitos daugiametės finansinės programos bus persvarstytas finansinis reglamentas. Todėl
tai buvo galimybė Parlamentui suteikti naują impulsą ir įkvėpti gyvybės procedūrai, kuri
ne visuomet buvo vertinama rimtai. Parlamentas patvirtino Komisijos 2009 m. biudžeto
išlaidas, gavęs įsipareigojimus, kad valstybėms narėms bus nustatyta didesnė atsakomybė
ir bus pagerinta nacionalinių valdžios institucijų vykdoma Sąjungos išlaidų kontrolė. Reikia
sukurti veiksmingesnes valdymo ir kontrolės sistemas. Ateityje nacionaliniai politiniai
organai privalės pasirašyti nacionalines valdymo deklaracijas, pagal kurias taps atskaitingi
už tai, kaip jų valstybėse leidžiamos Sąjungos lėšos. Šiuo metu Europą krečianti finansų
krizė taip pat daro poveikį ES biudžetui. Negalime toleruoti jokio skandalo, susijusio su
netinkamu išlaidų tvarkymu.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ir Åsa Westlund (S&D),
raštu. − (SV) Mes, Švedijos socialdemokratai, pritariame Komisijos 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymo patvirtinimui.

Tačiau nepritariame dalims, susijusioms su ES tarnybos nuostatais. Manome, kad Komisijos
darbuotojams gali reikėti papildomų kelionės dienų – kai kuriems darbuotojams gali tekti
keliauti tolimais atstumais ir gali reikėti naudoti jungiamuosius skrydžius ar kitų rūšių
transportą kelis kartus. Be to, ES tarnybos nuostatus galima keisti tik Parlamentui ir Tarybai
naudojant bendro sprendimo procedūrą. Todėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
netinkama šiems klausimams spręsti. Tarnybos nuostatų reforma bus nagrinėjama vėliau
Europos Parlamento Teisės reikalų komitete.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Palankiai vertinu nuolatinę per kelerius pastaruosius
metus Audito Rūmų daromą pažangą vertinant visų, atsakingų už lėšas, veiklą. Skaidrumas,
tvirtas valdymas ir atsakomybė už visas dalyvaujančias šalis visuomet turėtų būti Europos
Sąjungos prioritetas ir jos rodomas pavyzdys.

Tačiau vis dar reikia nustatyti tikrą valstybių narių atsakomybę už jų veiksmus bendrai
valdant Sąjungos sanglaudos lėšas, be to, vis dar gyvybiškai svarbu sukurti sistemą, skirtą
analizuoti nacionalinių agentūrų teikiamų duomenų gyvybingumą ir privalomą nacionalinę
valdymo deklaracijų sistemą. Labai svarbu, kad valstybės narės prisiimtų atsakomybę už
tinkamą ES lėšų naudojimą ir plėtotų rimtos ir skaidrios kontrolės ir supaprastinimo
politiką.

Louis Grech (S&D),    raštu.  − Balsavau už pranešimą dėl Komisijos 2009 m. biudžeto
įvykdymo patvirtinimo, nes juo užtikrinamas geresnis mokėjimų valdymas, kai lėšos
naudojamos netinkamai. Negaliu pritarti kai kurioms pranešimo dalims, susijusioms su
būsimu Europos Komisijos pareigūnų tarnybos nuostatų persvarstymu. Mano tokį
apsisprendimą lėmė tai, kad Tarnybos nuostatų persvarstymas nepatenka į Biudžeto
kontrolės komiteto kompetenciją ir nepriklauso pranešimui dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo
patvirtinimo, tačiau patenka į Teisės reikalų komiteto, kuris netrukus ims spręsti šiuos
klausius, kompetenciją. Manau, kad turime laikytis bendro metodo ir išsamiai persvarstyti
visus nuostatus, o ne atskirai įvairiuose pranešimuos nagrinėti skirtingus nuostatus.

121Europos Parlamento debataiLT10-05-2011



Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  –  (LT) Aš balsavau už pranešimą dėl 2009 m. Komisijos
biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes jis suteikia geresnį valdymo užtikrinimą mokėjimų
atvejais, ypač kai lėšomis yra piktnaudžiaujama. Europos Parlamento sprendimo priėmimas
suteikia Komisijai patvirtinimą dėl bendrojo Europos Sąjungos 2009 finansinių metų
biudžeto įgyvendinimo ir nustato savo pastabas susijusiuose dokumentuose. Manau, kad
yra būtina supaprastinti ir sutrumpinti viešųjų pirkimų taisykles, siekiant sumažinti klaidas,
taip pat valdymo pagal Finansinį reglamentą ir sanglaudos reglamentus sunkumų būtų
galima išvengti geriau suderinus tinkamumo finansuoti įvairiose politikos srityse
reikalavimus, atliekant supaprastinimą, ypač susijusį su Finansinio reglamento peržiūra;
reikia užtikrinti taisyklių pastovumą ir ilgalaikio valdymo planus. Gaila, kad nagrinėjant,
kaip įvykdytas 2009 finansinių metų biudžetas, Audito Rūmai vėl nusprendė dėmesį labiau
sutelkti į energetikos ir mokslinių tyrimų politiką, o ne į transporto politiką. Vis dėlto
būtinas didesnis skaidrumas, kurį galima užtikrinti suteikiant tinkamą informaciją mokesčių
mokėtojams ir biudžeto valdymo institucijoms, ir didesnis regioninės ir transporto politikos
koordinavimas, nes šiuo metu mažai tikrinama galima projektų pridėtinė vertė Europos
mastu, todėl lėšos, siekiant panaikinti eismo spūstis, išspręsti sienų kirtimo problemas arba
sunkumus dėl trūkstamų jungčių nepanaudojamos optimaliai.

David Martin (S&D),    raštu.  − Tvirtai manau, kad šiuo pranešimu parodoma, jog Komisija
turi imtis kruopštaus išlaidų persvarstymo, siekiant nustatyti galimus sutaupymus, kuriais
būtų sumažintas spaudimas biudžetui šiuo griežtu taupymo laikotarpiu.

Paul Murphy (GUE/NGL),    raštu.  − Balsavau prieš šiuos pasiūlymus atleisti Komisiją
nuo jos įpareigojimo pranešti apie savo išlaidas, nes pranešimas buvo neaiškus. Balsavau
už pasiūlymą dėl rezoliucijos, nes bendra mintis dėl sąnaudų efektyvumo ES keliama daug
kartų. Esu už išlaidų, susijusių su Komisija ir jos agentūromis, mažinimą. Tačiau tai turi
būti daroma ne žemesnio rango Komisijos darbuotojų sąskaita, kaip siūloma 81 dalyje.
Negaliu pritarti, kad darbuotojai, neatsižvelgiant į darbdavį, dėl taupymo būtų verčiami
dirbti ilgiau. Turėtų būti užtikrintos ir ginamos darbuotojų teisės. Jei nebereikia jų atliekamų
funkcijų, darbuotojai turėtų gauti prieigą prie panašių darbo vietų panašiomis sąlygomis.
Išrinkti atstovai, kurie verčia prastinti darbuotojų gyvenimo standartus, turėtų bent sutikti,
kad ir su jų pačių privilegijomis būtų pasielgta taip pat. Ir toliau raginsiu siekti, kad
visuomenės atstovams būtų mokamas vidutinis kvalifikuoto darbuotojo atlyginimas, ir
remsiu nereikalingų išlaidų, priedų, priemokų ir kitų privilegijų panaikinimą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Šiuo dokumentu Parlamentas suteikia
patvirtinimą Komisijai, kad ji įvykdė Europos Sąjungos 2009 finansinių metų bendrąjį
biudžetą, ir pateikia savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama dalis sprendimų dėl
Europos Sąjungos 2009 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo (III
skirsnis. Komisija ir vykdomosios įstaigos), ir rezoliucijoje dėl išvadų, susijusių su
specialiosiomis Audito Rūmų ataskaitomis.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalies
nuostatas Komisija vykdo biudžetą, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
317 straipsnyje, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, prisiimdama atsakomybę ir
atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principą. Priimdamas šį pranešimą, Parlamentas
suteikia patvirtinimą Komisijai, kad ji įvykdė Europos Sąjungos 2009 finansinių metų
bendrąjį biudžetą.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Nei pritariau nei prieštaravau Komisijos biudžeto
įvykdymo patvirtinimui. Tokį mano apsisprendimą lėmė tai, kad Europos Audito Rūmai
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vėl negalėjo pateikti teigiamo pranešimo dėl Komisijos 2009 m.; tačiau pranešime
pakankamai aiškiai nurodoma, kad taip įvyko dėl nepakankamo valstybių narių, kaip
finansavimo gavėjų, bendradarbiavimo. Netobulos sistemos biudžeto įvykdymo
patvirtinimas niekaip nepadės pagerinti tokią padėtį. Būtina prieš suteikiant finansavimą
užtikrinti kontrolę.

Anna Záborská (PPE),    raštu. – (SK) Audito Rūmai prognozuoja, kad finansiniai
pažeidimai ar netgi galimas lėšų pasisavinimas 2009 m. siekia 2–5 proc. visų mokėjimų.
Tai daug daugiau nei metinis Slovakijos indėlis į ES biudžetą. Iš mūsų norima, kad
patvirtintume 27 Europos agentūrų sąskaitas, nors įtariu, kad Europai be šių agentūrų būtų
daug geriau. Be to, kitų metų biudžeto projekte ketiname didinti biudžetą būtent tiems
sektoriams, kuriuose auditas rado didžiausių neatitikimų. Tačiau liūdniausia tai, kad nėra
jokio skirtumo, duos Parlamentas savo palaiminimą Europos agentūrų ir institucijų
valdymui, ar ne. Viskas ir toliau vyks įprastai. Griežtesnės šių išteklių perskirstymo ir
atsiskaitymo už jas taisyklės nieko neišspręs, nes jos lems didesnį biurokratizmą ir lėtesnius
mokėjimus ir galiausiai pakenks paramos programų veiksmingumui. Todėl norėčiau
paraginti laipsniškai panaikinti perskirstymą, kuris tampa visiškai neskaidria šiandienio
socialinio planavimo priemone. Ji iškreipia rinką, mažina konkurencingumą ir mažina
žmonių iniciatyvumą bei atsakomybę dėl to, kaip ir kur jie gyvena. Kuo mažiau pinigų
perskirstysime pagal politinius prioritetus, tuo mažesnė bus korupcijos rizika ir tuo
gyvybingesni Europos regionai ir visa mūsų ekonomika.

Pranešimas: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0135/2011)

Liam Aylward (ALDE),    raštu. – (GA) Pritariu šiam pranešimui, ypač teiginiams dėl
Auditų Rūmų specialiosios ataskaitos dėl cukraus sektoriaus reformos. Pranešime
atkreipiamas dėmesys į ryškias cukraus sektoriuje matomas problemas, kilusias po 2006 m.
sektoriaus reformos, ir į problemas, su kuriomis dabar susiduria buvę cukraus gamintojai.
Be Audito rūmų ataskaitos, apie šiuos sunkumus nebūtų pranešta. Cukraus fabrikams teko
svarbus vaidmuo žemės ūkio sektoriuje, ypač Airijoje, kur perdirbimo fabrikai buvo Korke
ir Karlou, ir galima teigti, kad po reformos Airijoje nebeliko cukraus sektoriaus.

Kaip teigiama pranešime, buvo pateikta nepakankama informacija apie poveikį perdirbimo
regionams, kvotų atsisakymo poveikį vietos ekonomikai, prarastas darbo vietas ir
kompensacijų paskirstymą. Dirbantiesiems sektoriuje ir Europos mokesčių mokėtojams
trūko su reformos procesu susijusio skaidrumo ir informacijos ir dabar reikia aiškiai ir
sąžiningai nurodyti reformos visame Europos žemės ūkio sektoriuje poveikį.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą. Audito Rūmai
kiekvienais metais pateikia specialiąsias ataskaitas dėl Komisijos biudžeto įvykdymo
patvirtinimo. Šios specialiosios ataskaitos labai svarbios svarstant programas ir projektus,
juos keičiant ir tikslinant, nes gali prisidėti prie to, kad būtų efektyviau panaudojami
žmogiškieji ir biudžeto ištekliai. Remdamasi šiomis ataskaitomis Komisija gali imtis skubių
veiksmų siekiant pašalinti daugumą trūkumų, kuriuos Audito Rūmai nurodė. Buvau
pranešėjas, atsakingas už Biudžeto kontrolės komiteto Darbo dokumentą dėl Europos
Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl „Transporto veiklos rezultatų gerinimo
transeuropinių geležinkelių ašyse". Manau, jog Komisija turi imtis veiksmų, būtinų
geležinkelių infrastruktūros pritaikymui, kad ji taptų tinkama transeuropinėms paslaugoms
teikti, sukuriant trūkstamas jungtis pasienio vietovėse, pakeičiant arba
atnaujinant/renovuojant seną geležinkelių infrastruktūrą, padedant valstybėms narėms
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sumažinti įvairius sunkumus dėl skirtingų vėžės pločių bei teikiant reikalingą finansinę
pagalbą.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už 2009 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto
įvykdymo patvirtinimą, nes manau, kad lėšos buvo tvarkomos skaidriai ir apskritai
veiksmingai, ypač atsižvelgiant į ypatingas sąlygas, su kuriomis aptariamu laikotarpiu teko
susidurti Europos ekonomikai.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Teigiamai vertinu Audito Rūmų šiose specialiosiose
ataskaitose pateiktą vertinimą, nes būtent iš šių ataskaitų galime susidaryti aiškesnį vaizdą,
kaip leidžiamos lėšos, ir nustatyti programų ar projektų naujo įvertinimo ar tikslinimo
poreikį. ES, ypač Komisija, kaip pagrindinė ES biudžeto vykdomoji ir valdymo institucija,
privalo atsižvelgti į visą dabar Audito Rūmo pateiktą informaciją. Privalome siekti lėšų
mokėjimo ir leidimo būdų, pagrįstų paprastomis ir skaidriomis taisyklėmis, grindžiamomis
tiesioginės atsakomybės principu, pavyzdinio optimizavimo.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. − (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi Audito Rūmai
kiekvienais metais pateikia vis daugiau ir vis geresnes specialiąsias ataskaitas. Gaila, kad
dėl Parlamente taikomų taisyklių šioms ataskaitoms, deja, ne visada skiriamas politinis
dėmesys, kurio jos nusipelno. Šios specialiosios ataskaitos labai svarbios svarstant programas
ir projektus, juos keičiant ir (arba) tikslinant, nes jos gali prisidėti prie to, kad būtų
veiksmingiau panaudojami žmogiškieji ir biudžeto ištekliai. Vertinu teigiamai Komisijos
požiūrį į šiuos procesus ir jos ryžtą imtis skubių veiksmų siekiant pašalinti daugumą
trūkumų, kuriuos Audito Rūmai nurodė šiose ataskaitose.

David Martin (S&D),    raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kuriame pabrėžiama, kad siekiant
išvengti trūkumų reikia paraiškų teikimo etape griežčiau tikrinti projektus ir todėl Komisija
raginama nustatyti aiškesnius dotacijų paraiškų vertinimo kriterijus, kad būtų padidintas
procedūrų ir jų rezultatų efektyvumas bei nuoseklumas, ir taip toliau gerinti gairių ir
kontrolinių sąrašų naudojimą, taip pat raginama užtikrinti, kad būtų imamasi tinkamų
tolesnių veiksmų tais atvejais, kai nesuteikiama prašyta informacija ar nesiimama reikiamų
veiksmų.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. − Šiuo pranešimu Parlamentas palankiai
vertina tai, kad Audito Rūmai kiekvienais metais pateikia vis daugiau ir vis geresnes
specialiąsias ataskaitas; apgailestauja, kad dėl Parlamente taikomų taisyklių šioms
ataskaitoms, deja, ne visada skiriamas politinis dėmesys, kurio jos nusipelno; pabrėžia, kad
šios specialiosios ataskaitos labai svarbios svarstant programas ir projektus, juos keičiant
ir (arba) tikslinant, nes gali prisidėti prie to, kad būtų veiksmingiau panaudojami žmogiškieji
ir biudžeto ištekliai; palankiai vertina teigiamą Komisijos požiūrį į šiuos procesus ir jos
ryžtą imtis skubių veiksmų siekiant pašalinti daugumą trūkumų, kuriuos Audito Rūmai
nurodė šiose ataskaitose.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Patvirtindamas šį pranešimą Parlamentas pabrėžia tai,
kad Audito Rūmai kiekvienais metais pateikia vis daugiau ir vis geresnes specialiąsias
ataskaitas. Deja, šioms ataskaitoms ne visada skiriamas politinis dėmesys, kurio jos
nusipelno, nes šios specialiosios ataskaitos labai svarbios svarstant programas ir projektus,
juos keičiant ir (arba) tikslinant, nes gali prisidėti prie to, kad būtų veiksmingiau
panaudojami žmogiškieji ir biudžeto ištekliai.
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Šiandieniniame tekste dar kartą pabrėžiama, kad palankiai vertiname teigiamą Komisijos
požiūrį ir jos ryžtą imtis skubių veiksmų siekiant pašalinti daugumą trūkumų, kuriuos
Audito Rūmai nurodė šiose ataskaitose.

Pranešimas: Ville Itälä (A7-0094/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. − (PT) Balsavau už šį pasiūlymą, nes pritariu biudžeto
vykdymo patvirtinimo procedūroms, kurias vykdant pagal kiekvieną išlaidų kategoriją
siūlomi tinkami asignavimai.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos
Parlamento 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai
pažymėjo, jog mokėjimuose reikšmingų klaidų nėra. Audito Rūmai nenustatė reikšmingų
trūkumų vertindami priežiūros ir kontrolės sistemų atitiktį Finansinio reglamento
nuostatoms. Generalinis Europos Parlamento sekretorius patvirtino, kad yra pagrįstai
įsitikinęs, jog Parlamento biudžetas įvykdytas taikant patikimo finansų valdymo principus
ir kad naudojant esamą kontrolės ir priežiūros sistemą tinkamai užtikrinamas atitinkamų
operacijų teisėtumas ir tvarkingumas. Pritariu pranešėjui, jog būtina, kad Parlamentas,
siekdamas suteikti efektyvias paslaugas, su visomis Sąjungos institucijomis rastų
ekonomiškai veiksmingiausią būdą panaudoti finansų ir darbuotojų išteklius, įskaitant
galimai sutaupytas lėšas, ir elektronines priemones bei metodus. Manau, jog Parlamento
generalinis sekretorius turi siūlyti priemones, kad visais atvejais būtų užtikrintas bendrųjų
išlaidų išmokų Europos Parlamento nariams naudojimo skaidrumas ir kad jos būtų
naudojamos tiems tikslams, kuriems yra skirtos. Taip pat pritariu, kad Parlamentas turėtų
tik vieną darbo vietą toje pačioje vietovėje kaip ir kitos Europos Sąjungos institucijos. Šiuo
metu sprendimą pakeisti šią padėtį (ir kasmet sutaupyti apie 160 mln. eurų bei gerokai
sumažinti anglies dioksido, išmetamo dėl Parlamento veiklos, kiekį) tegali vien Europos
Vadovų Taryba. Reikia ir toliau racionalizuoti komandiruotes į tris EP darbo vietas, jas
geriau pagrindžiant ir kontroliuojant, kad būtų išvengta nereikalingų komandiruočių ir
sąnaudų.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    raštu. – (FR) Balsavau už šį biudžeto įvykdymo
patvirtinimą. Mano manymu, Europos Parlamento veiklos biudžetas atitinka finansinę
atmosferą. Kelios pastabos dėl skaidrumo didinimo yra teisingos. Taip pat manau, kad
Parlamentui tikslinga skirti prizus, ypač Europos kino rėmimo tikslu. Be to, sumos, apie
kurias kalbama, iš esmės yra simbolinės.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    raštu. − (ES) Balsavau už pranešimą dėl
2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo, susijusio su Europos
Parlamentu, patvirtinimo. Norėčiau pabrėžti, kad skirsnyje, skirtame svarbiausiems 2009 m.
atliktiems biudžeto valdymo pakeitimams, balsavau už 5 punktą, nes suprantu, jog į mūsų
sąskaitas pervedamos bendrųjų išlaidų išmokos visais atvejais būtų tvarkomos skaidriai ir
būtų naudojamos tiems tikslams, kuriems yra skirtos. Todėl, siekdama šio tikslo, pritariu,
kad būtent generalinis sekretorius turėtų imtis atitinkamų priemonių.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už Parlamento 2009 m. biudžeto įvykdymo
patvirtinimą, nes laikausi nuomonės, kad apskritai lėšos buvo valdomos išmintingai. Toliau
labai skeptiškai vertinu padalijimą trims skirtingoms darbo vietoms: dėl jo švaistomi ištekliai
ir atsiranda įtampa, todėl, atmesdama simbolizmą, manau, kad reikia gana skubiai imtis
veiksmų siekiant atsikratyti trišalės sistemos, kuri turi ekonominę ir aplinkosauginę kainą.
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Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį,
Europos Parlamento pareiga rodyti pavyzdį mažinant išlaidas. Be kitų numatytų sąnaudų
mažinimo priemonių, buvo nuspręsta, kad vertimo žodžiu paslaugos automatiškai bus
numatytos darbo grupių posėdžiams tik šešiomis kalbomis (prancūzų, vokiečių, anglų,
lenkų, ispanų ir italų), o kitomis kalbomis bus galima naudotis tik tada, kai Parlamento
nariai jų reikalaus. Kiti reikalavimai yra dėl taisyklių, pagal kurias ribojamos tolimos kelionės
oficialiais Parlamento automobiliais. Rezoliucijoje taip pat raginama atlikti ilgalaikę
Parlamento biudžeto peržiūrą išlaidų mažinimo tikslu. Šiuo balsavimu taip pat suteikiama
galimybė atgaivinti diskusijas klausimu, kur turėtų būti Europos Parlamento būstinė. Tačiau
ši padėtis yra susijusi su istorinėmis aplinkybėmis ir teisiniais statutais, kurių negalima
ginčyti dėl dažnai klaidingų išpuolių, susijusių su išlaidomis arba problemomis, kurių
atsiranda dėl Europos Parlamento patalpų išblaškymo. Šiuo atveju net nekyla klausimo,
ar rinktis Strasbūrą, ar Briuselį, nes pagal Sutartis, kuriomis iš pradžių buvo įsteigta mūsų
Europos Sąjunga, Strasbūras yra taisyklė, o Briuselis – išimtis.

Anne Delvaux (PPE),    raštu. – (FR) Vėlgi balsavau už šį pranešimą, kuriame pabrėžiama,
kad iš tikrųjų būtų galima sutaupyti tik tada, jei Parlamento darbo vieta būtų viena ir būtų
tame pačiame mieste kaip ir kitos Europos Sąjungos institucijos (kitaip tariant, Briuselyje).
Generalinio sekretoriaus pranešime dėl 2011 m. preliminaraus Parlamento sąmatos projekto
atskirai atkreipiamas dėmesys į dėl geografinio Parlamento padalijimo patiriamas didžiules
metines išlaidas, kurios vertinamos apie 160 mln. EUR ir sudaro 9 proc. bendro Parlamento
biudžeto.

Tiesa, kad sprendimą pakeisti šią padėtį ir tai darant kasmet sutaupyti apie 160 mln. EUR,
o kartu gerokai sumažinti anglies dioksido, išmetamo dėl Parlamento veiklos, kiekį tegali
vien Taryba. Vis dėlto šiuo balsavimu raginu Parlamento Pirmininką ir narius, Parlamento
vardu besiderančius dėl Europos Sąjungos biudžeto, Tarybai pasiūlyti imtis veiksmų siekiant
užtikrinti, kad Europos Sąjunga galėtų sutaupyti šias lėšas.

Edite Estrela (S&D),    raštu. − (PT) Balsavau už pranešimą dėl 2009 m. Europos Parlamento
biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes juo padedama kontroliuoti, kaip Europos institucijos
naudoja lėšas. Manau, kad būtų naudinga ilgainiui peržiūrėti Europos Parlamento biudžetą
siekiant sumažinti išlaidas ir rasti lėšų veiksmingam Parlamento veikimui atsižvelgiant į
didesnę jo kompetenciją, atsirandančią dėl Lisabonos sutarties.

Göran Färm (S&D),    raštu. − (SV) Norėčiau pabrėžti, kad, kaip viešoji institucija, Europos
Parlamentas privalo stengtis parodyti kuo daugiau atvirumo ir skaidrumo.

Taip pat manau, ypač atsižvelgdamas į dabartinę ekonominę padėtį, kad Parlamentas
privalo peržiūrėti savo išlaidas ir nurodyti galimybes sutaupyti bei veiksmingumo didinimo
būdus. Parlamentas privalo surengti išsamesnes diskusijas šiais klausimais, todėl norėčiau
numatyti daugiau laiko diskusijoms dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taip pat teigiamai
žiūriu į principą, pagal kurį Europos Parlamentas turėtų turėti bendrų oro mylių sistemą,
kad būtų galima naudotis pigesnių kelionių lėktuvu lengvata.

Galiausiai nemanau, kad Parlamentui netinka skirti kultūros premijų. Tačiau labai kritiškai
vertinu Parlamento žurnalistikos premijas ir nemanau, kad Parlamentui tinka skirti premijas
žurnalistams, kurių užduotis yra kritiškai tirti Europos Parlamentą. Todėl manau, kad šią
premiją reikėtų panaikinti.

Louis Grech (S&D),    raštu.  − Dėl pranešimo dėl 2009 m. Europos Parlamento biudžeto
patvirtinimo balsavau laikydamas savo frakcijos nuostatos prieš 143 dalį dėl oro mylių.
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Ta pati koncepcija jau numatyta 199 dalyje, dėl kurios balsavau už. Įgyvendinimo tikslų
požiūriu 119 dalis išsamesnė ir praktiškesnė.

Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ir Åsa Westlund (S&D),    raštu. − (SV)
Mes, Švedijos socialdemokratai, apsisprendėme patvirtinti 2009 finansinių metų Europos
Parlamento biudžeto įvykdymą.

Norėtume pabrėžti, kad, kaip viešoji institucija, Europos Parlamentas privalo stengtis
parodyti kuo daugiau atvirumo ir skaidrumo. Todėl apsisprendėme pritarti 5 daliai, kurioje
reikalaujama didesnio skaidrumo apmokant Parlamento narių išlaidas.

Taip pat manome, ypač atsižvelgdami į dabartinę ekonominę padėtį, kad Parlamentas
privalo peržiūrėti savo išlaidas ir nurodyti galimybes sutaupyti bei veiksmingumo didinimo
būdus. Parlamentas privalo surengti išsamesnes diskusijas šiais klausimais, todėl norėtume
numatyti daugiau laiko diskusijoms dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taip pat teigiamai
žiūrime į principą, pagal kurį Europos Parlamentas turėtų turėti bendrų oro mylių sistemą,
kad būtų galima naudotis pigesnių kelionių lėktuvu lengvata, net jei mums būtų sunku
įsivaizduoti, kaip ją būtų galima praktiškai įgyvendinti.

Galiausiai nemanome, kad Parlamentui netinka skirti kultūros premijų. Tačiau labai kritiškai
vertiname Parlamento žurnalistikos premijas ir nemanome, kad Parlamentui tinka skirti
premijas žurnalistams, kurių užduotis yra kritiškai tirti Europos Parlamentą. Todėl manome,
kad šią premiją reikėtų panaikinti.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors
ir Audito Rūmų audito dokumentuose nurodyta, jog, tikrinant 2009 m. administracines
išlaidas, visose institucijose pagal Finansinį reglamentą privalomos priežiūros ir kontrolės
sistemos veikė patenkinamai ir nenustatyta reikšmingų patikrintų operacijų klaidų, taip
pat ir Generalinis sekretorius 2010 m. liepos 2 d. patvirtino, kad yra pagrįstai įsitikinęs,
jog Parlamento biudžetas įvykdytas taikant patikimo finansų valdymo principus ir kad
naudojant esamą kontrolės ir priežiūros sistemą tinkamai užtikrinamas atitinkamų operacijų
teisėtumas ir tvarkingumas. Manau, kad esant dabartinei finansinei padėčiai būtina, kad
Parlamentas, siekdamas suteikti efektyvias paslaugas, su visomis Sąjungos institucijomis
rastų ekonomiškai veiksmingiausią būdą panaudoti finansų ir darbuotojų išteklius, įskaitant
galimai sutaupytas lėšas, ir elektronines priemones bei metodus. Yra būtina atlikti ilgalaikę
Europos Parlamento biudžeto peržiūrą, nustatyti lėšas, kurias galima ateityje sutaupyti,
kad būtų sumažintos išlaidos ir rasta lėšų ilgalaikiam Parlamento kaip vienos iš teisėkūros
institucijų efektyviam veikimui. Pažymiu ir tai, kad piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiami
jų mokesčių pinigai ir kaip Sąjungos institucijos ir politiniai organai naudojasi jiems
suteiktais įgaliojimais.

Anne E. Jensen (ALDE),    raštu.  −  (DA) Danijos liberalų partija yra prieš 112 dalį. Todėl
nepaprastai svarbu, kad ES ir toliau būtų užtikrinta Europos kalbų lygybė. Išskyrus šią dalį,
pranešime yra daug protingų iniciatyvų.

Karin Kadenbach (S&D),    raštu. – (DE) Dėl pranešimo „2009 m. biudžeto įvykdymo
patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas“ 129 dalies, susijusios su
„savanorišku pensijų fondu“, noriu pareikšti, kad kategoriškai balsuoju prieš ją, nes ji susijusi
su mokesčių mokėtojų pinigų naudojimu Europos Parlamento narių pensijų fondams
finansuoti (129 dalies i punktas). Nėra pagrindo nedidinti pensinio amžiaus nuo 60 iki
63 metų (129 dalies ii punktas). Gerai, kad fondo valdytojai bus raginami laikytis apdairesnės
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ir labiau subalansuotos investavimo strategijos (129 dalies iii punktas). Iš esmės esu už
laipsnišką dabartinės pensijų sistemos panaikinimą.

Jörg Leichtfried, Evelyn Regner ir Hannes Swoboda (S&D),    raštu. – (DE) Dėl
pranešimo „2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos
Parlamentas“ 129 dalies, susijusios su „savanorišku pensijų fondu“, noriu pareikšti, kad
kategoriškai balsavau prieš ją, nes ji susijusi su mokesčių mokėtojų pinigų naudojimu
Europos Parlamento narių pensijų fondams finansuoti (129 dalies i punktas). Nėra pagrindo
nedidinti pensinio amžiaus nuo 60 iki 63 metų (129 dalies ii punktas). Gerai, kad fondo
valdytojai bus raginami laikytis apdairesnės ir labiau subalansuotos investavimo strategijos
(129 dalies iii punktas). Iš esmės esu už laipsnišką dabartinės pensijų sistemos panaikinimą.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už pakeitimą, kuriame raginama užtikrinti
didesnį skaidrumą pasirašant Parlamento narių bendrųjų išlaidų apmokėjimą.

Iosif Matula (PPE),    raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad reikia tam
tikrų priemonių, kuriomis būtų siekiama tiek padidinti Parlamento narių veiklos našumą,
tiek pagerinti institucijų pareigūnų ir infrastruktūros rodiklius saugumo, IT, lankytojų
patekimo ir savo išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo požiūriu. Saugumo politika
turi būti peržiūrėta įgyvendinant moderniausią intelektinę Parlamento saugumo sistemą,
pagal kurią pastatuose ir ES institucijų rajone būtų naudojamos priemonės ir taikomos
patekimo kontrolės procedūros. IRT srityje reikia bevielio tinklo prieigos institucijų
pastatuose patobulinimų. Kita vertus, IRT departamentas turėtų pasiūlyti konkrečias
spausdintų administracinių dokumentų variantų pakeitimo ekologiškais elektroniniais
variantais priemones. ES institucijos yra svarbiausias Briuselio turistų traukos centras.

Apklausos rodo, kad turistų antplūdis didesnis atostogų laikotarpiais ir savaitgaliais.
Lankytojų centro veikimą ir vizitų programą reikia pritaikyti šiems poreikiams. Tikslo iki
2020 m. 30 proc. sumažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį įgyvendinimas yra
prioritetas. Pritariu iniciatyvai, atsižvelgiant į nuvažiuojamus mažus atstumus, kurie yra
tinkami elektrinių transporto priemonių baterijų eksploatavimo trukmės požiūriu, pritarti
dabartinio automobilių parko pakeitimui ekologiškomis transporto priemonėmis.

Paul Murphy (GUE/NGL),    raštu.  − Balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos, nes jame
iškelta bendra ES ekonominio efektyvumo idėja. Esu už išlaidų, susijusių su Europos
Parlamentu, mažinimą. Tačiau negalima lėšų taupyti iš paprastų Europos Parlamento
darbuotojų pinigų; jų teisės turėtų būti visada garantuojamos.

Palaikau lėšų panaudojimą prieinamiems meno ir kultūros renginiams, kuriais galima
praturtinti gyventojų gyvenimą, propaguoti; štai kodėl palaikiau kino apdovanojimą LUX,
nepaisydamas būgštavimų dėl tariamai didelio biudžeto, išleidžiamo šiam konkrečiam
apdovanojimui. Lėšas galima ir reikėtų taupyti ribojant Parlamento narių išlaidas ir
atlyginimus, pvz., dienpinigius susiejant su garantuotomis išlaidomis.

Taip pat pritariau Parlamento narių pensinio amžiaus ilginimui nuo 60 iki 63 metų. Manau,
kad atstovai, verčiantys mažinti darbuotojų gyvenimo lygį, turėtų mažų mažiausiai
pripažinti, kad jų privilegijoms taikomas toks pat požiūris. Tačiau nepritariu, kad reikėtų
ilginti darbuotojų pensinį amžių. Toliau remsiu darbuotojus ir profesines sąjungas jiems
kovojant su pensinio amžiaus ilginimu.

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Negaliu balsuoti už Europos Parlamento biudžeto
patvirtinimą jau vien dėl to, kad tarp Briuselio ir Strasbūro keliaujantis cirkas mokesčių
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mokėtojų atžvilgiu yra netvarus. Europos Parlamentas turėtų turėti vieną buveinę, o ne
vienai savaitei per mėnesį visas persikraustyti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Be kitų dalykų, patvirtintame tekste teigiama,
kad Europos Parlamentas atkreipia dėmesį į biudžetinius apribojimus, su kuriais daugelis
valstybių narių susiduria dėl finansų ir ekonomikos krizės, ir į būtinybę kritiškai persvarstyti
galimybes taupyti lėšas visais lygmenimis, įskaitant Europos Sąjungos lygmenį; taip pat,
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad būtų galima tikrai daug sutaupyti, jei Parlamentas turėtų
tik vieną darbo vietą toje pačioje vietovėje.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Audito Rūmų atlikto audito dokumentuose nurodoma,
kad, tikrinant 2009 m. administracines išlaidas, visose institucijose pagal Finansinį
reglamentą privalomos priežiūros ir kontrolės sistemos veikė patenkinamai ir kad
nenustatyta reikšmingų patikrintų operacijų klaidų.

2010 m. liepos 2 d. generalinis sekretorius, būdamas gana tikras, paliudijo, kad Parlamento
biudžetas įvykdytas laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad taikoma kontrolės
sistema tinkamai užtikrina vykdomų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Mūsų šiandien
tvirtiname pranešime Pirmininkui patvirtinama, kad Europos Parlamento 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas.

Catherine Stihler (S&D),    raštu.  − Pritariu didesniam skaidrumui Parlamente ir ypač
palankiai vertinu skaidrumą GEA atžvilgiu.

Marianne Thyssen (PPE),    raštu. − (NL) Balsavau už V. Itälä pranešimą, tačiau man kyla
abejonių dėl 113 konstatuojamosios dalies. Visiškai nesutinku su šia konstatuojamąja
dalimi, kurioje siūloma nauja vertimo žodžiu paslaugų „darbo grupėms“ sistema. Negaliu
su ja sutikti, nes siūloma sistema: neatitinka vienodo požiūrio į oficialias Europos Sąjungos
kalbas ir jų vartotojus principo; dėl jos galiausiai neabejotinai atmestos kitos kalbos, išskyrus
šešias minėtąsias; iš esmės bus neįmanoma veiksmingai dalyvauti dėl paprastos priežasties –
kad suinteresuotas Parlamento narys prašymą dėl vertimo žodžiu papildoma kalba turės
pateikti anksčiau nei jam pavyks pamatyti darbotvarkę; dėl jos kyla pavojus, kad kalbų
politika gali būti paversta žaidimu dėl valdžios. Jeigu norime sutaupyti lėšų iš kalbų,
turėtume reikalauti, kad ši sistema būtų taikoma visiems.

Jeigu nebeskirsime tiek daug dėmesio principui, pagal kurį kai kuriems Parlamento nariams
turėtų būti leidžiama kalbėti savo gimtąja kalba, tai taps mažiau svarbu ir kitiems Parlamento
nariams. Todėl, jei mums reikia sutaupyti iš „darbo grupėse“ teikiamų vertimo žodžiu
paslaugų, tėra viena alternatyva: kaip kalbėjimo ir klausymosi priemonę vartoti anglų kalbą
ir tik anglų kalbą. Šiuo atveju visi bus lygūs prieš įstatymą, o mes galėsime sutaupyti lėšų.

Derek Vaughan (S&D),    raštu.  − Negalėjau palaikyti Europos Parlamento biudžeto
įvykdymo patvirtinimo, nes liko neišspręsti keli klausimai. Nors Parlamentas ėmėsi veiksmų
siekdamas patobulinti savo biudžetą ir sutaupyti lėšų, lieka abejonių kai kuriais klausimais,
pvz., premijų, kurias šiuo metu apmoka mokesčių mokėtojai, finansavimo. Be to,
galutiniame pranešime nepripažįstama Strasbūrui švaistomų pinigų suma. Vis dėlto
pranešimas rodo, kad tam tikra pažanga daroma. Po šiandienos balsavimo reikės nustatyti
naujas taisykles siekiant užtikrinti, kad Parlamento nariai iš visų ES šalių imtųsi veiksmų
savo biurų išlaidų skaidrumui užtikrinti. Pranešime taip pat raginama peržiūrėti Parlamento
išlaidas siekiant užtikrinti, kad ateityje lėšos būtų taupomos.
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Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7-0088/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. − (PT) Balsavau už šį pasiūlymą, nes pritariu biudžeto
vykdymo patvirtinimo procedūroms, kurias vykdant pagal kiekvieną išlaidų kategoriją
siūlomi tinkami asignavimai.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau, kad
Europos Parlamentas atidėtų savo sprendimą dėl Tarybos 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymo patvirtinimo. Taryba nepriėmė jokio kvietimo oficialiai ir formaliai susitikti su
Parlamento Biudžeto kontrolės komitetu, atsakingu už biudžeto įvykdymo patvirtinimo
procedūrą, arba jo pranešėju ir apsvarstyti klausimus, susijusius su Tarybos 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymu. Taryba taip pat atsisakė raštu pateikti atsakymą, kuriame
Parlamentui būtų suteikiama informacija ir pateikiami dokumentai, kurių prašė Parlamentas.
Pritariu pranešėjui, jog Taryba vėliausiai iki 2011 m. birželio 15 d. Parlamento Biudžeto
komitetui pateiktų išsamų atsakymą raštu į šiuos klausimus, taip pat visus reikiamus
dokumentus. Taryba taip pat privalo būti atskaitinga visuomenei už lėšas, kurios jai buvo
patikėtos, ir siekiant palengvinti keitimąsi informacija vykdant biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūrą, turi laikytis tos pačios tvarkos kaip ir kitos institucijos.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau prieš Tarybos 2009 finansinių metų bendrojo
biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes Taryba nesutiko atsakyti į Parlamento klausimus šia
tema ir nepateikė svarbių dokumentų, kurių prašė Parlamentas. Todėl esu už
2009 finansinių metų biudžeto vykdymo patvirtinimo atidėjimą.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Ir vėl tik patvirtintame sprendime atsispindi nuolatinis
nepakankamas Tarybos bendradarbiavimas savo biudžeto vykdymo ir skaidrumo srityje.
Skaidrumo, kurio reikia visuomenei, ir griežtumo labui nemanau, kad Taryba atleidžiama
nuo savo atsakomybės už jai skiriamų lėšų ataskaitų skelbimą.

Todėl pritariu pranešėjo sprendimui sprendimą dėl Tarybos biudžeto įvykdymo ataskaitų
patvirtinimo atidėti tol, kol ji pateiks pranešėjo prašytą informaciją ir dokumentus bei
išsamų perkeltų biudžeto sumų sąrašą.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi yra atidedamas
sprendimas dėl Tarybos generaliniam sekretoriui suteikiamo Tarybos 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo
atidėjimo priežastys yra šios: pirma, Taryba nepriėmė jokio kvietimo oficialiai ir formaliai
susitikti su Parlamento komitetu, atsakingu už biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą,
arba jo pranešėju ir apsvarstyti klausimus, susijusius su Tarybos 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymu, antra, Taryba atsisakė raštu pateikti atsakymą, kuriame Parlamentui
būtų suteikiama informacija ir pateikiami dokumentai, kurių Tarybos buvo prašoma
2010 m. gruodžio 14 d. laiško priede, kurį pasirašė pranešėjas, trečia, Parlamentas iš
Tarybos negavo svarbių dokumentų, pvz., išsamaus biudžeto lėšų perkėlimų sąrašo.
Balsavau už šį sprendimą, nes mano giliu įsitikinimu piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiami
jų mokesčių pinigai ir kaip institucijos ir politiniai organai naudojasi suteiktais įgaliojimais.

Agnès Le Brun (PPE),    raštu. – (FR) Kaip reikalaujama kiekvienais metais, Europos
Parlamentas pateikė savo nuomonę, ar įvairios už Europos Sąjungos biudžetą atsakingos
agentūros ir institucijos jį tinkamai įvykdė, ar ne. Paskirstytos sumos skirtos konkretiems
tikslams, o biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros tikslas – žvelgiant į praeitį patikrinti,
ar šių tikslų buvo tvirtai laikomasi. Tai svarbi išimtinė Parlamento teisė, kaip parodė, pvz.,
jo įtaka 1999 m. atstatydinant J. Santero vadovaujamą Komisiją. Šiais metais aš kartu su
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didžiąja Europos Parlamento narių dauguma atsisakiau patvirtinti 2009 finansinių metų
Ministrų Tarybos veiklos biudžeto įvykdymą. Institucijos, kurių veiklą Parlamentas auditavo
pasinaudodamas Biudžeto kontrolės komitetu, kurio narė esu, yra įpareigotos
bendradarbiauti su šiuo komitetu, pvz., teikdamos visus dokumentus, kurių reikia norint
įsitikinti, kad viešosios lėšos naudojamos tinkamai. Tačiau šiuo atveju Tarybos
bendradarbiavimas buvo visiškai neadekvatus. Štai kodėl nusprendėme biudžeto įvykdymo
patvirtinimą atidėti iki rudens, kad siekiant biudžetinio skaidrumo būtų galima atlikti
tikrinimus.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − PALANKIAI VERTINU tai, kad: 1. atideda
savo sprendimą dėl Tarybos generaliniam sekretoriui suteikiamo Tarybos 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo; 2. pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje
rezoliucijoje; 3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra
neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos
ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad
jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Pasinaudodamas šiandieniniu pranešimu Parlamentas
atideda savo sprendimą dėl Tarybos generaliniam sekretoriui suteikiamo Tarybos
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

Derek Vaughan (S&D),    raštu.  − Pritariau Parlamento sprendimui atidėti Tarybos biudžeto
įvykdymo patvirtinimą, nes manau, kad ji Parlamentui nesuteikė pakankamai informacijos
apie savo sąskaitas. Tarybą reikia patikrinti lygiai taip pat, kaip kiekvieną kitą Europos
instituciją, taip pat turi būti pateikti raštiški dokumentai, kad būtų galima patvirtinti
biudžetą. Pranešime Tarybai iškelta daug klausimų, į daugelį jų nebuvo atsakyta. Be
konkrečių Tarybos paaiškinimų konkrečiais klausimais neįmanoma pritarti jos sąskaitoms.
Sprendimas patvirtinti biudžeto įvykdymą bus priimtas vėliau, kai bus pateikta pakankamai
informacijos.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Balsavau už sprendimo dėl Tarybos 2009 m.
biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimą. Atsižvelgiant į naują padėtį, susidariusią
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, nuolatinis Tarybos atsisakymas suteikti galimybę jai taikyti
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą – ir taip atsižvelgti į atskaitingumą – yra
nepriimtinas. Tarybos išlaidas reikia kontroliuoti tiek pat, kiek kitų Europos Sąjungos
institucijų, jeigu reikia tinkamai atsižvelgti į Europos skaidrumo iniciatyvą.

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7-0138/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. − (PT) Balsavau už šį pasiūlymą, nes pritariu biudžeto
vykdymo patvirtinimo procedūroms, kurias vykdant pagal kiekvieną išlaidų kategoriją
siūlomi tinkami asignavimai.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Audito Rūmų
2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmų 2009 finansinių
metų ataskaitų auditą atliko išorės įmonė „PricewaterhouseCoopers“. Išvadose jokių
reikšmingų su Audito Rūmais susijusių pastabų nepateikta. Palankiai vertinu Audito Rūmų
2009–2012 m. audito strategiją ir jos prioritetinius tikslus – kuo labiau padidinti bendrą
Audito Rūmų atliekamo audito poveikį ir siekti didžiausio efektyvumo panaudojant
išteklius. Tikiuosi, kad Audito Rūmai pasieks pažangos šioje srityje. Pritariu pranešėjui,
jog Audito Rūmai ateityje į savo ataskaitas agentūrų klausimu turi įtraukti daugiau išsamios
informacijos, ypač susijusios su vidaus auditoriaus ataskaitų išvadomis. Palankiai vertinu
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priemones, kurių imasi Audito Rūmai siekdami reformuoti ir nuolatos gerinti savo veiklą,
atsižvelgdami į Parlamento raginimą, kad vertinimų ir auditų poveikis būtų didesnis ir
plačiau apimantis, duomenys patikimesni. Taip pat pažymėtina, kad pagerėjo Audito Rūmų
personalo vyrų ir moterų skaičiaus proporcija. Sumažėjo neproporcingumas asistentų,
skyrių vadovų ir direktorių lygmenyse.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už Audito Rūmų 2009 m. bendrojo biudžeto
įvykdymo patvirtinimą, nes buvo įvykdyti iš anksto nustatyti tikslai, susiję su biudžetu, ir
pateikta išsami ir skaidri informacija.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Palankiai vertinu išorės konsultanto atliktą išsamią analizę,
patvirtinančią, kad Europos Audito Rūmų finansinėje atskaitomybėje pateikiama tikra ir
teisinga informacija apie jų finansinę padėtį bei tai, ar lėšos tinkamai naudojamos pagal
paskirtį. Taip pat palankiai vertinu Audito Rūmų 2009–2012 m. audito strategiją, kuria
siekiama kuo labiau padidinti visuotinį jų auditų poveikį ir padidinti efektyvumą geriau
panaudojant išteklius.

Todėl sveikinu Audito Rūmus su jų puikiais 2009 m. veiklos rezultatais ir pritariu pranešėjui
dėl visų jo išvadų.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi suteikiamas
patvirtinimas Audito Rūmų generaliniam sekretoriui, kad Audito Rūmų 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas. Taip pat svarbu tai, kad yra raginami Audito Rūmai apsvarstyti
reorganizacijos galimybę, kad kai kurie nariai būtų atsakingi už tam tikras politikos sritis,
o kiti nariai – už valstybių narių grupes, jei nacionalinės audito institucijos nenori
veiksmingai kontroliuoti išlaidų iš Sąjungos biudžeto. Taip pat yra pažymima, kad
pastaraisiais metais faktiškai padvigubėjus Audito Rūmų narių skaičiui, o politikos sričių
skaičiui – ne, Audito Rūmai šią galimybę galėtų įgyvendinti. Nepriklausomumas,
sąžiningumas, nešališkumas, kompetencija ir profesionalumas – tai pagrindinės Audito
Rūmų vertybės, kurias, mano nuomone, reikėtų ir akcentuoti bei jų laikytis.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už 2009 finansinių metų Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą, V skirsnis – Audito Rūmai. Kaip žinome, ES
biudžeto išorės auditą atlieka patys Audito Rūmai. Todėl, kaip dvejus ankstesnius finansinius
metus, jų biudžetui audituoti buvo paskirta išorės įmonė „PricewaterhouseCoopers“. Audito
Rūmai buvo pagirti už tai, kad parengė kokybišką metinę veiklos ataskaitą, kuri parodė,
jog jų operacijos ir veikla buvo teisėtos bei visiškai patikimos.

David Martin (S&D),    raštu. − Balsavau už šį pranešimą ir taip elgdamasis palankiai
vertinu Audito Rūmų 2009–2012 m. audito strategiją ir jos prioritetinius tikslus (kuo
labiau padidinti bendrą Audito Rūmų atliekamo audito poveikį ir siekti didžiausio
efektyvumo panaudojant išteklius). Tikiuosi, kad Audito Rūmai praneš apie veiksmus,
kurių ėmėsi siekdami įgyvendinti šią audito strategiją, ir padarys pažangą šioje srityje
naudodamiesi pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais (PVRR), ypač 2010 m. pradėjus
taikyti 1–4 PVRR. Ypač palankiai vertinu ketinimą paskelbti su specialiosiomis atskaitomis
susijusias vėlesnių veiksmų ataskaitas siekiant padidinti specialiųjų ataskaitų poveikį.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Taip Audito Rūmų generaliniam sekretoriui
patvirtinama, kad Audito Rūmų 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šiandienine rezoliucija Parlamentas Audito Rūmų
generaliniam sekretoriui patvirtina, kad Audito Rūmų 2009 finansinių metų biudžetas
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įvykdytas. Parlamentas išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmų specialiosiose
metinėse ataskaitose apie agentūras pateikiama mažiau išsamios informacijos, ir ragina
Audito Rūmus ateityje į savo ataskaitas agentūrų klausimu įtraukti daugiau išsamios
informacijos, ypač susijusios su vidaus auditoriaus ataskaitų išvadomis.

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7-0136/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau prieš sprendimą suteikti patvirtinimą,
kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2009 finansinių metų biudžetas
įvykdytas. 2011 m. kovo 11 d. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) nusprendė
pradėti tyrimą dėl netinkamos EESRK sekretoriato veiklos. Pritariu pranešėjui, jog EESRK
ir OLAF informuotų Europos Parlamentą apie tyrimo raidą ir rezultatus. EESRK turi
visapusiškai bendradarbiauti su OLAF ir teikti jos pareigūnams visą reikalingą paramą, kad
jie galėtų vykdyti savo tyrimą. Manau, jog Europos Parlamento Biudžeto kontrolės
komitetas, atsakingas už biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, turi atidžiai stebėti
šio klausimo sprendimą, kad būtų gauta papildoma informacija apie OLAF tyrimo
rezultatus, į kuriuos būtų atsižvelgiama 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo
procedūros metu. Be to, manau, jog OLAF pateikti įtarimai aiškiai daro neigiamą poveikį
Europos Sąjungos reputacijai, nes jie nukreipti į vieną iš Europos Sąjungos institucijų.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Nepritariau 2009 finansinių metų Europos Sąjungos
bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimui, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetas. Visi žino, kad šios institucijos 2009 m. biudžetą tyrė OLAF. Manau, kad
Europos Parlamentui reikia daugiau informacijos apie įvykius, kad galėtų priimti teisingą
sprendimą dėl šio biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Remiantis iki šiol pateikta informacija,
šioje Europos institucijoje yra vidaus pažeidimų, kurie apibūdinami kaip rimtos problemos,
susijusios su jos sekretoriato veikla.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes, nepaisydama klausimų, iškeltų
atliekant pastarąjį Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimą, esu įsitikinusi,
kad įmanoma paaiškinti aspektus, kurie buvo neskaidrūs, ir ateityje patobulinti ataskaitų
teikimo procedūras.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ir Åsa Westlund (S&D),
raštu. − (SV) Mes, Švedijos socialdemokratai, renkamės nepatvirtinti 2009 finansinių metų
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biudžeto įvykdymo. Vadovaudamasi
vidaus pranešimu, OLAF nusprendė pradėti tyrimą, todėl, norėdami turėti visus reikalingus
faktus, prieš patvirtindami biudžeto įvykdymą norėtume sulaukti šio tyrimo rezultatų.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Labai susirūpinęs atkreipiu dėmesį į informavimą apie
neteisėtą veiklą galimo netinkamo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
(EESRK) valdymo atveju ir į tai, kad jis dabar laukia Europos kovos su sukčiavimu tarnybos
(OLAF) veiksmų. Pritariu pranešėjui, kai jis primygtinai reikalauja, kad EESRK ir OLAF
biudžeto įvykdymo patvirtinimo instituciją informuotų apie atvejo tyrimo pažangą ir
rezultatus.

Ką tik pateikti įtarimai gali turėti neigiamą poveikį ES reputacijai, nes jie siejami su vienos
iš jos institucijų vidaus veikla, todėl mums reikia žinoti, ar nustatyta žlugdymo praktika
apsiriboja atskiru veiksmu, ar yra nuolatiniai pažeidimai.
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Vis dėlto norėčiau pasveikinti Audito Rūmus su jų ataskaita, kurią jie parengė apie EESRK
ir teigiamus pokyčius, kurių jis pasiekė per 2009 finansinius metus, ir pritariu pranešėjo
išvadoms.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi suteikia Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2009 finansinių metų biudžetas
įvykdytas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra raginamas skubiai
2011 m. atlikti išsamią su visomis veiklos sritimis susijusių išlaidų apžvalgą siekiant
užtikrinti, kad visos išlaidos atsipirktų, ir būtų įmanoma nustatyti sritis, kuriose galima
sutaupyti; taip būtų sumažintas spaudimas biudžetui šiuo taupymo laikotarpiu. Džiugina
tai, kad Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, kad atlikus Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto auditą nereikėjo teikti jokių esminių pastabų. Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto turimi įsipareigojimų asignavimai 2009 m. iš
viso sudarė 122 000 000 eurų (2008 m. – 118 000 000 eurų), iš jų 98,02 proc. buvo
panaudoti, ir tai yra daugiau už kitų institucijų įsipareigojimų asignavimų panaudojimo
vidurkį (97,69 proc.).

David Martin (S&D),    raštu. − Balsuodamas dėl šio pranešimo raginu EESRK ir visų pirma
jo generalinį sekretorių glaudžiai bendradarbiauti su OLAF ir suteikti visą reikiamą pagalbą
OLAF agentams, jiems atliekant įtarimų dėl netinkamo administravimo tyrimą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. − Taip Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komiteto generaliniam sekretoriui patvirtinama, kad Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Pasinaudodamas šiandienine rezoliucija Parlamentas
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui patvirtina,
kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2009 finansinių metų biudžetas
įvykdytas. Parlamentas laikosi nuomonės, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnybos
(OLAF) pateikti įtarimai aiškiai daro neigiamą poveikį Europos Sąjungos reputacijai, nes
jie siejami su viena iš jos institucijų ir yra susiję su smarkiai sutrikusia šios institucijos
sekretoriato veikla. Parlamentas taip pat laikosi nuomonės, kad žlugdymo praktikoje
neapsiribojama vieninteliu veiksmu ir kad tai gali būti nuolatiniai pažeidimai, kurie sudaro
tariamą netinkamo administravimo atvejį.

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7-0139/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. − (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
Parlamento sprendimui patvirtinti Regionų komiteto 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymą. Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, kad atlikus auditą nereikėjo teikti
jokių esminių pastabų. Palankiai vertinu, jog Regionų komitetas 2009 m. atnaujino savo
biudžeto analitinės stebėsenos priemonę, kurią taikant surinkta daugiau išsamios
informacijos apie Regionų komiteto biudžetą, palengvintas Regionų komiteto biudžeto
lėšų naudojimas ir nustatytos sritys, kurias reikia geriau valdyti. Pritariu pranešėjui, kad
Regionų komiteto nariai turi deklaruoti savo finansinius interesus ir atskleisti informaciją,
susijusią su deklaruotina profesine veikla. Regionų komitetas turi savo metinėje veiklos
ataskaitoje nurodyti tolesnius veiksmus šiuo klausimu.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Nepritariu Regionų komiteto biudžeto įvykdymo
patvirtinimui, nes ši institucija yra tik konsultacinė institucija. Kadangi tai yra institucija,
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kurioje atstovaujama Europos regionų interesams, manau, kad jos finansavimas turėtų
būti gaunamas tik iš regionų.

Lara Comi (PPE),    raštu.  −  (IT) Balsavau už leidimą patvirtinti Regionų komiteto 2009 m.
bendrąjį biudžetą. Taip pasielgiau ne tik dėl to, kad buvo puikiai parengtos metinės veiklos
ataskaitos, bet ir dėl to, kad siekiant didesnio skaidrumo buvo atnaujinti ir patobulinti
informacijos redagavimo ir rinkimo metodai.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Palankiai vertinu audito išvadas, pateiktas Audito Rūmų,
kurių metinėje ataskaitoje teigiama, kad atlikus auditą nenustatyta jokių reikšmingų faktų.
Taip pat palankiai vertinu puikius veiklos rezultatus ir aukštą kokybę, kuo visuomet
pasižymi metinės Regionų komiteto veiklos ataskaitos. Galiausiai sutinku su pranešėjo
išvadomis ir gerai vertinu Regionų komitetą, kad, atsižvelgdamas į Parlamento ankstesnių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimus, į ataskaitą įtraukia tolesnes priemones.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi suteikia Regionų
komiteto generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Regionų komiteto 2009 finansinių
metų biudžetas įvykdytas. Regionų komitetą 2011 m. ragina skubos tvarka atlikti išsamią
visų veiklos sričių išlaidų peržiūrą, kad užtikrintumėme visų išlaidų naudingumą, siekiant
nustatyti lėšas, kurias būtų galima sutaupyti, nes tai sumažintų naštą biudžetui šiuo griežto
taupymo laikotarpiu. Regionų komiteto įsipareigojimų asignavimai 2009 m. sudarė iš viso
88 000 000 eurų (2008 m. – 93 000 000 eurų), iš jų 98,37 proc. buvo panaudoti, o tai
viršija kitų institucijų vidurkį (97,69 proc.). Tuo tarpu Audito Rūmų metinėje ataskaitoje
nurodyta, kad atlikus Regionų komiteto auditą nereikėjo teikti jokių esminių pastabų.
Palankiai vertinamas Regionų komitetas už nuolat geros kokybės metines veiklos ataskaitas
ir džiaugiamasi, kad į ataskaitą įtraukiamos tolesnės priemonės, įgyvendinamos atsižvelgiant
į Parlamento ankstesnių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimus.

Giovanni La Via (PPE),    raštu.  −  (IT) Visų pirma norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie
dirbo rengdami šį tekstą, taip pat pasveikinti Regionų komitetą, kuriame atlikus auditą
jokių esminių pastabų pateikti nereikėjo. Be to, norėčiau pabrėžti, kad 2009 m. Regionų
komitetas valdė įsipareigojimų asignavimus, kurie sudarė iš viso 88 mln. EUR (2008 m. –
93 mln. EUR), iš jų 98,37 proc. buvo panaudoti, o tai viršija kitų institucijų vidurkį
(97,69 proc.). Visi Regionų komiteto operacijos ir vykdoma veikla buvo užbaigtos visiškai
teisėtai ir tvarkingai.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą, kuriuo patvirtinamas Regionų
komiteto biudžeto įvykdymas, ir esu patenkintas, kad mūsų rezoliucijoje, Parlamentas dar
kartą patvirtina savo poziciją, kad siekiant skaidrumo visų Sąjungos institucijų narių
finansinių interesų deklaracijos turi būti prieinamos internetu naudojantis viešuoju registru;
primena savo reikalavimą Regionų komitetui, kad Regionų komiteto nariai deklaruotų
savo finansinius interesus ir atskleistų informaciją, susijusią su deklaruotina profesine
veikla ir atlyginamomis pareigomis arba veikla; su džiaugsmu atkreipia dėmesį į Regionų
komiteto atsakymą šiuo klausimu, ypač į Regionų komiteto pirmininko 2011 m. vasario
11 d. laišką; [ir] ragina Regionų komitetą savo metinėje veiklos ataskaitoje nurodyti tolesnius
veiksmus šiuo klausimu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Taip Regionų komiteto generaliniam
sekretoriui patvirtinama, kad Regionų komiteto 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu.  −  (IT) Šiandieninėje rezoliucijoje Parlamentas Regiono
komiteto generaliniam sekretoriui patvirtina, kad Regionų komiteto 2009 finansinių metų
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biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina Regionų komitetą už nuolat geros
kokybės metines veiklos ataskaitas ir džiaugiasi, kad į ataskaitą įtraukiamos tolesnės
priemonės, įgyvendinamos atsižvelgiant į Parlamento ankstesnių metų biudžeto įvykdymo
patvirtinimo sprendimus.

Pranešimas: Bart Staes (A7-0140/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos
Parlamento sprendimui patvirtinti Europos Komisijai, kad ji įvykdė aštuntojo, devintojo
ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2009 finansinių metų biudžetą. EPF yra pagrindinė
priemonė, pagal kurią teikiama Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo pagalba žmonėms
Afrikos, Karibų jūros baseino, Ramiojo vandenyno (AKR) šalyse ir užjūrio šalyse bei
teritorijose. Audito Rūmai mano, jog aštuntojo, devintojo ir dešimtojo EPF galutinės metinės
finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais patikimai atspindi EPF finansinę padėtį
2009 m. gruodžio 31 d. Pritariu pranešėjui, jog EPF lėšos turėtų būti įtrauktos į ES biudžetą,
nes tai sustiprins demokratinę kontrolę ir lėšų skyrimo skaidrumą, taip pat suteiks Sąjungos
politikai, susijusiai su AKR šalimis, daugiau nuoseklumo. Taip pat manau, kad Komisijai
atliekant biudžetinės paramos gairių peržiūrą ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas
priežiūros ir kontrolės sistemoms. Komisija turi stiprinti stebėseną ir metinių ataskaitų
sudarymo atitikimą.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Finansų krizės metu Europos Sąjungai reikia savo išlaidas
daugiausia numatyti kovai su krize. Apytikriai 15 proc. Europos Sąjungos piliečių gyvena
žemiau skurdo ribos. Kokią reikšmę šiems žmonėms turi aštuntasis, devintasis ir dešimtasis
Europos plėtros fondai? Nesu prieš Europos plėtros fondus, tačiau manau, kad, norėdama
remti kitas šalis, Europos Sąjunga pirmiausia turi išsispręsti savo problemas. Esu tikras,
kad 15 proc. Europos Sąjungos piliečių tikisi to paties.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už leidimą patvirtinti 2009 m. aštuntojo, devintojo
ir dešimtojo Europos plėtros fondų biudžeto įvykdymą. Taip pasielgiau dėl to, kad
skaitydama šį pranešimą galėjau matyti, kaip efektyviai buvo valdomos lėšos siekiant
nustatytų tikslų. Be to, pritariu plėtros prioritetams ir manau, jog finansinės atskaitomybės
procedūros yra puikiai suderintos, kad pirma laiko būtų užkirstas kelias klaidoms,
sukčiavimui ir dalykų, kuriems neturima leidimo, kaupimo prevencijai.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Europos plėtros fondas (EPF) tebėra pagrindinė priemonė,
kurią ES naudoja plėtros pagalbai teikti Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR)
valstybėms bei užjūrio šalims ir teritorijoms (UŠT) ir kuri, nors ir yra įgyvendinta laikantis
specifinių finansinių taisyklių, lieka neįtraukta į ES biudžetą. Todėl ją reikia įtraukti į ES
biudžetą siekiant sudaryti sąlygas užtikrinti didesnę finansavimo demokratinę kontrolę,
atskaitomybę ir skaidrumą.

Šiame pranešime išsamiai analizuojama aštuntojo, devintojo ir dešimtojo EPF biudžeto
būklė, atkreipiant dėmesį į kai kuriuos svarbius klausimus, dėl kurių reikia skubiai šalių
partnerių delegacijose ir vidaus kontrolės sistemose peržiūrėti ir įgyvendinti ex ante kontrolę,
ypač susijusią su viešųjų pirkimų procedūromis.

Galiausiai šiame pranešime dar kartą parodoma, kad dar reikia daug ką nuveikti dėl EPF
valdymo ir jų tinkamo naudojimo, todėl sutinku su visomis pranešėjo išvadomis ir sveikinu
jį atlikus savo darbą.
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João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Reikia didesnio nuoseklumo ES plėtros pagalbos
ir bendradarbiavimo politikos srityje, ypač Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių
(AKR) atžvilgiu. Tai dar svarbiau dabar, kai šios šalys susiduria su didžiuliu ES spaudimu –
ir net šmeižtu – sutikti su tokiais primetamais susitarimais kaip vadinamieji ekonominės
partnerystės susitarimai, kurie kelia grėsmę jų interesams ir kelia pavojų paramos, teikiamos
pagal tokias priemones kaip Europos plėtros fondas (EPF), veiksmingumui.

Pranešėjas teigia, kad EPF įtraukimu į Europos Sąjungos biudžetą bus sustiprinta finansavimo
demokratinė kontrolė, atskaitomybė ir skaidrumas. Norėtume pabrėžti perspėjimą, kad
dėl šio EPF įtraukimo į bendrąjį ES biudžetą neturi bendrai sumažėti dviejų dabar taikomų
finansinių priemonių išlaidos plėtrai.

Kaip minėjo pranešėjas, taip pat norėtume pabrėžti, kad reikia ištirti ir įvertinti geriausius
būdus padidinti paskirties šalių pajėgumą panaudoti EPF pagalbą, nes tai tiesiogiai reiškia
visišką abiejų vyriausybių ir žmonių įtraukimą į programų rengimą ir įgyvendinimą bei
prioritetų nustatymą. Kaip teigia pranešėjas, taip pat reikia puikiai žinoti atitinkamas
išlaidas.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Puikiai žinome, kad reikia didesnio nuoseklumo
ES plėtros pagalbos ir bendradarbiavimo politikos srityje, ypač Afrikos, Karibų ir Ramiojo
vandenyno šalių (AKR) atžvilgiu. Tai dar svarbiau dabar, kai šios šalys susiduria su didžiuliu
ES spaudimu – ir net šmeižtu – sutikti su primetamais susitarimais, kurie kelia grėsmę jų
interesams ir kelia pavojų paramos, teikiamos pagal tokias priemones kaip Europos plėtros
fondas (EPF), veiksmingumui; geras pavyzdys – vadinamieji ekonominės partnerystės
susitarimai.

Šiame pranešime teigiama, kad EPF įtraukimu į Europos Sąjungos biudžetą bus sustiprinta
finansavimo demokratinė kontrolė, atskaitomybė ir skaidrumas. Norėtume pabrėžti
perspėjimą, kad dėl šio EPF įtraukimo į bendrąjį ES biudžetą neturi bendrai sumažėti dviejų
dabar taikomų finansinių priemonių išlaidos plėtrai.

Kaip minėjo pranešėjas, taip pat norėtume pabrėžti, kad reikia ištirti ir įvertinti geriausius
būdus padidinti paskirties šalių pajėgumą panaudoti EPF pagalbą, nes tai tiesiogiai reiškia
visišką abiejų vyriausybių ir žmonių įtraukimą į programų rengimą ir įgyvendinimą bei
prioritetų nustatymą.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau, kad būtų patvirtintas Europos plėtros fondų
biudžeto įvykdymas. Palankiai vertinu tai, kad savo pranešime Parlamentas pakartoja, jog
pritaria tam, kad EPF lėšos būtų įtrauktos į biudžetą, nes dėl to sustiprės demokratinė
kontrolė ir padidės lėšų skyrimo skaidrumas, taip pat bus užtikrintas didesnis Sąjungos
politikos, susijusios su AKR šalimis, nuoseklumas.

Šiame pranešime dar kartą primenamas Komisijos pareiškimas, kad ji nori pasiūlyti aptariant
kitą finansinę programą visiškai įtraukti EPF į Sąjungos biudžetą ir kad ji nuolat visapusiškai
informuos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie šią iniciatyvą. Vis dėlto Parlamentas
primygtinai reikalauja, kad dėl šio EPF įtraukimo į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą
nesumažėtų bendros vystymosi politikai skirtos išlaidos, susijusios su dviem dabar
taikomomis finansavimo priemonėmis. Jis ragina Tarybą ir valstybes nares teigiamai
reaguoti į Komisijos pasiūlymą ir sutikti, kad EPF nuo 2014 m. būtų visapusiškai įtrauktas
į Europos Sąjungos biudžetą kaip kitos finansinės programos dalis. Jis laikosi nuomonės,
kad ši priemonė bus gerokai pavėluota ir kad EPF į biudžetą turėtų būti įtrauktas kuo
greičiau.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. − Taip Komisijai patvirtinama, kad ji įvykdė
aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2009 finansinių metų biudžetą.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šiandienine rezoliucija Parlamentas Komisijai patvirtina,
kad ji įvykdė aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų (EPF) 2009 finansinių
metų biudžetą. Pabrėžiu, kad Parlamentas pažymi, jog EPF nėra įtrauktas į ES biudžetą,
nepaisant to, kad jis yra pagrindinė priemonė, pagal kurią Europos Sąjungos plėtros pagalba
teikiama Afrikos, Karibų jūros baseino, Ramiojo vandenyno (AKR) šalių bei užjūrio šalių
ir teritorijų (UŠT) gyventojams.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Balsavau už B. Staeso pranešimą, nes, be kitų
dalykų, jis jame vėl pasisako už tai, kad Europos plėtros fondai (EPF) būtų įtraukti į biudžetą
ir taip būtų įgyvendinti finansavimo demokratinės kontrolės, atskaitomybės ir skaidumo
principai. Kita vertus, jis taip pat kritiškai atsiliepia apie nustatytus tam tikrus trūkumus,
pvz., tuos, kuriuos Audito Rūmai nustatė tikrindami viešųjų pirkimų procedūras ir daugybę
įvairių kitų kontrolės priemonių.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0153/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau, kad
Europos Parlamentas atidėtų savo sprendimą dėl Europos vaistų agentūros 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Audito Rūmai savo ataskaitoje pateikė neigiamą
nuomonę dėl pagal finansines ataskaitas Agentūros vykdytų operacijų teisėtumo ir
tvarkingumo. Audito Rūmai nustatė viešųjų pirkimų procedūrų klaidų, kurios sudaro
didelę bendro 2009 finansinių metų Agentūros biudžeto dalį. Pritariu pranešėjui, jog
Agentūra turi pagerinti savo viešųjų pirkimų procedūrų kokybę, kad būtų pašalinti Audito
Rūmų nustatyti trūkumai. Agentūros Vidaus audito tarnyba nustatė itin didelių trūkumų
vaistų vertinimo srityje. Manau, jog nepriimtina, kad Agentūra netinkamai taiko taisykles
ir dėl to nėra jokių garantijų, kad žmonėms skirtų vaistų vertinimą atlieka nepriklausomi
ekspertai. Agentūra tinkamai nesilaiko savo elgesio kodekso nustatydama valdančiosios
tarybos ir komiteto narių, ekspertų ir Agentūros darbuotojų nepriklausomumo ir
konfidencialumo principus ir gaires. Agentūra turi pateikti Europos Parlamentui informaciją
apie priemones, kurių ji ėmėsi nuo savo įsteigimo siekdama užtikrinti savo ekspertų
nepriklausomumą.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau prieš leidimą patvirtinti Europos vaistų agentūros
2009 m. bendrojo biudžeto įvykdymą. Taip pasielgiau dėl to, kad, kaip pranešė Audito
Rūmai, buvo tam tikrų pažeidimų atliekant operacijas, kuriomis paremtos ataskaitos, o
dėl to kyla nuogąstavimų, ar fondai tinkamai naudojami. Todėl esu už 2009 finansinių
metų sąskaitų uždarymo atidėjimą, kad būtų galima atlikti tolesnius valdymo tikrinimus.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Nesant pakankamų garantijų dėl įdarbintų
atlikti žmonėms skirtų vaistų mokslinius vertinimus ekspertų nepriklausomumo, balsavome,
kad būtų atidėtas patvirtinimas Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, jog
Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Visų pirma šis nepriklausomumo
klausimas yra susijęs su apetitą slopinančio benfluorekso, veiklaus ingrediento, esančio
produkte „Mediator“, galėjusiame nukentėti dėl interesų konflikto, įvertinimu. Atrodo,
kad, apytikriais skaičiavimais, šis vaistas galėjo būti 500–2 000 žmonių mirties priežastimi
ir kad jis labai pakenkė tūkstančių kitų žmonių širdims. Šiuo pavyzdžiu parodomas ekspertų
vertinimų nesėkmės dydis ir keliamas ekspertų įgūdžių ir nepriklausomumo mūsų
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rizikingoje visuomenėje klausimas. Todėl turime atrodyti nepaprastai budrūs. Štai kodėl
atsisakėme visiškai pritarti.

Edite Estrela (S&D),    raštu.  −  (PT) Balsavau už pranešimą dėl 2009 finansinių metų
Europos vaistų agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes juo padedama kontroliuoti,
kaip Europos institucijos naudoja lėšas. Tačiau manau, kad reikia padaryti patobulinimus,
susijusius su interesų konfliktų nustatymu ir valdymu bei vykdomų pirkimų tvarka.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi juo atideda
savo sprendimą dėl Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamo
patvirtinimo, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas ir atideda Europos
vaistų agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymą. Pagrindinės priežastys yra šios:
nepaskelbtas formalus kvietimas teikti paraiškas, iš anksto neparuoštos išsamios techninės
specifikacijos, prieš derybas techninėse specifikacijose neaiškiai apibrėžtos visos numatomos
pirkti prekės, nepaskirtas vertinimo komitetas, o taip pat ir neparengta vertinimo ataskaita.
O taip pat pranešime nurodytus trūkumus būtina taisyti, nes Agentūra yra svarbus Sąjungos
mokslinių konsultacijų, mokslinių rekomendacijų, vaistų vertinimo ir priežiūros geriausios
praktikos šaltinis.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Šiandieniniu balsavimu Parlamentas nusprendė
atidėti Europos vaistų agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymą. Manėme, kad
negalime patvirtinti biudžeto įvykdymo, nes atlikę tikrinimus ir vertinimus Audito Rūmai
atskleidė keletą nepaprastai svarbių dalykų. Pagrindinės problemos susijusios su vykdomų
pirkimų tvarkos valdymu ir darbuotojams įdarbinti taikomais kriterijais. Todėl savo balsu
prisidedu prie Agentūrai pateikto reikalavimo pateikti informaciją, kuriame Agentūra taip
pat raginama iki 2011 m. birželio 30 d. informuoti biudžeto įvykdymą patvirtinančią
instituciją apie atsižvelgiant į visus šiuos susirūpinimą keliančius klausimus patvirtintas
priemones ir atliktus patobulinimus.

Agnès Le Brun (PPE),    raštu. – (FR) Kaip reikalaujama padaryti kiekvienais metais, Europos
Parlamento buvo paprašyta priimti sprendimą klausimu, ar įvairios už Europos Sąjungos
biudžetą atsakingos agentūros ir institucijos jį tinkamai įvykdė. Sumos skirtos konkretiems
tikslams, o biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros tikslas – žvelgiant į praeitį patikrinti,
ar šių tikslų buvo tvirtai laikomasi. Tai svarbi Parlamento išimtinė teisė, kaip parodė, pvz.,
jo įtaka 1999 m. atstatydinant J. Santero vadovaujamą Komisiją. Šiais metais aš kartu su
didžiąja Europos Parlamento narių dauguma atsisakiau patvirtinti 2009 finansinių metų
Europos vaistų agentūros veiklos biudžeto įvykdymą. Taip pasielgiau dėl to, kad nebuvo
tinkamai garantuotas ekspertų, įdarbintų atlikti mokslinius žmonėms skirtų vaistų
vertinimus, nepriklausomumas. Pvz., iki šiol neišsklaidytos abejonės dėl galimo interesų
konflikto dėl apetitą slopinančio benfluorekso vertinimo. Taip pat kritikos susilaukė
Agentūros vykdomų pirkimų tvarka ir darbuotojų įdarbinimui taikomi kriterijai. Nors
skandalas dėl „Mediator“ skatina mus prieš leidžiant vaistus pateikti į rinką sustiprinti
atsargumo priemones, už netinkamą Europos vaistų agentūros veiklą turi būti pritaikytos
sankcijos.

Monica Luisa Macovei (PPE),    raštu. − Pranešime dėl Europos vaistų agentūros 2009 m.
biudžeto įvykdymo patvirtinimo numatyta jį atidėti. Balsavau už šį pranešimą dėl trijų
pagrindinių priežasčių. Pirma, Europos Audito Rūmai rimtų pažeidimų nustatė viešųjų
pirkimų procedūrose, įskaitant vieną IT sutartį, kurios vertė apytikriai 30 mln. EUR. Dėl
šių klaidų nebuvo užtikrintas racionaliausias lėšų panaudojimas. Antra, Europos vaistų
agentūra pažeidė personalo atrankos taisykles ir, trečia, ji neužkirto kelio interesų konfliktui:
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išėjęs į pensiją iš Agentūros, buvęs vykdomasis direktorius po mėnesio įsidarbino
konsultacinėje įmonėje, kuri, inter alia, patarinėja farmacijos įmonėms naujų vaistų kūrimo
ir jų pateikimo į rinką laikotarpio trumpinimo klausimais. Nors Europos vaistų agentūros
valdančioji taryba galiausiai nusprendė nustatyti apribojimus buvusio vykdomojo
direktoriaus naujai ir būsimai profesinei veiklai, biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai
iš Agentūros reikia paaiškinimų, kaip iš tiesų interesų konflikto atvejai toliau nagrinėjami.

Véronique Mathieu (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už sprendimo dėl 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimą, nes Audito Rūmai pateikė sąlyginę
nuomonę dėl pagal 2009 finansinių metų ataskaitas vykdytų operacijų teisėtumo ir
tvarkingumo. Be kita ko, Audito Rūmai atkreipė dėmesį į gana didelių biudžeto asignavimų
perkėlimus ir panaikinimus: pvz., 38 proc. biudžeto pagal antraštinę dalį „Pastatai, baldai,
įranga ir įvairios veiklos išlaidos“ buvo perkelti į 2010 m. Iš šios perkeltos sumos
14,8 mln. EUR buvo skirti metų pabaigoje dar neatliktiems darbams (arba kai kuriais
atvejais – negautoms prekėms), o tai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui.
Audito Rūmai atkreipė dėmesį į mokesčių valdymo trūkumus, susijusius su dideliu delsimu
pareikšti išieškojimo reikalavimus (iki 21 mėnesio), taip pat į trūkumus vykdant Agentūros
iždo politiką ir į jos vykdomų pirkimų procedūrų valdymo trūkumus. Pranešime pažymima,
kad iš 32 Vidaus audito tarnybos (VAT) parengtų rekomendacijų viena rekomendacija, dėl
Agentūros įgyvendinimo procedūrų, susijusių su ekspertais, buvo klasifikuojama kaip
„kritinė“, o 12 rekomendacijų, pirmiausia susijusių žmogiškųjų išteklių valdymu ir interesų
konfliktų, kai kyla abejonių dėl etatinių darbuotojų, valdymu, buvo klasifikuojamos kaip
„labai svarbios“.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. − Taip atidedamas Parlamento sprendimas
dėl patvirtinimo Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šiandienine rezoliucija Parlamentas atideda sprendimą
Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinti, kad 2009 finansinių metų
agentūros biudžetas įvykdytas. Parlamento sprendimas atsidėti patvirtinimą priimtas dėl
to, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje pateikė sąlyginę nuomonę dėl pagal 2009 m. metines
finansines ataskaitas Agentūros vykdytų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo.

Michèle Striffler (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už G. Stavrakakio pranešimą, kuriame
siūloma atidėti sprendimo dėl Europos vaistų agentūros (EMEA) 2009 finansinių metų
biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimą. Audito Rūmai savo ataskaitoje pateikė sąlyginę
nuomonę dėl pagal 2009 finansinių metų finansines ataskaitas Agentūros vykdytų operacijų
teisėtumo ir tvarkingumo. Manau, jog Parlamento nariams, kad galėtų pasiūlyti patvirtinti
arba atsisakyti patvirtinti šios agentūros biudžeto įvykdymą, prieš tai reikia gauti papildomų
įrodymų. Šiuo tikslu liepos mėn. viduryje numatytas EMEA klausymas.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0130/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos Sąjungos
pagrindinių teisių agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Pagal
Audito Rūmų pateiktą informaciją, Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos
yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu
pranešėjui, jog Agentūra turi pagerinti savo biudžeto ir įdarbinimo planavimą siekiant
panaikinti biudžeto ir personalo plano prognozių neatitikimą bei daryti pažangą siekiant
užtikrinti kuo realesnį pateiktų pasiūlymų įvertinimą. Agentūra turi informuoti Europos
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Parlamentą, kokių veiksmų imtasi Agentūros sutarčių programavimo ir stebėjimo
pagerinimo srityje siekiant ateityje išvengti trūkumų, apie kuriuos pranešė Audito Rūmai.
Agentūra turi imtis visų būtinų priemonių įgyvendinti Audito Rūmų pateiktas
rekomendacijas.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Agentūros tikslas yra teikti Europos Sąjungos ir jos
valstybių narių institucijoms ir įstaigoms pagalbą ir įgūdžius pagrindinių teisių srityje ir
padėti joms patvirtinti priemones ir nustatyti atitinkamus veiksmus taikant ES teisę.
Pagrindiniai Agentūros uždaviniai yra šie: rinkti, analizuoti ir skelbti objektyvią, patikimą
ir palyginamą informaciją apie pagrindinių teisių padėtį ES; gerinti duomenų palyginamumą
ir patikimumą taikant naujus metodus ir taisykles; vykdyti ir (arba) remti pagrindinių teisių
srities mokslinį tiriamąjį darbą ir tyrimus; savo iniciatyva arba Europos Parlamento, Tarybos
ar Komisijos prašymu formuluoti ir skelbti išvadas ir nuomones konkrečiais klausimais;
skatinti dialogą su pilietine visuomene siekiant padidinti visuomenės sąmoningumą
žmogaus teisių klausimais.

Man malonu, kad galiu pranešti, jog 2008 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos
(OLAF) pradėtas tyrimas dėl Agentūros veiklos buvo baigtas nesiimant jokių tolesnių
veiksmų.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. − (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi suteikia
patvirtinimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui, kad Agentūros
2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas
pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal
jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Savaime suprantama, kad iš
devynių vidaus audito tarnybos rekomendacijų, kurias ji pateikė atlikusi finansinio valdymo
auditą, Agentūra dar turi įvykdyti keturias. Šios rekomendacijos susijusios su finansiniais
sprendimais, informacijos pateikimu atsiskaitymo ir kontrolės tikslais, darbo programomis,
iš kurių matyti visi turimi biudžeto ištekliai, taip pat su finansinėmis procedūromis ir
kontroliniais sąrašais. Agentūra turi imtis priemonių įgyvendinti šias rekomendacijas.
Audito Rūmai galėjo pateikti pagrįstą patvirtinimą, jog Europos pagrindinių teisių agentūros
2009 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos visais esminiais aspektais patikimos,
ir visos atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Audito Rūmų pastaba, jog
Agentūra galėtų pagerinti savo biudžeto ir įdarbinimo planavimą, visų pirma susijusi su
asignavimų perkėlimais iš vienų antraštinių dalių į kitas, dideliu laisvų darbo vietų skaičiumi
(21 proc.) ir didelėmis į kitus metus perkeliamų asignavimų sumomis. Agentūra turi imtis
visų būtinų veiksmų padėčiai pagerinti.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Per šiandieninį balsavimą parėmiau prašymą patvirtinti
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą.
Atidžiai įvertinę Agentūros biudžetą, Audito Rūmai, kurie yra atsakinti už išorės finansų
kontrolę, pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas dėl atitinkamų operacijų
teisėtumo ir patikimumo. Vis dėlto manau, kad Agentūrai pateiktas prašymas stengtis
pagerinti savo biudžeto ir įdarbinimo planavimą visiškai teisingas. Remdamasis lygiai tokiu
pat požiūriu pritariau Agentūros parodytam apsisprendimui vengti Audito Rūmų savo
ataskaitoje nurodytų trūkumų pasikartojimo.

David Martin (S&D),    raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Pagrindinių teisių agentūros
ir pritariu raginimams, kad Agentūra padarytų pažangą kuo geriau užtikrindama realistišką
viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimą. Rezoliucijoje pažymima, kad Audito Rūmai į šį
klausimą atkreipė dėmesį savo ataskaitoje komentuodami trijų bendrųjų sutarčių sudarymą
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už bendrą 2 575 000 EUR sumą, ir ypač pabrėžiama, kad šiais trimis atvejais finansiniai
pasiūlymai labai skyrėsi vieneto kainomis ir pirkimų dalyvių įvertinimais, kiek vieno
žmogaus darbo dienų reikės tam pačiam techniniam scenarijui įgyvendinti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. − Taip Europos Sąjungos Pagrindinių teisių
agentūros direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas
įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šiandienine rezoliucija Parlamentas Europos Sąjungos
Pagrindinių teisių agentūros direktoriui patvirtina, kad Agentūros 2009 finansinių metų
biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina Agentūros įsipareigojimą gerinti savo
sutarčių planavimą ir kontrolę siekiant ateityje išvengti trūkumų, apie kuriuos pranešė
Audito Rūmai. Todėl Parlamentas ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą
tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi šiuo klausimu.

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0131/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Pritariau šiam pranešimui ir Europos ITER
įgyvendinimo ir branduolio sintezės energijos gamybos bendrosios įmonės 2009 finansinių
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Pagal Audito Rūmų pateiktą informaciją, įmonės
2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Įmonė dar tik pradeda veiklą ir 2009 finansiniais
metais dar nebuvo pilnai įdiegusi savo vidaus kontrolės sistemų ir finansinės atskaitomybės
sistemos. Būtina nedelsiant užbaigti šių sistemų įdiegimą. Bendras įmonės mokėjimų
asignavimų panaudojimo lygis sudarė 65,3 proc. Sutinku, kad tai yra bendrosios įmonės
veiklos pradžios periodas ir kad per mažos išlaidos, kaip buvo minėta ir Audito Rūmų
2008 m. ataskaitoje, daugiausia susijusios su tuo, jog Euratomo branduolių sintezės
programa įgyvendinama nepakankamai sparčiai. Pritariu pranešėjui, jog būtų numatytos
sąlygos, kaip nepanaudotos lėšos būtų perkeliamos į kitus metus. Atsižvelgiant į įmonės
biudžeto dydį, įmonei reikėtų įsteigti audito komitetą.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už leidimą patvirtinti Europos ITER įgyvendinimo
ir branduolio sintezės energijos gamybos bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžeto
įvykdymą, nes iš pranešimo matyti, kad ataskaitos ir atitinkamos operacijos laikomos
patikimomis. Buvo nustatyti keli neatitikimai, tačiau jie atsirado dėl to, kad minima bendroji
įmonė dar yra pradiniame savo veiklos etape. Todėl manau, kad, Komisijai rūpestingai
konsultuojant, audito sistemą ir biudžeto valdymą būtų galima patobulinti ir kad bendroji
įmonė galėtų baigti įgyvendinti savo vidaus kontrolės priemones ir finansinės atskaitomybės
sistemas.

Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Bendrosios įmonės tikslas yra teikti Europos atominės
energijos bendrijos (Euratomo) įnašą Tarptautiniam termobranduoliniam eksperimentiniam
reaktoriui (ITER), Tarptautinei branduolio sintezės energijos organizacijai ir „platesnio
požiūrio“ veiklai su Japonija, kad būtų greičiau sukurta branduolio sintezės energija, ir
parengti bei koordinuoti veiklos, vykdomos rengiantis statyti demonstracinį branduolių
sintezės reaktorių (DEMO) ir atitinkamus įrenginius, įskaitant tarptautinį sintezės medžiagų
apšvitinimo įrenginį (IFMIF), programą. Be kitų veiklos sričių, pagrindiniai bendrosios
įmonės uždaviniai yra prižiūrėti statybvietės ITER projektui parengimą, aprūpinti ITER
organizaciją materialiniais, finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, koordinuoti mokslinių
ir technologinių tyrimų bei plėtros veiklą branduolių sintezės srityje ir tarpininkauti
palaikant ryšius su ITER organizacija.
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Audito Rūmai nustatė ir pranešėjas pabrėžė, kad yra įvairių tobulintinų biudžeto aspektų,
ypač susijusių su biudžeto principų išimtimis, Komisijos Vidaus audito tarnybos vaidmeniu,
audito komiteto įsteigimu, pavėluotais nario įmokų mokėjimais ir subsidijų skyrimo
taisyklėmis.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi Audito Rūmai
pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės
ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.
Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
dar tik pradeda veiklą ir 2009 finansiniais metais dar nebuvo visiškai įdiegusi savo vidaus
kontrolės sistemų ir finansinės atskaitomybės sistemos. Taip pat reikia pripažinti tai, kad
yra bendrosios įmonės veiklos pradžios periodas ir kad per mažos išlaidos daugiausia
susijusios su tuo, jog Euratomo branduolių sintezės programa įgyvendinama nepakankamai
sparčiai, tai buvo minėta ir Audito Rūmų 2008 m. ataskaitoje. Bendrajai įmonei iš dalies
reikia pakeisti savo Finansinį reglamentą atsižvelgiant į Audito Rūmų nuomonėje
Nr. 4/2008 dėl šio reglamento pateiktas rekomendacijas. Manau, kad reikės tolesnių
patobulinimų, susijusių su: biudžeto principų taikymo išimtimis, VAT vaidmeniu, audito
komiteto įsteigimu, narių įnašų mokėjimo vėlavimais, dotacijų skyrimo sąlygomis,
pereinamojo laikotarpio priemonėmis, numatytomis ITER finansinio reglamento
133 straipsnyje.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau, kad būtų patvirtintas ITER įgyvendinimo ir
branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės biudžeto įvykdymas. Laikausi
nuomonės, kad, atsižvelgiant į bendrosios įmonės biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą,
ji turėtų įsteigti audito komitetą, kuris atsiskaitytų tiesiogiai valdybai.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Balsavau PRIEŠ tai, kad Europos ITER
įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui
būtų patvirtinta, jog bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šiandienine rezoliucija Parlamentas Europos ITER
įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės direktoriui
patvirtina, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas
ragina bendrąją įmonę iš dalies pakeisti savo Finansinį reglamentą siekiant įgyvendinti
Audito Rūmų rekomendacijas.

Dominique Vlasto (PPE),    raštu. – (FR) Parlamentas patvirtino novatoriško tarptautinio
mokslinio projekto ITER 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Palankiai vertinu šį
balsavimą, kuriuo paneigiama beprasmiška polemika apie šios įmonės, kuri yra vienintelė
tokia įmonė pasaulyje, perspektyvumą. Parlamentas atkreipė dėmesį į problemas ir vėlavimą
veiklos pradžios etape ir paragino patobulinti savo vidaus audito sistemą. Tai laikau
paskatinimu užtikrinti ilgalaikę šios įmonės, kurioje dalyvauja didžiausios pasaulio valstybės,
ateitį ir sėkmę. Norėjau pasinaudoti savo balsu, kad patvirtinčiau savo tikėjimą šiuo
nepaprastai plataus užmojo moksline avantiūra, kuri, tikimasi, duos apčiuopiamos naudos.
Branduolių sintezė sukurta siekiant aprūpinti pasaulio gyventojus energija, kuri būtų švari,
ilgalaikė ir saugi. Ja bus prisidėta prie mūsų veiksmų, kuriais siekiama kovoti su visuotiniu
atšilimu, ir prie mūsų energetinio nepriklausomumo. Turime atidėti lėšas, kurios atitiktų
klausimo, apie kurį kalbame, svarbą, taip pat informavimo tikslais norėčiau paaiškinti, kad
skirto biudžeto dydis ir mūsų minėtas vėlavimas nėra susiję su techniniu ir organizaciniu
šio unikalaus projekto sudėtingumu. Dabar ES privalo išsaugoti savo įvaizdį stiprinant
savo įsipareigojimą ITER atžvilgiu ir reikalaujant, kad jos partneriai darytų tą patį.
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Pranešimai: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011) (A7-0104/2011), (A7-0105/2011),
(A7-0106/2011), (A7-0107/2011), (A7-0108/2011), (A7-0109/2011), (A7-0118/2011),
(A7-0119/2011), (A7-0120/2011), (A7-0122/2011), (A7-0123/2011), (A7-0124/2011),
(A7-0125/2011), (A7-0126/2011), (A7-0127/2011), (A7-0128/2011), (A7-0129/2011),
(A7-0130/2011), (A7-0131/2011), (A7-0132/2011), (A7-0133/2011), (A7-0144/2011),
(A7-0145/2011), (A7-0146/2011), (A7-0149/2011), (A7-0150/2011), (A7-0153/2011)
- Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011, (A7-0117/2011), (A7-0136/2011),
(A7-0139/2011) - Bart Staes (A7-0140/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. − (PT) Balsavau už šį pasiūlymą, nes pritariu biudžeto
vykdymo patvirtinimo procedūroms, kurias vykdant pagal kiekvieną išlaidų kategoriją
siūlomi tinkami asignavimai.

Pranešimai: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011) (A7-0104/2011), (A7-0105/2011),
(A7-0106/2011), (A7-0107/2011), (A7-0108/2011), (A7-0109/2011), (A7-0116/2011),
(A7-0117/2011), (A7-0118/2011), (A7-0119/2011), (A7-0120/2011), (A7-0122/2011),
(A7-0123/2011), (A7-0124/2011), (A7-0125/2011), (A7-0126/2011), (A7-0128/2011),
(A7-0129/2011), (A7-0132/2011), (A7-0133/2011), (A7-0137/2011), (A7-0144/2011),
(A7-0145/2011), (A7-0146/2011), (A7-0149/2011), (A7-0150/2011)

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Mūsų patiriamos krizės laikais mums reikia
ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kaip panaudojami ES finansiniai ištekliai. Turi būti griežtai
laikomasi Parlamento nustatytų prioritetų, kad įgyvendinant griežtą finansų valdymą būtų
sutaupyta daugiau lėšų. Rezultatus galima pagerinti tik nuolat taikant savikritiką, dėl kurios
bus galima koreguoti visas kryptis, kurios skirsis nuo ES nustatytų tikslų. Kadangi Biudžeto
kontrolės komitetas siūlo patvirtinti šį biudžeto įvykdymo patvirtinimą, sutinku su
pranešėjo rekomendacijomis ir balsuoju už šį pranešimą.

Pranešimas: Vital Moreira (A7-0069/2011)

Kader Arif (S&D),    raštu. – (FR) Po potvynių, 2010 m. nuniokojusių Pakistaną, Taryba
paragino imtis neatidėliotinų priemonių šiai šaliai paremti. Pateikiau pakeitimą, kuriuo
atmetamas Komisijos siūlomas reglamentas, nes šio pobūdžio prekybos lengvatos yra gera
idėja teoriškai, o ne praktiškai. Mūsų atsakas į humanitarinę krizę negali būti grindžiamas
prekyba, ypač atsižvelgiant į tai, kad dabar yra praėję vieni metai nuo šios nelaimės, todėl
skubumas nėra toks didelis. Tokio pobūdžio parama yra nelogiška ir žalinga, nes kai kurie
Europos gyventojai, visų pirma tie, kurie dirba kelių pietinių šalių tekstilės pramonėje,
galiausiai turės apmokėti paramą Pakistanui, kurią turėtume apmokėti visi kolektyviai. Be
to, pasirinkdami tik tam tikrus pramonės sektorius visiems pakistaniečiams nepadėsime.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą. Komisijos pasiūlymu,
pateiktu po precedento neturinčių potvynių, kurie praeitą vasarą nusiaubė didelę dalį
Pakistano teritorijos, siekiama išplėsti šiai šaliai taikomas autonomines prekybos lengvatas
75 svarbiems produktams (daugiausia tekstilei ir drabužiams) juos atleidžiant nuo muitų,
išskyrus vieną produktą (etanolį), kuriam būtų taikoma tarifinė kvota.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Visiškai pritariu pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento, kuriuo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos
autonominės prekybos lengvatos. Prekybos lengvatos Pakistanui yra labai svarbios, nes
jomis bus užtikrintas tvarus šalies, kuri pastaruoju metu nukentėjo nuo kelių gaivalinių
nelaimių, vystymasis. Be susitarimo su Pakistanu sudarymo, Europos Sąjunga turės atlikti
pagrindinį vaidmenį įtikinant Indiją Pasaulio prekybos organizacijoje pritarti susitarimui.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. − (PT) Palankiai vertinu pagalbą, kurią Pakistanui
suteikė Europos Sąjunga, kaip didžiausia pasaulyje humanitarinės pagalbos donorė, po
gaivalinių nelaimių, nuniokojusių šalies ekonomiką ir pribloškusių gyventojus. Tačiau ES
prekybos politikos kaip humanitarinės ir plėtros pagalbos naudojimas yra iš esmės ydingas.
Mano nuomone, Komisija niekada neturėtų siūlyti tokių priemonių, kol pirmiau nėra
skaičiais išreikštas ekonominis ir socialinis poveikis įvairiems ES regionams. Vieną
rimčiausių pasekmių šios priemonės galėtų turėti Portugalijoje, kurioje tekstilės ir drabužių
pramonė sudaro 11 proc. eksporto ir suteikia 160 000 darbo vietų, todėl ji galėtų labai
nukentėti dėl subsidijuojamos Pakistano konkurencijos.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Po didelių potvynių, nuo kurių 2010 m. vasarą
nukentėjo Pakistanas, Europos Sąjunga norėjo suteikti pagalbą išskirtinėmis prekybos
lengvatomis. Nors šios iniciatyvos tikslas yra pagirtinas, verta paklausti, kiek ji bus naudinga
praktiškai, ir savęs paklausti, ar ši ekonominė pagalba iš tiesų pasieks Pakistano žmones,
ypač smulkiuosius gamintojus ir ūkininkus, kuriuos potvyniai itin neigiamai paveikė.
Komisijos prekyba grindžiamos pagalbos planui turi būti taikoma speciali procedūra: jam
turi būti gautas ne tik Parlamento, bet ir PPO pritarimas, nes šiomis prekybos lengvatomis
nukrypstama nuo tarptautinės prekybos taisyklių. Parlamentas ką tik leido Komisijai tęsti
derybas su PPO, tačiau primygtinai pareikalavo apriboti šių lengvatų trukmę ir aprėptį.
Būtų galima suabejoti, ar buvo išmintinga rinktis šią lėtą ir ilgalaikę pagalbos procedūrą,
o ne kitų, veiksmingesnių, formų pagalbą, kuri dabar jau būtų pasiekusi Pakistaną.

Anne Delvaux (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už šį pranešimą. Visų pirma siekiau, kad kuo
anksčiau užtikrintume išankstinę veiksmingą produktų, kuriems taikomas šis reglamentas,
importo tendencijų stebėseną ir nustatytume šių importuojamų produktų muitų priežiūrą.
Taip pat pritariu minčiai, kad kiekvieną ketvirtį turėtų būti teikiama stebėsenos taikymo
ir įgyvendinimo ataskaita.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Tai yra pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui
nustatomos autonominės prekybos lengvatos. Humanitarinės pagalbos srityje Europos
Sąjungos visada rodo pavyzdį. Taip buvo ir praėjusią vasarą, kai potvyniai nuniokojo didelę
Pakistano dalį ir buvo netekta daug žmonių bei patirta daug materialinių nuostolių. ES ne
tik teikė humanitarinę pagalbą pirmosiomis nelaimės valandomis, bet ir stengėsi šalies
ekonomikos atsigavimą remti kitais būdais, įtrauktais į siūlomą reglamentą. Tačiau turime
užtikrinti apsaugą nuo aspektų, kuriais galėtų būti padaryta žala kai kuriems Europos
prekybos sektoriams, konkrečiai kalbant, tekstilės. Be to, manau, kad vadinamosios
prekybos lengvatos nėra tinkamas būdas padėti šaliai, kuri yra nelaimės auka. Dėl šių
lengvatų net gali atsirasti pavojingas precedentas. Negalime pamiršti, kad dėl dabartinės
ekonomikos ir finansų krizės šios labiausiai globalizacijos veikiamos įmonės yra
nepalankioje padėtyje, todėl nepriimtina, kad vadinamosios prekybos lengvatos joms
padarytų neigiamą poveikį.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson ir Åsa Westlund (S&D),    raštu. − (SV) Mes,
Švedijos socialdemokratai, pritariame Komisijos pasiūlymui po praėjusių metų potvynių
ribotam laikui sustabdyti visų muitų taikymą tam tikroms iš Pakistano importuojamoms
prekėms. Kadangi šiomis prekybos lengvatomis siekiama pabandyti paremti Pakistano
ekonomikos atsigavimą ir būsimą plėtrą, manome, kad Europos Sąjungai jos turėtų būti
agresyvios ir daug aprėpiančios, netaikant apsaugos priemonių, visų pirma dėl to, kad jos
turi būti taikomos tik ribotą laiką. Esame už pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant darbuotojų
teises, socialiniams ir aplinkos standartams bei demokratiniams principams, taip pat už
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tai, kad visa tai, kaip sąlyga, visada būtų įtraukiama į prekybos susitarimus. Balsavome
prieš pranešime siūlomus didelius žmogaus teisių reikalavimus, nes neišmintinga tikėtis,
kad Pakistanas sugebės juos įvykdyti anksčiau nei ketinama pradėti taikyti prekybos
lengvatas. Tačiau manome, kad ES turėjo pareikalauti šių sričių patobulinimų, kuriuos
būtų buvę galima greitai įgyvendinti, ypač atsižvelgiant į tai, kad šie reikalavimai bus iškelti,
jeigu vėliau įsigaliotų ES ir Pakistano prekybos susitarimas.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Kaip jau ne kartą sakėme, dėl Pakistano patirtos
tragedijos reikalingas Europos solidarumas. Tačiau tai negali būti dingstimi rizikuoti keleto
valstybių narių, pvz., Portugalijos, tekstilės pramone. Yra ir kitų būdų parodyti solidarumą:
veiksmingesnių formų pagalba, kuria būtų siekiama atkurti nukentėjusias vietoves ir
pagerinti nukentėjusių žmonių gyvenimo sąlygas; jos turi būti paremtos veiksmingo ir
ilgalaikio bendradarbiavimo ir pagalbos politika, pagal kurią būtų remiamas integruotas
ir tvarus vietos bendruomenių vystymasis. Tačiau yra ir teisingesnių pagalbos formų. Šios
prekybos lengvatos bus naudingos daugiausia Europos importuotojams, kurių ilgai puoselėti
lūkesčiai taip bus patenkinti. Kita vertus, jos pakenks tekstilės pramonei ir nuo jos
priklausomoms šalims bei regionams. Visa tai vyksta sunkios ekonomikos krizės ir didelio
nedarbo sąlygomis.

Nors tiesa, kad Komisijos pasiūlytos priemonės jokiomis aplinkybėmis negali būti pretekstas
Europos pramonėje vėl imti naikinti darbo vietas ir didinti išnaudojimą, kartu negalime
ignoruoti objektyvių sunkumų, kurie kils dėl šių priemonių. Pranešime šie sunkumai
pripažįstami ir stengiantis „pasaldinti piliulę“ numatant apsaugos priemones, kurios nekeičia
jos esmės.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Tai yra tik dar vienas pavyzdys, kaip ginami
Europos Sąjungos didelių įmonių ir finansų įstaigų interesai silpniausią ekonomiką turinčių
šalių pramonės lėšomis. Dėl ekstremaliosios situacijos nustatydama autonominės prekybos
lengvatas Pakistanui, Europos Komisija siaurus komercinius mažumos – ne kieno kito, o
verslo, – interesus perkelia į humanitarinės pagalbos sritį.

Tai veidmainiavimas, kai, siekiant patenkinti keleto galingųjų ES valstybių įmonių interesus,
pasinaudojama Pakistaną nuniokojusia gaivaline nelaime, kuris pakenks ES tekstilės
pramonei ir labiausiai nuo jos priklausomoms šalims bei regionams. Tai bus skaudus
smūgis sektoriui, kuris smarkiai nukentėjo dėl pasaulio prekybos liberalizavimo; jis
sukoncentruotas regionuose, kuriuose yra aukštas nedarbo lygis ir mažas ekonomikos
diversifikavimas, pvz., Šiaurės ir Vidurio Portugalijos regionuose.

Todėl balsavome už pasiūlymą atmesti susitarimą ir apgailestaujame, kad šis pasiūlymas
nebuvo patvirtintas. Vis dėlto taip pat balsavome už tai, kad jis būtų grąžintas Komisijai,
tikėdamiesi, kad dar įmanoma atsižvelgti į Portugalijos parlamento, patvirtinusio rezoliuciją
prieš šias prekybos lengvatas, poziciją. Būtinas solidarumas su Pakistanu turi būti tikra
pagalba, grindžiama plėtros pagalba ir bendradarbiavimo politika.

Bruno Gollnisch (NI),    raštu. – (FR) Praėjusiais metais Pakistane buvo didžiulių potvynių.
Komisijos sumanymas finansuoti atstatymą reiškė ES teritorijos atvėrimą tekstilės ir kitų
„jautrių“ produktų importui jiems netaikant muito mokesčių arba daugeliu atvejų – kvotų
ir neatsižvelgiant į grėsmę, su kuria susidurtų Europos įmonės dėl šios naujos vienpusiškos
konkurencijos. Vien tai būtų buvęs pakankamas pagrindas balsuoti prieš šį pranešimą. Šis
Parlamentas atsisakė atmesti šį pranešimą, nors buvo įtraukta sąlyga, pagal kurią teigiama,
kad šis specialus prekybos susitarimas gali būti nutrauktas, jeigu bus nustatyta, kad
Pakistanas remia teroristų organizacijas.
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Jis pasitenkino galutinio balsavimo atidėjimu. Atrodo, kad mums iš tiesų reikia galutinai
išsklaidyti dviprasmybes klausimu, kokias pozicijas Pakistano valdžios institucijos iš tiesų
gina, ar tai būtų Talibanui padedančių teroristų priglobimas, ypač genčių teritorijose, ar
krikščionių persekiojimas.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi Komisijos
pasiūlymu, pateiktu po precedento neturinčių potvynių, kurie praeitą vasarą nusiaubė
didelę dalį Pakistano teritorijos, siekiama išplėsti šiai šaliai taikomas autonomines prekybos
lengvatas, taikomas Pakistanui svarbiems 75 produktams (daugiausia tekstilei ir drabužiams)
juos atleidžiant nuo muitų, išskyrus vieną produktą (etanolį), kuriam būtų taikoma tarifinė
kvota. Tačiau, nors ir autonominės prekybos lengvatos Pakistanui būtų išplėstos 3 metų
laikotarpiui, Komisija prieš priimdama pasiūlymą dėl reglamento neatliko visapusiško
siūlomų priemonių įvertinimo. Be to, reikia pažymėti, kad Komisijos pasiūlyme Pakistanui
nenustatomos jokios prievolės žmogaus ir socialinių teisių srityje, priešingai, nei tai būtų
įvykę jei šiai šaliai būtų suteiktas BLS+ statusas. Nors ir galima diskutuoti, kad dėl ypatingų
aplinkybių, dėl kurių buvo parengtas sprendimas Pakistanui suteikti autonomines prekybos
lengvatas, siūlomomis priemonėmis nebus sukurtas privalomas precedentas, šis išaiškinimas
nėra visiškai įtikinantis. Priešingai, galima manyti, kad po sprendimo potvynį patyrusiam
Pakistanui suteikti autonomines prekybos lengvatas ateityje gali būti priimamos panašios
iniciatyvos. Be to, kyla pavojus, kad priimant autonomines prekybos lengvatas, nesusietas
su jokiomis sąlygomis dėl žmogaus teisių, faktiškai būtų kenkiama dabartinei ES lengvatų
sistemai, paremtai pagrindinių teisių ir vertybių pagarba.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. – (DE) Europos Sąjunga žinoma visame pasaulyje dėl
to, kad suteikia pagalba tada, kai jos reikia. ES tai dar kartą įrodė greitai išmokėjusi pagalbos
išmokas reaguodama į dramatiškus 2010 m. Pakistane kilusius potvynius ir jų padarinius.
Kaip kitą žingsnį Komisija numatė suteikti Pakistanui galimybę pakilti ekonomiškai ir
užtikrinti, kad bus sustabdytas muitų taikymas tekstilei ir etanoliui. Atrodo, kad šis požiūris
yra labai prieštaringas. Vis dėlto tiesa, kad šiai iniciatyvai pirmiausia turi būti duotas leidimas
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) lygmeniu. Tik tuomet Parlamentas turėtų pradėti
aktyviai veikti ir priimti sprendimą.

David Martin (S&D),    raštu. − Labai apgailestauju, kad per balsavimą dėl autonominių
prekybos lengvatų suteikimo Pakistanui Parlamentas sutiko sumažinti lengvatų galiojimo
trukmę iki vienų metų ir taip smarkiai sumažinti bet kokią jų naudą Pakistanui.

Mario Mauro (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už, visų pirma atsižvelgdamas į pakeitimą, iš
kurio matome, kad: „Nepažeidžiant 1 dalyje nustatytų sąlygų, teisė naudotis 1 straipsnyje
numatytomis lengvatinėmis priemonėmis įgyjama, jei Pakistane gerbiamos žmogaus teisės,
įskaitant pagrindines darbo teises, ir laikomasi pagrindinių demokratijos principų.“ Pagarba
žmogaus teisėms turi būti būtina bet kokio susitarimo su trečiosiomis šalimis sąlyga.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Šiuo pranešimu mums leidžiama šią
pagalbą, mūsų jau teikiamą nuniokotai šaliai, padaryti priklausomą nuo šios šalies
įsipareigojimo atsisakyti visų formų prekybos protekcionizmo. Tai neteisingas pasiūlymas,
todėl balsuoju prieš šį pranešimą.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu.  − Kaip žinoma, po 2010 m. liepos ir rugpjūčio mėn.
Pakistane kilusių precedento neturinčių pražūtingų potvynių rugsėjo 16 d. susirinkusi
Europos Vadovų Taryba suteikė ministrams įgaliojimus skubos tvarka susitarti dėl
visapusiško trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių priemonių paketo, kaip būsimos
pagalbos Pakistanui atgaivinti ir toliau vystyti. Reglamento projekte išplečiama autonominių
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prekybos lengvatų taikymo Pakistanui sritis, laikinai sustabdant visų muitų tarifų, nustatytų
tam tikrų Pakistanui eksporto požiūriu svarbių produktų importui, taikymą. Nustatytas
75 Pakistanui eksporto požiūriu svarbių importo muitu apmokestinamų produktų pozicijų
sąrašas (daugiausia tekstilės ir drabužių). Pasirinktų produktų pozicijų importo vertė sudaro
beveik 900 mln. EUR ir sudaro apytikriai 27 proc. ES importo iš Pakistano (3,3 mlrd. EUR).
Balsavau „už“.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Be to, kad žada daugiau nei 415 mln. EUR
neatidėliotiną pagalbą, ES į potvynio Pakistane sukeltą nelaimę taip pat reaguoja
išskirtinėmis prekybos priemonėmis, skirtomis Pakistano eksportui skatinti. Europos
Komisija pasiūlė 75 tarifų eilučių, susijusių su pagrindiniais Pakistano labiausiai nukentėjusių
nuo potvynių vietovių eksporto sektoriais, paketą. Pakistano prekybą su Sąjunga daugiausia
sudaro tekstilės gaminiai ir drabužiai, kurie, remiantis Komisijos informacija, 2009 m.
sudarė 73,7 proc. Pakistano eksporto į Europos Sąjungą. ES vertinimu, dėl suteiktų šių
prekybos lengvatų vidaus rinka turėtų patirti tik ribotus neigiamus padarinius ir jos neturėtų
turėti neigiamo poveikio mažiausiai išsivysčiusioms Pasaulio prekybos organizacijos (PPO)
narėms. Nepaisant to, reikia tikėtis, kad vienašališkas muitų taikymo sustabdymas paskatins
PPO pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras.

Jeigu Pakistanui leidžiama prisijungti prie tų šalių, kurios naudojasi lengvatinėmis muitų
tarifų normomis, – kitaip tariant, jeigu jis bus įtrauktas į vadinamąjį BLS+ sąrašą, – būtų
galima sakyti, kad problema išsisprendė savaime. Vargu ar nekoordinuota ir neapgalvota
reakcija būtų naudinga. Dėl daugelyje valstybių narių vykstančių pertvarkymų jų tekstilės
ir drabužių pramonė išgyvena krizės laikotarpį. Todėl negalima atmesti neigiamų prekybos
lengvatų padarinių galimybės, todėl šį pranešimą atmečiau.

Vital Moreira (S&D),    raštu. − (PT) Balsavau prieš prekybos lengvatų suteikimą Pakistanui
jį atleidžiant nuo importo muitų praėjusiais metais įvykusių potvynių dingstimi. Nemanau,
kad išskirtinių prekybos lengvatų, kaip neatidėliotinos pagalbos, kuriai numatytos savo
priemonės, taikymas pažeidžiant tarptautinės prekybos teisės taisykles yra bent kiek
logiškas. Anksčiau niekada to nedarė nei Europos Sąjunga, nei kitos šalys. Jokia kita
išsivysčiusi šalis nėjo minėtu keliu: nei JAV, Japonija, Australija, Naujoji Zelandija ar Kanada.
Net jei Pakistanui suteiktos lengvatos buvo tam tikras „prizas“ už jo vaidmenį Afganistane,
manau, kad prekybos lengvatas naudojant kaip politinę priemonę sukuriamas pavojingas
precedentas.

Be to, Pakistanui suteiktas prekybos lengvatas apmokės labiausiai paveikti Europos
pramonės sektoriai, būtent Pietų Europos tekstilės pramonė, taip pat skurdžios šalys, kurios
į Europą eksportuoja tokius pat produktus ir kurios nukentės nuo Europos importo
atitraukimo į Pakistaną, pvz., Bangladešas arba Šiaurės Afrikos šalys.

Vis dėlto balsavau už pateiktus pakeitimus, kuriais gerokai sumažinamas neigiamas
pasiūlymo poveikis: apsaugos sąlygą, vienų metų apribojimą ir žmogaus teisių sąlygą.

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Niekas nesiginčija, kad reikia paremti besivystančias
šalis, – pvz., Pakistaną, kurį ne kartą nuniokojo potvyniai. Vis dėlto ES privalo užtikrinti,
kad šalys jos partnerės įgyvendindamos tokius prekybos susitarimus laikytųsi tam tikrų
reikalavimų, ypač tada, kai turi būti sustabdytas muitų taikymas. Negalime leisti, kad toks
muitų taikymo sustabdymas pakenktų mūsų vidaus tekstilės pramonei – ES nė kiek
nesirūpinant, ar šie produktai gaminami naudojant vaikų darbą, ar gautos lėšos tiesiogiai
panaudojamos terorizmui remti. Todėl plataus masto muitų išimtys turi būti susietos su
besąlygišku įpareigojimu gerbti žmogaus teises. Pvz., turiu omenyje krikščionių mažumas
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ir moterų teises. Ypač nerimą kelia šios šalies šventvagystės įstatymas: kiekvienas, įžeidęs
Mahometą, nuteisiamas iki gyvos galvos. Visuose Pakistano visuomenės sluoksniuose
plačiai paplitęs fundamentalizmas, – tuo labiau po Osamos Bin Ladeno mirties, – įskaitant
gerai žinomo Tarptautinio islamo universiteto studentus. Todėl nėra įtikinamas argumentas,
kad prekybos lengvatomis skatinamas klestėjimas ir kovojama su radikalizmu. ES
paprasčiausiai neturi suteikti prekybos lengvatų, kai ignoruojami svarbūs pagrindinio
įstatymo klausimai. Todėl balsavau prieš pranešimą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. − (PT) Po potvynių, kurie praėjusią vasarą
nusiaubė didelę Pakistano teritorijos dalį, Komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo siekiama
suteikti šiai šaliai plačias autonomines prekybos lengvatas – atleidimą nuo muitų, turinčias
poveikį 75-ioms Pakistanui svarbioms produktų pozicijoms: iš esmės tekstilei ir drabužiams.
Ši priemonė, pateikta kaip laikina, bet trejų metų laikotarpiui, turėtų didžiulį poveikį
Portugalijos tekstilės pramonei, todėl balsavau prieš šį pranešimą. Tačiau, kadangi šis
pranešimas buvo patvirtintas, sėkmingai apgyniau prekybos lengvatų taikymo trukmės
apribojimą iki vienų metų, skaičiuojant nuo šių priemonių įsigaliojimo datos, kad būtų
kuo labiau sumažintas jų poveikis Portugalijos tekstilės pramonei. Šis laikotarpis galbūt
galėtų būti pailgintas atlikus visapusišką poveikio Europos tekstilės pramonei įvertinimą,
kurį turi pateikti Komisija. Galiausiai taip pat balsavau už tai, – vėlgi galvodama apie
Portugalijos tekstilės pramonę, – kad būtų įtraukta apsaugos sąlyga, pagal kurią numatoma
atstatyti bendruosius muito tarifus konkrečiam produktui, jeigu jis importuojamas iš
Pakistano tokiomis sąlygomis, kuriomis kyla arba gali kilti rimtų problemų ES panašių
arba tiesiogiai konkuruojančių produktų gamintojams.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Žalieji nuo pat pradžių pritarė idėjai remti
Pakistano pastangas įveikti po potvynio kilusį badą ir patiriamus vargus. Tačiau labiausiai
kritikavome dėl to, kad tai buvo priemonė, skirta šaliai, kuriai įtakos turi terorizmas,
neminint šios politinės darbotvarkės ir į priemonių rinkinį neįtraukiant priemonių, susijusių
su politiniu kontekstu. Be to, žalieji nuogąstavo, kad šiomis priemonėmis galėtų būti
paruošta dirva Pakistano įtraukimui į BLS+ schemą, šaliai nepasirašius ir neįgyvendinus
atitinkamų darbo ir aplinkos apsaugos konvencijų (ką jau kalbėti apie Ženevos konvencijas).
Galiausiai žalieji norėjo iš neapmuitinamų produktų sąrašo išbraukti etanolį, nes jis būtų
gaminamas iš cukranendrių, kuriomis būtų pakeistos maistinės kultūros ir kurios šiltnamio
efektą sukeliančių dujų požiūriu yra intensyvios kultūros ir jas auginant daug darbo vietų
nesukuriama. Deja, INTA nebuvo patvirtintas nė vienas iš Žaliųjų pakeitimų. Galiausiai
tekstas buvo grąžintas komitetui.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šiandien patvirtintas pasiūlymas pasirodė po neregėtų
potvynių, kurie praėjusią vasarą nusiaubė didelę Pakistano teritorijos dalį. Galutiniame
dokumente numatoma šiai šaliai suteikti autonomines prekybos lengvatas, taikomas
75 svarbiems produktams (daugiausia tekstilei ir drabužiams), atleidžiamiems nuo muitų,
išskyrus vieną produktą (etanolį), kuriam taikoma tarifinė kvota.

Siūlomos priemonės būtų palankiai vertintinos kaip puikus sąveikos, kuri tapo įmanoma
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, pavyzdys. Nors Europos Sąjunga ir jos valstybės narės
Pakistanui jau suteikė didelę humanitarinę pagalbą, šiai šaliai taikomų prekybos lengvatų
išplėtimas yra dalis platesnio priemonių paketo, kuriuo būtų kovojama su vidutinio
laikotarpio ir ilgalaikėmis ekonominėmis katastrofinių potvynių pasekmėmis.

Užtikrinti Pakistano atsigavimą ir būsimą tvarų vystymąsi yra labai svarbu ne tik jo
piliečiams, bet ir regiono saugumui ir stabilumui. Europos Sąjunga yra aiškiai suinteresuota,
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kad Pakistanas būtų stabilus ir klestintis ir kad nebūtų veikiamas ekstremizmo arba
fundamentalizmo tendencijų.

Keith Taylor (Verts/ALE),    raštu.  − Kai 2010 m. spalio mėn. pirmą kartą išgirdau apie
Komisijos planus padėti Pakistanui atsigauti nuo baisaus potvynio panaikinant kai kuriuos
muito tarifus, Žalieji buvo užsidegę padėti. Tebesame užsidegę, tačiau kadaise buvusi
paprasta idėja tapo per sudėtinga ir nepraktiška. Iš pradžių ši schema buvo numatyta
trejiems metams, nors norėjome ilgesnio laikotarpio, kad padidėtų investuotojų
pasitikėjimas. Tačiau po to, kai įsitraukė įvairios verslo ir interesų grupės, pasiūlyme
numatytas laikotarpis buvo sutrumpintas tik iki 12 mėnesių – atliekant ketvirčio peržiūras!
Be to, bet kokiam sandėriui reikalinga Pasaulio prekybos organizacijos išimtis, kuriai ji
nepritarė, nes kai kurios jos valstybės narės (visų pirma Indija) nerimauja dėl poveikio, kuri
neapmuitinama Pakistano tekstilė turėtų jų pačių rinkoms. Per 5 mėnesius nebuvo padaryta
jokios pažangos ir mažai tikėtina, kad artimiausiu metu ją pamatysime, jei apskritai
pamatysime.

Šiandien plenariniame posėdyje pritariau pakeitimui, kuriuo siekiama visą pranešimą
grąžinti komitetui iš naujo parengti. Taip pasielgdama ne balsavau prieš pagalbą Pakistanui,
o pripažinau, kad mums pateiktame pranešime paprasčiausiai nebus numatyta duoti tai,
ko reikia Pakistanui. Man didžiausia kliūtis buvo PPO. Manau, kad šią organizaciją reikia
visapusiškai pertvarkyti į tikrai demokratinę, atskaitingą ir skaidrią instituciją.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. − (PT) Gaivalinė nelaimė, nuo kurios Pakistano žmonės
nukentėjo pastarąjį rugpjūčio mėn., paveikė mus visus, todėl ji verta Europos Sąjungos
solidarumo. Europos Sąjunga privalo parodyti savo paramą Pakistanui ir padėti kuo labiau
sumažinti niokojamąjį potvynių poveikį, kaip ji, įvykus kitiems tragiškiems įvykiams,
padarė taikydama savo humanitarinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo politiką.
Tačiau bandymas bendrą prekybos politiką panaudoti šiam solidarumui išreikšti gali turėti
nepageidaują poveikį ateičiai tiek šiuo konkrečiu atveju, tiek kitais atvejais, kurių galėtų
pasitaikyti.

Vidaus rinkos lygmeniu tokių Europos šalių, kaip Portugalija, gamybai poveikis būtų
neigiamas. Tačiau tarptautiniu lygmeniu poveikis taip pat kelia nerimą, nes dėl jo Pasaulio
prekybos organizacijoje bus sukurta išimtis, taikoma pagrindiniame daugelio besivystančių
šalių sektoriuje.

Todėl, taip pat nepamiršdamas, kad reikia paraginti atlikti poveikio vertinimą siekiant
įvertinti susitarimo poveikį ES, balsavau už 43 pakeitimą, kuriuo atmetamas Europos
Komisijos pasiūlymas suteikti Pakistanui lengvatas.

Viktor Uspaskich (ALDE),    raštu.  −  (LT) Gerbiami kolegos, atėjo laikas ES permąstyti
savo ilgalaikę prekybos programą. Mes negalime apsimesti, jog kai kurios besivystančios
ekonomikos šalys, kurioms ES suteikia ypatingą status, yra tokios pačios kaip prieš dešimt
metų. Kai kurios iš šių valstybių (pvz., Brazilija, Rusija, Argentina, Saudo Arabija, Kataras)
šiuo metu yra pačios ekonomiškai stiprios. Tuo tarpu tokios valstybės kaip Lietuva bando
iš paskutiniųjų sudurti galą su galu. Suteikus Pakistanui lengvatinį režimą tekstilei, kaip
siūloma šiame pranešime, Lietuva atsidurtų nepalankioje padėtyje – tekstilė sudaro beveik
6 proc. viso mūsų eksporto. Be to, ES turėtų daugiau dėmesio skirti savo prekybos partnerių
situacijai žmogaus teisių srityje. Pagarba žmogaus teisėms bei demokratijos principai turi
būti esminis ES prekybos politikos elementas. Dėl šių dalykų negalima leistis į jokius
kompromisus. Todėl man susirūpinimą kelia Komisijos pasiūlymas suteikti Pakistanui
autonomines prekybos lengvatas. Žinoma, ES suinteresuota Pakistano stabilumu ir
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klestėjimu, tačiau krizės sąlygomis turėtume teisingai susidėlioti savo prioritetus. Kaip
parodė keleto paskutiniųjų savaičių įvykiai, Pakistanas ir toliau išlieka terorizmo ir
ekstremizmo židiniu. ES turėtų pasisaugoti, kad neišsiųstų netinkamos žinios.

Pranešimas: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. − (PT) Dabartinę tiesioginių užsienio investicijų sistemą,
kuri reglamentuojama daugybe iš dalies sutampančių, o kartais viena kitai prieštaraujančių
valstybių narių sudarytų dvišalių investicijų sutarčių (DIS), reikia per pagrįstą laikotarpį
pakeisti nauja ES investicijų sutarčių sistema, kuri atitiktų horizontaliuosius ES politikos
tikslus. Taip pat pritariu pranešėjo pozicijai, pagal kurią tvirtai remiamas sambūvio požiūris
į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento. Be abejo, svarbu užtikrinti, kad esamų valstybių
narių DIS tvirtinimo procesas išliktų nepakitęs ir kad esant aiškioms aplinkybėms valstybėms
narėms būtų leidžiama persiderėti dėl esamų DIS, užbaigti pradėtas derybas dėl DIS ir
pradėti derybas dėl naujų DIS. Vis dėlto teisinis tikrumas bus sąlyginis terminas tol, kol
bus baigta kurti investicijų apsaugos sistema, kurioje bus nurodytos valstybių narių esamų
DIS galiojimo sąlygos pagal tarptautinę viešąją teisę. Balsuoju už šį pranešimą ir kartu
įspėju, jog reikia toliau svarstyti šį klausimą, kad jis turėtų geresnį teisinį pagrindą.

Kader Arif (S&D),    raštu. – (FR) Nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo investicijos buvo
išimtinės ES kompetencijos sritis. Todėl Parlamentas paskelbė savo sprendimą dėl būsimos
Europos investicijų politikos formos. Tai yra mano paties rengtas pranešimas, dėl kurio
buvo balsuojama per pastarąją mėnesinę sesiją, vykusią 2011 m. balandžio mėn. Dabar
C. Schlyterio pranešime Parlamentas išnagrinėjo valstybių narių ir trečiųjų šalių jau
sudarytiems investicijų susitarimams skirtą pereinamojo laikotarpio tvarką. Kaip ir per
balsavimą komitete, gyniau Bendrijos viziją ir pareiškiau, kad Komisija turėtų atidžiai
išnagrinėti jau galiojančius susitarimus, kad patikrintų jų suderinamumą su Sutartimis ir
su Europos Sąjungos teise bei politika, visų pirma su Europos Sąjungos išorės veiksmų
tvarios plėtros srityje tikslais. Tačiau galiausiai dominavusi vizija buvo dešiniosios pakraipos
vizija, pagal kurią pirmenybė teikiama privačių investuotojų apsaugai, o ne šiems tikslams,
paremtiems bendru interesu. Deja, derybose, kurios dabar bus pradėtos su Taryba, vargu
ar bus pakoreguotas mūsų tikslas ES, kurioje jos gėris retai pajėgia atsispirti nacionaliniam
egoizmui.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai Sąjungos
valstybėse narėse daugiausia buvo taikomi dvišaliai susitarimai, ypač dėl investicijų su
trečiosiomis šalimis. Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo tiesioginės užsienio investicijos
tapo išimtine ES kompetencija ir integruota ES išorės prekybos politikos dalimi. Pritariu
šiam pranešimui, kuriuo numatomas pereinamasis periodas, kad ši kompetencija būtų
perkelta į ES lygmenį, kas ateityje leis užtikrinti aukštą investuotojų apsaugos lygį prieš
savavališkus trečiųjų šalių veiksmus.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą, nes įsigaliojus
Lisabonos sutarčiai ES bendroji užsienio prekybos politika tapo viena iš bendrosios ES
politikos sričių, kurioje ES yra priskiriama išimtinė kompetencija. Tokiu būdu ir investicijų
politika, kaip sritis priskiriama bendrajai užsienio prekybos politikai, taip turi būti
koordinuota ES lygiu. Šiuo metu valstybės narės vadovaujasi iš dalies sutampančiomis,
tačiau neretai ir viena kitai prieštaraujančiomis dvišalėmis investicijų sutartimis su
trečiosiomis valstybėmis, o tai trukdo bendros ES užsienio prekybos politikos tikslams ir
ES, kaip vienos prekybinės erdvės tarptautinėje ir pasaulinėje prekyboje, įvaizdžio
formavimui. Svarbiausias šio pranešimo tikslas – sklandus perėjimas nuo individualiai
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valstybių narių vykdomos investicijų politikos, prie bendros ES investicijų politikos,
užtikrinant teisinį tikrumą visoms šalims ir jau sudarytų susitarimų dalyviams pereinamuoju
laikotarpiu, kuomet senoji teisinė tvarka pakeičiama naujuoju reglamentu. Šiuo pranešimu
iš esmės yra sprendžiami du pagrindiniai klausimai – pereinamojo laikotarpio tvarkaraštis,
bei leidimo vesti derybas su trečiosiomis šalimis, kurį suteikia Komisija valstybei narei
pereinamuoju laikotarpiu, atšaukimo atvejai bei tvarka.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu. – (IT) Pritariau šiam pranešimui balsuodamas už, nes
manau, kad per pereinamąjį laikotarpį mums reikalingos taisyklės, kurios padėtų užtikrinti
teisinį tikrumą ir išvengti konfliktų bei teisinių spragų. Iš esmės C. Schlyterio pranešimas
atsirado iš pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriame numatoma išimtinė ES
kompetencija tiesioginių užsienio investicijų srityje, pakeičiant 27 valstybių narių taikomus
susitarimus ir nustatant būtiną pereinamąjį laikotarpį, taikytiną esamiems dvišaliams
susitarimams. Galiausiai sutinku su C. Schlyteriu, jog svarbu pereinamojo laikotarpio
pabaigą pažymėti nustatyta data, kad būtų galima apsaugoti Europos ekonomikos
konkurencingumą ir pateikti investuotojams aiškų dabartinių ir būsimų reguliavimo
standartų vaizdą.

Jan Březina (PPE),    raštu. – (CS) Būtina priimti patvirtintą reglamentą, nes dabartinę
sistemą, kuri sukurta pasinaudojant daugybe viena su kita iš dalies sutampančių ir kartais
viena kitai prieštaraujančių valstybių narių sudarytų dvišalių investicijų sutarčių, reikia per
pagrįstą laikotarpį pakeisti nauja šiuolaikinių ES sudarytų investicijų sutarčių sistema, kuri
atitiktų bendrus ES politikos tikslus. Todėl šis reglamentas yra logiška ir vienintelė galima
reakcija siekiant įtvirtinti, kaip išimtinę ES teisę, tiesioginių užsienio investicijų srities
politiką, sudarančią bendros ES prekybos politikos dalį. Ši politika atlieka svarbų vaidmenį
pereinamuoju laikotarpiu užtikrinant aukštą teisinio tikrumo lygį. Todėl visiškai pritariu
Komisijos pasiūlymui, kuriame dedamos viltys į vienu metu esančius susitarimus. Svarbu,
kad esamos valstybių narių investicijų sutartys liktų galioti patvirtinimo procedūros
pagrindu ir kad valstybės narės galėtų aiškiomis sąlygomis derėtis dėl jų pakeitimų, užbaigti
pradėtas derybas ir pradėti derybas dėl naujų sutarčių.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. − (PT) ES užsienio politikos suderinimo tikslais
balsuoju, kad būtų pakeista dabartinė valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalių investicijų
sutarčių sistema. Taip pat palaikau pranešėjo išreikštą susirūpinimą dėl teisinio tikrumo
užtikrinimo pereinamojo proceso metu, o tai reiškia, kad tam reikia numatyti galutinį
terminą ir išaiškinti leidimo sulaikymo sąlygas.

Anne Delvaux (PPE),    raštu. – (FR) Turi būti galimybė ES lygiu koordinuoti individualias
valstybių narių politikos priemones ir priimti sprendimus dėl jų. Dabartinei sistemai būdinga
daugybė dvišalių sutarčių, kurios iš dalies viena su kita sutampa arba yra viena kitos
dubliuojamos ir iš esmės dažnai prieštarauja viena kitai. Kadangi dirbame siekdami
suformuoti tinkamą Europos investicijų politiką, manau, kad būtų naudinga balsuoti už
valstybių narių įpareigojimą, persiderant dėl dvišalių sutarčių arba derantis dėl naujų
sutarčių, numatyti ginčų sprendimo mechanizmą, kuriame būtų leista dalyvauti Komisijai,
net jei ir patariamojo balso teise, ir panaikinti konfidencialumo reikalavimus, kad ES
vykdomoji institucija galėtų dalyvauti tokia teise.

Taip pat prašiau, kad ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio reglamento įsipareigojimo
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktų ataskaitą apie esamų dvišalių sutarčių
peržiūros padėtį, visų pirma susijusią su daugybe dvišalių sutarčių, dėl kurių įvairioms
valstybėms narėms gali reikėti derėtis iš naujo.

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT152



Diogo Feio (PPE),    raštu. − (PT) Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, pagal Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (SESV) 206 ir 207 straipsnius tiesioginės užsienio investicijos tampa
išimtine Europos Sąjungos kompetencija. Šiuo metu galioja daug dvišalių sutarčių, kurias
dabar reikia skubiai pakeisti nauja ES investicijų sutarčių sistema, kuri atitiktų jos
horizontaliuosius politinius tikslus.

Dabar ketinama ieškoti teisingų ir veiksmingų pereinamojo laikotarpio priemonių, kuriomis
būtų išsaugoti galiojantys dvišaliai susitarimai ir neignoruojami investuotojų lūkesčiai.
Todėl turime vengti teisinių spragų ir užtikrinti apgalvotą perėjimą.

Todėl raginu visus trišalio dialogo dalyvius tinkamai įvertinti poreikį ginti teisėtus lūkesčius
ir tinkamą Lisabonos sutarties taikymą, ypatingą dėmesį atkreipiant į straipsnius, susijusius
su persvarstymu ir leidimų panaikinimu.

Norėčiau pagirti pranešėją už visas dėtas pastangas, tačiau prašau skirti daugiau dėmesio
ir siekti didesnio kompromiso.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. − (PT) Šis pranešimas yra dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių
dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka. Pagal Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnio 1 dalį tai yra išimtinė Europos Sąjungos
kompetencija, nes ji siejama su tiesioginių užsienio investicijų klausimais. Neabejodamas,
jog reikia, kad esamos valstybių narių dvišalės sutartys liktų galioti, sutinku su pranešėjo
pozicija, kad pereinamuoju laikotarpiu reikia užtikrinti aukšto lygio teisinį tikrumą, ir su
trimis leidimo sudaryti dvišalę sutartį panaikinimo priežastimis: sutartis „prieštarauja
Sąjungos teisės aktams“, „visas susitarimas ar jo dalis sutampa su galiojančiu Sąjungos
susitarimu su ta trečiąja šalimi, be to, minėtas konkretus sutapimas pastarajame susitarime
neaptariamas“, taip pat sutartis galėtų sudaryti „kliūčių su investicijomis susijusiai Sąjungos
politikai kurti ir įgyvendinti“.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Prekybos politika yra dar viena sritis, kurioje
buvo panaikintos valstybių narių kompetencijos, ir dėl to dabar ES turi „išimtinę
kompetenciją“. Toks yra šio pasiūlymo dėl reglamento pagrindas: kitaip tariant, Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnio 1 dalies, kurioje numatoma ES išimtinė
kompetencija tiesioginių užsienio investicijų klausimais, kaip bendros prekybos politikos
dalis, taikymas.

Prekybos politikos ir, žinoma, investicijų politikos, kaip šalies ir jos žmonių interesų pagal
jos specifinius ypatumus ir sąlygas rėmimo priemonių, svarba yra visiškai aiški. Taip pat
akivaizdi – kaip yra, pvz., Portugalijos atveju, – yra žala, kuri padaroma dėl prekybos ir
investicijų politikos, kurioje tinkamai neatsižvelgiama į šalies interesus, aplinkybes ir
sąlygas, nes iš esmės sprendimus dėl jų priima didžiosios ES valstybės, gindamos savo
didžiausių įmonių interesus; Europos Sąjungai sustiprinus savo kompetencijas ES svarstyklės
aiškiai pakrypo į šių galingųjų valstybių pusę.

Be visų kitų svarbių aspektų, šiuo reglamentu ketinama Komisijai suteikti teisę panaikinti
leidimus, paprašyti valstybių narių susitarti dėl dvišalių investicijų sutarčių (DIS) arba jas
atmesti ir patvirtinti naujas DIS. Štai kokios yra priežastys, dėl kurių balsavome prieš.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. − (PT) Gerai žinoma, kad Europos Sąjunga turi
išimtinę kompetenciją išorės prekybos politikos klausimais, kuri sudaro šio pasiūlymo dėl
reglamento pagrindą. Tai grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)
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207 straipsnio 1 dalimi, kurioje numatoma ES išimtinė kompetencija tiesioginių užsienio
investicijų klausimais, kaip bendros prekybos politikos dalis.

Vis dėlto Europos Komisijos pozicijoje neatsižvelgiama vienodai į visų valstybių narių
interesus. Prekybos politikos ir, žinoma, investicijų politikos, kaip šalies ir jos žmonių
interesų pagal jos specifinius ypatumus ir sąlygas rėmimo priemonių, svarba yra visiškai
aiški.

Taip pat akivaizdi – kaip yra, pvz., Portugalijos atveju, – yra žala, kuri padaroma dėl
prekybos ir investicijų politikos, kurioje tinkamai neatsižvelgiama į šalies interesus,
aplinkybes ir sąlygas, nes iš esmės sprendimus dėl jų priima didžiosios ES valstybės,
gindamos savo didžiausių įmonių interesus; Europos Sąjungai sustiprinus savo
kompetencijas ES svarstyklės aiškiai pakrypo į šių galingųjų valstybių pusę.

Be visų kitų svarbių aspektų, šiuo reglamentu ketinama Komisijai suteikti teisę panaikinti
leidimus, paprašyti valstybių narių susitarti dėl dvišalių investicijų sutarčių (DIS) arba jas
atmesti ir patvirtinti naujas DIS. Todėl balsavome prieš.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    raštu.  − Šiame pranešime sprendžiami tarptautinių
investicijų sutarčių su trečiosiomis šalimis klausimai. Pagrindinis šių sutarčių tikslas –
investicijoms ir investuotojams užtikrinti aukšto lygio apsaugą nuo valstybių, gaunančių
investicijas, savavališkų veiksmų. Iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo valstybės narės buvo
atsakingos už derybas dėl šių investicijų susitarimų pasirašymą. Įsigaliojus Lisabonos
sutarčiai, tiesioginės užsienio investicijos tapo išimtine ES kompetencija ir neatsiejama ES
išorės prekybos politikos dalimi. Aš asmeniškai manau, kad ES plėtros politika galėtų būti
aukščiau Europos Sąjungos prekybos ir investicijų politikos.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi Reglamentu
siūloma nustatyti įgaliojimą, pagal kurį Komisija galėtų atšaukti leidimą, taip pat galėtų
reikalauti, kad valstybės narės iš naujo derėtųsi dėl DIS (dvišalių investicinių sutarčių) arba
nutrauktų derybas, o prieš pradėdamos derybas dėl naujų DIS gautų Komisijos pritarimą.
Taip pat nustatomos sąlygos, kaip, kada, dėl ko galima derėtis. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai
tiesioginės užsienio investicijos įtrauktos į bendrai prekybos politikai priskiriamų sričių
sąrašą. Pagal Sutarties dėl ES veikimo 3 straipsnio 1 dalies e punktą Sąjunga turi išimtinę
kompetenciją bendros prekybos politikos srityje. Taigi, šioje srityje tik Sąjunga gali priimti
teisiškai privalomus aktus. Valstybės narės pačios tai gali daryti tik jei pagal Sutarties
2 straipsnio 1 dalį jas įgalioja Sąjunga. Sąjungai naudojantis savo kompetencija kuriant
bendrą investicijų politiką, kurios pagrindinis tikslas – geriausia galima investicijų apsaugos
sistema visiems valstybių narių investuotojams ir vienodos investavimo sąlygos trečiųjų
šalių rinkose, minėtas santykis bus dar daugiau išplėtotas. Kadangi nauja investicijų politika
bus rengiama atsižvelgiant į tai, kad pereinamuoju laikotarpiu galios valstybių narių sudaryti
dvišaliai investicijų susitarimai, joje turėtų būti pripažįstamos investuotojų, kuriems taikomi
šie susitarimai, teisės ir užtikrinamas teisinis tikrumas. Komisija turėtų imtis veiksmų, kurių
reikia, kad visi galiojantys valstybių narių dvišaliai investicijų susitarimai laipsniškai būtų
pakeisti naujais ES masto susitarimais.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. – (DE) Nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo Komisija
turėjo išimtinę teisę derėtis dėl dvišalių investicijų susitarimų su trečiosiomis šalimis ir juos
sudaryti. Jau yra daugiau nei 1 000 susitarimų, taip pat šiuo metu vyksta valstybių narių
vadovaujamos derybos dėl apytikriai dar 200 susitarimų. Kad dėl šio kompetencijos
perdavimo ES netektų „kietai nusileisti“, valstybės narės turėtų toliau turėti galimybę
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pereinamuoju laikotarpiu investuotojams užtikrinti teisinį tikrumą. Per pirmąjį svarstymą
Parlamentas pasiuntė stiprų signalą ir pritaria patikimam ir saugiam galių perdavimo etapui.

Petru Constantin Luhan (PPE),    raštu. – (RO) Įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos
veikimo institucijų susitarimai tebėra privalomi valstybėms narėms ir jų klausimai turi būti
sprendžiami remiantis išimtine ES kompetencija tiesioginių užsienio investicijų srityje.
Šiuo pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento bus leista palikti visus šiuo
metu galiojančius valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalius investicijų susitarimus. Manau,
kad taip mums bus suteikta galimybė aiškiai užtikrinti sąlygų, nuo kurių priklauso
investuotojai, teisinį tikrumą.

Be to, šiame pasiūlyme taip pat nustatomos sąlygos, kuriomis valstybės narės galės su
trečiosiomis šalimis derėtis dėl naujų dvišalių investicijų susitarimų ir juos sudaryti ir kurios
laikomos išskirtine pereinamojo laikotarpio priemone.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už šį pranešimą ir palankiai vertinu tai, kad
dvišalės investicijų sutartys dabar yra bendros prekybos politikos dalis.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Šiame pranešime draudžiama valstybėms
narėms derėtis dėl dvišalių investicijų susitarimų su trečiosiomis šalimis ir net jų toliau
laikyti, jeigu šie susitarimai neatitinka Europos Komisijos požiūrio. Todėl šioje srityje
panaikinamas šalies suverenitetas. Dėl Lisabonos sutarties atsidūrėme šioje padėtyje, kurioje
draudžiame bet kokią dvišalę kitai šaliai remti skirtų investicijų formą ir visus įgaliojimus
perduodame Komisijai, nerenkamai institucijai.

Balsuosiu prieš jį.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Negalime tikėtis, kad tai, ko nepavyko padaryti
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) lygiu, – t. y. išsiaiškinti dvišalių investicijų susitarimų painiavos, –
bus sėkmingai padaryta ES lygiu. Buvo pabandyta aukštesniu lygmeniu įgyvendinti plataus
masto tarptautinius reglamentus dėl tiesioginių užsienio investicijų, arba TUI, kurie būtų
taikomi visiems ekonomikos sektoriams. Tikriausiai labiau tikėtina, kad ilgainiui taip bus
pasiektas šis tikslas, tačiau tikrovėje tai priklausys nuo to, kaip ši veikla iš tiesų bus
organizuojama. Problema ta, kad dėl privalomų arbitražo sprendimų dėl DIS, grindžiamų
tarptautine teise, valstybėms narėms galėtų tekti investuotojų atžvilgiu prisiimti
įsipareigojimus, dėl kurių galėtų būti pradėtos ES Sutarties pažeidimų nagrinėjimo
procedūros. Šiuo klausimu kol kas nėra sprendimo.

Pranešime taip pat mažai dėmesio skirta galimiems neigiamiems investicijų politikos
aspektams, pvz., šalies gyventojų nuogąstavimui dėl darbo vietų naikinimo ir atlyginimų
mažinimo dėl užsakomųjų paslaugų ir gamybos perkėlimo. Tiesioginės investicijos toli
gražu nėra stebuklinga burtų lazdelė, kokia jos, įsivaizduojama, turi būti. Kai kurios
besivystančios šalys tai sužinojo iš karčios patirties. Dėl šių priežasčių aš balsavau prieš šį
pranešimą.

Claudio Morganti (EFD),    raštu. – (IT) Priėmus Lisabonos sutartį valstybės narės, deja,
neteko savo išimtinių teisių tiesioginių užsienio investicijų valdymo srityje, kuri tapo
išimtine Europos Sąjungos kompetencija. Dėl tokių didelių pokyčių reikalingos pereinamojo
laikotarpio taisyklės, kuriomis būtų reglamentuojamas šios kompetencijos įgyvendinimas:
atrodo, kad pranešimas, dėl kurio šiandien balsavome, yra priimtinas kompromisas, nes
jame ginami įvairių valstybių dvišaliu pagrindu jau sudaryti susitarimai ir sukuriamas
pagrindas galimiems naujiems dvišaliams susitarimams, nors dėl jų turi būti susitarta.
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Komisijos vertinimo įgaliojimai taip pat tinkamai apibrėžti ir apriboti, todėl pranešimas
de facto yra mažiau sudėtingas valstybėms narėms, kurios nori tęsti savo specifinę politiką
tiesioginių užsienio investicijų srityje. Dėl šių priežasčių nusprendžiau balsuoti už šį
pranešimą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. − (PT) Balsavau už šį pranešimą dėl pasiūlymo
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų
šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka. Tai atvejis,
kai taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnio 1 dalis, kurioje
numatoma ES išimtinė kompetencija tiesioginių užsienio investicijų klausimais, kaip
bendros prekybos politikos dalis. Prekių ir kapitalo globalizuotų pervedimų pasaulyje
įgyvendinant ES bendrą prekybos politiką valstybių narių investicijų politika taip pat turėtų
būti koordinuojama ir sprendžiama ES lygmeniu. Tai reiškia, kad esamą sistemą, kurią
sudaro daugybė iš dalies sutampančių, o kartais viena kitai prieštaraujančių valstybių narių
sudarytų dvišalių investicijų sutarčių (DIS), reikia per pagrįstą laikotarpį pakeisti nauja ES
investicijų sutarčių sistema, kuri atitiktų horizontaliuosius ES politikos tikslus. Perėjimas
prie ES investicijų politikos, atsižvelgiant į tiesioginių užsienio investicijų rizikingumą ir
ilgalaikiškumą, yra ilgas ir sudėtingas procesas. Pereinamuoju laikotarpiu nepaprastai
svarbu užtikrinti aukštą teisinio tikrumo lygį.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. − (PT) Kadangi, remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos
veikimo (SESV), tiesioginių užsienio investicijų sritis yra išimtinė ES kompetencija, reikia
Europos Sąjungai suteikti reikalingas priemones, kad galėtų pereiti nuo iš esmės skirtingos
perspektyvos prie suderinto požiūrio. Todėl reikia rasti sprendimus, kuriais mums būtų
suteikta galimybė pereinamuoju laikotarpiu užkirsti kelią teisiniam netikrumui,
nerizikuojant tikslais, kuriais grindžiami Europos Sąjungos veiksmai.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Kaip bijojome, įtemptas balsavimas prieš
mums Tarptautinės prekybos komitete dėl itin svarbaus C. Schlyterio pranešimo „Valstybių
narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio
tvarka“ 5 straipsnio (esamų valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių (DIS) persvarstymas)
ir 6 straipsnio (galimybė panaikinti leidimą dėl DIS) buvo patvirtintas balsavimu per
plenarinį posėdį.

Mes palengvinome sąlygas Parlamento nariams balsuoti kartu su mumis pateikdami
pakeitimus dėl 5 ir 6 straipsnių, pasiūlydami tik pusę to, ko norėjome (ir praradome
svarstymo komitete etape). Taigi, palikome galimybę S&D frakcijai iš naujo pateikti
originalius tekstus, kad jie būtų suvokiami kaip tarpinis variantas. Deja, ši strategija
nepasiteisino. Buvo vardinis balsavimas šiuo klausimu, todėl išanalizuosime, ar ALDE
frakcijoje vis dėlto mes pritraukėme šiek tiek rėmėjų.

Taip pat neliko mūsų pakeitimų dėl didesnio skaidrumo taisyklių. Laimėjome tik vieną
nedidelės svarbos pakeitimą dėl konstatuojamųjų dalių, kurį aiškiai mums „padovanojo“
PPE ir ALDE frakcijos, idant mus nuramintų, kad Verts/ALE pozicija per galutinį balsavimą
būtų teigiama. Tačiau mes apsisprendėme atmesti šį pranešimą (kuris buvo patvirtintas
345 balsavus už ir 246 balsavus prieš).

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    raštu.  − Šių metų pradžioje, reaguodamas į spaudos
pranešimus apie toksiškų atliekų vežimą iš Italijos į Rumuniją, Europos Komisijai pateikiau
keletą paklausimų. Nors tokio vežimo įrodymų nebuvo rasta, iš mano paklausimų buvo
aišku, kad mums galėtų būti naudingi reguliaresni krovinių tikrinimai, nes tuos, kurie
dalyvauja vežant neteisėtas atliekas, jie veiktų kaip atgrasymo priemonė. Kalbant apie
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besivystančias šalis tokios priemonės gali turėti papildomą poveikį, nes joms gali stigti
gebėjimo tinkamai stebėti įvežamus krovinius ir taip neleisti toksiškoms medžiagoms
patekti į savo teritoriją. Turėtume rimtai apsvarstyti nuodugnių ir reguliarių tikrinimų,
koordinuojamų ES lygiu, teikiamą naudą, ypač krovinių vežimo į besivystančias šalis atveju.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)
207 straipsnio 1 dalį ES turi kompetenciją tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srityje, nes
tokios investicijos yra tiesiogiai susijusios su nauja bendra prekybos politika.

Lisabonos sutartis įsigaliojo tuo metu, kai daugelio dvišalių susitarimų su trečiosiomis
šalimis galiojimas artėjo prie pabaigos ir nebuvo nustatytos jokios pereinamojo laikotarpio
tvarkos siekiant užtikrinti kompleksinį perėjimą prie būsimų susitarimų pagal išimtinę
Europos Sąjungos kompetenciją. Manau, kad gera mintis imtis patikimo visų šiuo metu
galiojančių dvišalių susitarimų su trečiosiomis šalimis vertinimo ir patvirtinti visoms
valstybėms bendrą strategiją.

Kaip teigiama šiame pranešime, itin svarbu, kad nustatytos taisyklės būtų skaidrios, žinomos
pagrindiniams politiniams veikėjams ir įvertinamos ne rečiau kaip kartą per 10 metų. Šiuo
metu, kai sandoriai, susiję su turtu ir kapitalu, tampa vis labiau globalizuoti, svarbu, kad
Europos Sąjunga patvirtintų bendrą investicijų politiką, kuri atitiktų visų valstybių narių
nustatytą strategiją.

Pranešimas: Vital Moreira (A7-0053/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsuoju už šį Tarptautinės prekybos komiteto
pranešimą (A7-0053/2011). Per pirmąjį svarstymą patvirtinu jo poziciją, kurioje perimamas
Komisijos pasiūlymas. Raginu Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui,
jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  −  (LT) Balsavau už šį pranešimą. 2008 m. spalio mėn.
vykusioje tarptautinėje donorų konferencijoje Europos Komisija įsipareigojo Gruzijai skirti
iki 500 mln. EUR pagalbą. Finansavimo šaltiniai apima lėšas, numatytas pagal Europos
kaimynystės ir partnerystės priemonės (EKPP) finansinį paketą, ir pagal reagavimo į krizes
priemones, kaip stabilumo priemonė, humanitarinė pagalba ir makrofinansinė pagalba.
Gruzijos ekonomika pradeda atsigauti po dvigubo sukrėtimo dėl 2008 m. rugpjūčio mėn.
karinio konflikto su Rusija ir pasaulinės finansų krizės. Tačiau mokėjimų balanso ir biudžeto
būklė tebėra silpna ir pažeidžiama dėl didžiosios dalies tiesioginės prekybos su Rusija
blokados bei ženkliai sumažėjusių tiesioginių užsienio investicijų. Pritariu 46 milijonų
eurų finansinės pagalbos skyrimui Gruzijai, kuri leis sumažinti finansinį ekonomikos
pažeidžiamumą trumpuoju laikotarpiu ir kartu parems reformas, kuriomis siekiama
tvaresnio mokėjimų balanso ir stabilesnės biudžeto būklės.

Mara Bizzotto (EFD),    raštu. – (IT) Europos Komisijos pasiūlyme suteikti papildomą
finansinę pagalbą Gruzijai yra esminis prieštaravimas: būtent pati Komisija atkreipė dėmesį,
kad Gruzijos ekonomika atsigauna po prieš trejus metus įvykusio konflikto su Rusija, ir
taip netiesiogiai leido suprasti, kad nebuvo būtinybės „padėti“ Gruzijos vyriausybei, be
pastaraisiais metais jau suteiktų lėšų, papildomomis lėšomis siekiant padėti nacionalinei
ekonomikai. Todėl neaišku nei kodėl Gruzijos vyriausybė paprašė daugiau pinigų, nei
kodėl Komisija iškart pradėjo dirbti siekdama pritraukti beveik 50 mln. EUR. Žinodami,
kokia Gruzijos vidaus politinė padėtis ir kokios tos šalies teisėtumo bei skaidrumo
problemos, neturime jokių garantijų, kad jos bus tinkamai išleistos.
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Balsavau prieš teisėkūros rezoliuciją, kuria Parlamentui leidžiama 46 mln. EUR skirti
Gruzijos vyriausybei. Europoje yra daug ekonominių, finansinių ir su užimtumu susijusių
problemų bei daug sričių, kuriose būtina spręsti dėl krizinių situacijų, dėl kurių institucijos
galėtų padaryti daugiau. Komisija turėtų visų pirma pasiūlyti daugiausia dėmesio skirti
visoms galimoms pastangoms spręsti mūsų piliečių problemas.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu.  −  (LT) Europos Parlamentas pritarė Tarybos
sprendimui Gruzijai suteikti Europos Komisijos įsipareigojimu numatytų ES lėšų dalį. Prieš
priimant sprendimą, Komisija įvertino Gruzijos šalies ekonominę padėtį ir 2010–2011 m.
šalies finansines perspektyvas, didžiausią dėmesį skiriant mokėjimų balansui ir biudžeto
poreikiams. Komisijos nuomone, prašymas leisti naudotis antra 2008 m. įsipareigotos
makrofinansinės pagalbos dalimi yra pagrįstas. Nauja makrofinansinė pagalba turėtų padėti
Gruzijai šalinti konflikto su Rusija ir pasaulinės krizės sukeltas ekonomines pasekmes.
Nauja makrofinansinė pagalba turėtų padėti įgyvendinti vyriausybės ekonominių reformų
darbotvarkę bei politikos priemones, skirtas valstybės finansų valdymui gerinti, kurios
buvo pradėtos įgyvendinti per ankstesnį markofinansinės pagalbos teikimo ir ES biudžeto
paramos atskiriems sektoriams procesą. Be to, ši parama turėtų padėti įgyvendinti
ekonominės ir finansinės integracijos su ES skatinimo priemones, visų pirma pasinaudojant
būsimo asociacijos susitarimo, kuriuo siekiama abiejų šalių išsamaus ir visapusiško laisvosios
prekybos susitarimo sudarymo, potencialu.

Jan Březina (PPE),    raštu. – (CS) Kaip Europos Parlamento delegacijos į ES ir Armėnijos,
ES ir Azerbaidžano ir ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetus narys,
palankiai vertinu sprendimą suteikti Gruzijai 46 mln. EUR makrofinansinę pagalbą siekiant
padėti stabilizuoti Gruzijos ekonomiką ir patenkinti mokėjimų, nustatytų esamoje TVF
programoje, balanso poreikius. Manau, jog teisinga ir tinkama, kad iš šios sumos
23 mln. EUR bus suteikta kaip dotacijos ir 23 mln. EUR – kaip paskolos. Svarbu, kad
atitinkamos priemonės, kurių Gruzija turėtų imtis siekdama užkirsti kelią sukčiavimo,
korupcijos ir kitiems su šia pagalba siejamiems pažeidimams ir kovoti su jais, yra nustatytos
susitarimo memorandume, susitarime dėl paskolos ir susitarime dėl dotacijos, dėl kurių
bus susitarta su Gruzijos valdžios institucijomis. Siekiant užtikrinti didesnį lėšų
administravimo ir mokėjimo skaidrumą, susitarimo memorandume ir paskolos bei dotacijų
susitarimuose taip pat turėtų būti numatyta patikrinimų galimybė, kuri taip pat reikštų
Komisijos, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą, vykdomus patikrinimus vietoje
ir inspektavimus. Be viso to, taip pat turėtume tikėtis galimybės atlikti auditą, įskaitant
Audito Rūmų vykdomą atsitiktinį auditą vietoje.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Palankiai vertinu pastangas skatinti
klestėjimą už ES sienų, nes manau, jog mūsų pagalba svarbi siekiant, kad kai kurios trečiosios
šalys galėtų įveikti savo mokėjimų balanso krizę ir atkurti užsienio skolų tvarumą. Todėl,
taip pat nepamiršdama ekonominių ir socialinių problemų, patiriamų dėl 2008 m. rugpjūčio
mėn. ginkluoto konflikto ir pasaulinės finansų krizės, pritariu pateiktam pasiūlymui dėl
papildomos makroekonominės finansinės pagalbos Gruzijai siekiant paremti jos
ekonomikos stabilizavimo procesą ir patenkinti jos mokėjimų balanso poreikius. Taip pat
manau, kad ši makroekonominė pagalba, be itin svarbaus vaidmens, kurį atliks šalies
vyriausybei tinkamai vykdant reformas, turės teigiamą poveikį Gruzijos santykiams su
valstybėmis narėmis.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad antros
Gruzijai skirtos makroekonominės pagalbos dalies panaudojimas yra pagrįstas ir taikytinas.
Nors Gruzijos ekonomika atsigauna, ši papildoma pagalba padės Gruzijai šalinti konflikto
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su Rusija ir pasaulinės krizės sukeltas ekonomines pasekmes, taip pat ja bus paremta
vyriausybės ekonominių reformų programa.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Pastaruoju metu Gruzija susidūrė su rimtomis
problemomis, ypač po šios šalies ir Rusijos karinio konflikto dėl separatistinių Abchazijos
ir Pietų Osetijos regionų. Dar teks ilgokai palaukti, kol galėsime apsvarstyti šalies
prisijungimo prie Europos Sąjungos – apie kurį ne kartą kalbėjo Prezidentas M. Saakashvili –
galimybę, t. y. realią galimybę atsižvelgiant į tai, kad Gruzija neatitinka objektyvių
reikalavimų, kuriuos įvykdžiusi ji galėtų siekti tokio troškimo. Vis dėlto manau, jog tai,
kad Gruzija išreiškia šį norą ir bando atitikti Europos standartus, yra naudinga.

Todėl, taip pat dėl to, kad ketinama stengtis šaliai padėti įveikti ekonominius ir socialinius
sunkumus, patiriamus po karinio konflikto, balsuoju, kad Gruzijai būtų suteikta papildoma
makrofinansinė pagalba, kurią, tikiuosi, bus galima panaudoti tikrai naudingai jos
gyventojams.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Šis pranešimas yra dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl papildomos makrofinansinės pagalbos suteikimo
Gruzijai. Tai yra Europos Komisijos pasiūlymas, kuriame numatyta 46 mln. EUR pagalba
šiai šaliai, skiriama jai dėl ginkluoto konflikto su Rusija ir pablogėjus padėčiai dėl pasaulinės
krizės. Tai yra antra 2008 m. garantuotos pagalbos, kuri numatyta siekiant sudaryti
galimybę Gruzijai vykdyti finansinius susitarimus su pasaulinėmis ir Europos finansų
įstaigomis, taip pat remti šioje šalyje vykdomas ekonomines reformas, dalis, todėl pritariu
šiai pagalbai ir balsuoju už ją. Vis dėlto tikiuosi, kad Parlamentas ir Taryba netrukus susitars
dėl šios pagalbos įgyvendinimo priežiūros metodikos, kad mums visiems būtų ramiau dėl
tinkamo ES lėšų panaudojimo.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Kalbant apie pasiūlytą papildomą makrofinansinę
pagalbą, pastabos, kurias pateikėme dėl sprendimo suteikti ankstesnę makrofinansinę
pagalbą šiai šaliai, lieka galioti ir tebėra aktualios. Visada pritariame, kad ES reikia suteikti
pagalbą parodant solidarumą su šalimis, kurioms jos reikia, taip pat reikia, kad ši pagalba
būtų skirta projektams, kurie atitinka žmonių interesus. Tačiau pasirodė, kad vadinamoji
ES pagalba turi mažai bendro su solidarumu. Didelių įmonių, finansų įstaigų ir didžiųjų
valstybių interesai visada viršesni už nuoširdžius ir tikrus solidarumo interesus.

Ne kitaip yra ir Gruzijos atveju. Svarbu nepamiršti, kad siūloma finansinė pagalba visų
pirma skirta Tarptautinio valiutos fondo (TVF) rekomendacijoms ir jos struktūrinio
koregavimo politikai finansuoti: kitaip tariant, tęsiama ta pati neoliberali politika, dėl kurios
kilo ekonomikos ir finansų krizė, kurią patiria ši šalis.

Be to, atsižvelgdami į ES ir jos monopolijų godumą žadinančius regiono energetinius turtus
ir geostrateginę reikšmę, ir toliau lygiai taip pat abejojame ir nuogąstaujame dėl galimo
Kaukazo regiono militarizavimo santykiams su Rusija darantis vis labiau įtemptiems.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    raštu.  − Nuo 2008 m. rugpjūčio mėn. karinio
konflikto su Rusija proveržio Gruzija patyrė staigų ekonomikos nuosmukį. Dėl to buvo
patirta didžiulė tiesioginė ir netiesioginė žala; buvo perkelta didelė gyventojų dalis. Padėtis
Gruzijoje dar labiau susikomplikavo dėl 2008 m. rudenį kilusios pasaulinės finansų krizės.
Siūloma pagalba – daug aprėpiančio ES paketo, iki 500 mln. EUR dydžio, dalimi – siekiama
remti Gruzijos ekonomikos atsigavimą po ginkluoto konflikto su Rusija, taip pat padedama
Gruzijai įveikti pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės padarinius. Pagalba turi būti skirta
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valstybės biudžeto deficitui finansuoti ir gali padėti Gruzijai įveikti savo opias finansines
problemas.

Sandra Kalniete (PPE)  , raštu. – (LV) Europos Sąjungos pareiga toliau padėti Gruzijai, kad
ši šalis galėtų vystytis ir tapti šiuolaikine demokratine valstybe, kuri galėtų būti pavyzdžiu
kitoms šio regiono šalims. Nuo vadinamosios rožinės revoliucijos Gruzijos vyriausybė
nuosekliai įgyvendino demokratines reformas, modernizavo savo šalį ir vykdė sudėtingas
ir nepopuliarias ekonomines ir socialines reformas, kurias ilgainiui būtina įgyvendinti.
Kaip parodė Pasaulio banko ataskaitos „Doing Business 2010“ reitingas, verslo aplinka
Gruzijoje yra dvylikta pagal palankumą pasaulyje. Tik trims Europos Sąjungos valstybėms
narėms pagal šį reitingą skiriama aukštesnė vieta. Ši šalis pasiekė pastebimų laimėjimų
kovodama su korupcija, kuri yra didelė visų posovietinių šalių problema.

Esu įsitikinusi, kad Gruzija yra pavyzdys Kaukazo regiono šalims, ir nebijau pasakyti, kad
ši šalis gali būti pavyzdys ir kai kurioms ES valstybėms narėms, kurioms šiuo metu trūksta
politinės drąsos vykdyti reformas, kuriomis būtų sudaromos tinkamos sąlygos ekonomikos
augimui ir modernizacijai. Spręsdami su Gruzija siejamas problemas privalome nepamiršti,
kad iki šiol yra okupuota 20 proc. Gruzijos teritorijos. Rusija privalo gerbti savo susitarimą
dėl Gruzijos teritorinio vientisumo, o Europos Sąjunga privalo nuosekliai toliau apie tai
priminti Rusijos vadovybei.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. – (DE) Makrofinansinės pagalbos Gruzijai, kuri labai
nukentėjo nuo ekonomikos krizės, rėmimas yra būtent tai, kam reikia pritarti. ES pažadėti
pinigai yra susieti su aiškiomis sąlygomis, todėl jie pasieks tinkamas sritis. Ši finansinė
pagalba kartu su TVF finansavimu padės stabilizuoti nacionalinį biudžetą ir turės teigiamos
įtakos ES ir Gruzijos santykiams.

Krzysztof Lisek (PPE),    raštu. − (PL) Balsavau už papildomos pagalbos suteikimą Gruzijai.
Ši šalis išsiskiria iš kitų šalių, dalyvaujančių Rytų partnerystėje, dėl reformų, kurias įvykdė
visose srityse. Man ypač malonu matyti, kad rengiant pranešimą dėl papildomos
makrofinansinės pagalbos Gruzijai buvo taikoma supaprastinta teisėkūros procedūra, nes
taip buvo pagreitintas visas procesas ir dėl to buvo galima greičiau balsuoti dėl pranešimo.
Gruzijos ekonomika atsigavo po 2008 m. Rusijos karinės invazijos, ir sunkiais pasaulinės
finansų krizės laikais tai jai nepaprastai gerai pavyko padaryti, palyginti su kitomis panašaus
dydžio šalimis.

Nuo rožių revoliucijos Gruzijoje buvo įvykdyta daug reformų, kuriomis buvo siekiama
liberalizuoti ir demokratizuoti santvarką taip, kad ji būtų patrauklesnė verslui ir kad joje
būtų sudarytos sąlygos laisvosios rinkos ekonomikai ir demokratinei visuomenei sukurti.
Nuo 2004 m. Gruzija ėmėsi precedento neturinčių veiksmų mažindama įmonių
biurokratinę naštą. Buvo nustatyti privalomų formalumų, taikomų norint pradėti verslą,
apribojimai. Buvo pertvarkyta mokesčių sistema, todėl biudžeto pajamos padidėjo penkis
kartus. Taigi, Gruzija buvo atverta laisvai ir nevaržomai prekybai.

Gruzija, įvykdžiusi gana daug viešojo sektoriaus reformų (susijusių su prokuratūra, teismų
sistema ir policija) ir politinių reformų, savo valstybės institucijose ir valstybės tarnyboje
praktiškai likvidavo korupcijos rykštę. Šiandien Gruzija laikoma dinamiškai besivystančios
ekonomikos šalimi. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, turėtume skatinti Gruziją toliau
vystytis ne tik nustatydami reikalavimus, bet ir teikdami pagalbą.

Petru Constantin Luhan (PPE),    raštu. – (RO) Gruzija yra viena iš Europos Sąjungos šalių
partnerių pagal kaimynystės politiką (EKP). Europos Sąjungai gyvybiškai svarbu užtikrinti
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savo rytinių sienų stabilumą, kurį galima pasiekti užtikrinant ekonomikos augimą ir politinį
saugumą. Šis Gruzijai skirtos makrofinansinės pagalbos paketas yra tiesioginis atsakas į
ekonominius ir socialinius sunkumus, su kuriais yra susidūrusi ši šalis.

Nors Gruzijos ekonomikoje matyti atsigavimo ženklų, ekonomika tebėra trapi ir
pažeidžiama, todėl jai reikalingas finansinis stabilumas. Ne mažiau svarbu, kad ES suteikiama
makrofinansine pagalba būtų papildytos kitos finansinės priemonės ir pagalba, kurią
Gruzijai suteikė TVF, taip pat tarptautinės ir dvišalės donorės, suteikdamos Gruzijai
trumpalaikę makroekonominę paramą.

David Martin (S&D),    raštu.  − Balsavau už šią rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl papildomos makrofinansinės pagalbos suteikimo
Gruzijai.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Europos Sąjunga susirado naują misiją.
Dabar ji užsiima negailestingais Tarptautinio valiutos fondo (TVF) socialinių fondų
mažinimais, per Europos finansinio stabilumo fondą taikomais euro zonai, o iš tiesų visai
Europai, dėl makrofinansinės pagalbos (MFP), teikiamos už ES ribų.

TVF paskelbė, kad jis nebeteiks Gruzijai savo vadinamosios pagalbos. Todėl nebėra jokios
būtinybės įgyvendinti TVF griežto taupymo planą. Pasinaudodama MFP, Europos Sąjunga
verčia Gruziją nieko nepaisant toliau įgyvendinti šį planą. Tai nepriimtina: balsuosiu prieš.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Po 2008 m. ginkluoto konflikto su Rusija ir dėl
pasaulinės finansų krizės poveikio Gruzija susiduria su rimtomis finansinėmis problemomis.
Dar šių metų sausio mėn. ES patvirtino Gruzijai skirtą 46 mln. EUR pagalbos paketą, iš
kurio 23 mln. EUR turi būti išmokėti kaip paskola, o kiti 23 mln. EUR – kaip šaliai skirta
dotacija. Šie 46 mln. EUR sudaro ES finansinės pagalbos paketo, kurio vertė yra apytikriai
500 mln. EUR ir kurį ES patvirtino dar 2008 m. spalio mėn., dalį. Ši antra ES
makrofinansinės pagalbos dalis – pirmoji buvo įgyvendinama dar 2009–2010 m. – skirta
siekiant padėti Gruzijai patenkinti savo išorės finansavimo poreikį ir priklauso nuo griežtų
sąlygų. Pirmuosius jos sėkmės ženklus jau galima matyti iš to, kad 2010 m. realusis BVP
padidėjo 6,3 proc. ir parodė, kad ekonomika atsigauna.

Vis dėlto reikėtų pasakyti, jog yra ženklų, kad pinigai naudojami nepakankamai efektyviai.
Atsižvelgiant į daugelio ES valstybių narių biudžetų būklę, tai nepriimtina. Nors iš esmės
esu už finansinę pagalbą, vis dėlto balsuojant per galutinį balsavimą susilaikiau.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    raštu. − (LT) Sveikinu Europos Parlamento
sprendimą pritarti Komisijos siūlymui skirti Gruzijai papildomą 46 mln. EUR
makrofinansinę pagalbą. Tai reikšminga parama eurointegraciniams siekiams ištikimai
šaliai, padėsianti sušvelninti dvigubas – karinio konflikto su Rusija bei pasaulinės
ekonomikos ir finansų krizės – neigiamas pasekmes jos ekonomikai. Siekiant šios pagalbos
didesnio ilgalaikiškumo, Komisija turi aktyviai padėti ją tikslingai įsisavinti, pirmiausiai
per ekonominės ir finansinės integracijos į ES skatinimo priemones, kad ji prisidėtų prie
greitesnio ES ir Gruzijos išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo sudarymo.

Kita priemonė, turinti ryškų stabilizuojantį bei reformas skatinantį efektą, yra vizų dialogas.
Nuo 2011 m. kovo 1 d. įsigalioję ES ir Gruzijos susitarimai dėl vizų režimo supaprastinimo
ir readmisijos yra sveikintinas pirmas žingsnis. Tikiuosi, kad Komisija netrukus pateiks šių
susitarimų įgyvendinimo įvertinimą, kad iki artimiausio ES ir Gruzijos bendradarbiavimo
tarybos susitikimo būtų galima pradėti diskusijas dėl tolesnio bendradarbiavimo vizų
klausimais eigos.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Ši Europos Sąjungos makrofinansinė
pagalba skirta tam, kad būtų padėta patenkinti Gruzijos išorės finansavimo poreikius,
nustatytus bendradarbiaujant su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF), kai buvo pasirašomas
TVF rezervinis susitarimas dėl 1,17 mlrd. USD sumos, galiojantis nuo 2008 m. spalio mėn.
Pusė siūlomos pagalbos bus skirta subsidijomis, o kita pusė – paskolomis. Papildoma
pagalba turėtų padėti Gruzijai šalinti konflikto su Rusija ir pasaulinės krizės sukeltas
ekonomines pasekmes, taip pat ja bus paremta vyriausybės ekonominių reformų programa.
Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu minimai finansinei pagalbai ir tam, kad reikia –
nepaisant to, kad finansinė pagalba yra prieštaringa, – užtikrinti šios pagalbos įgyvendinimo
modelį, kuriuo Parlamentui ir kitoms institucijoms būtų suteikta galimybė išsiaiškinti, kaip
leidžiamos šios lėšos.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau, kad Gruzijai būtų suteikta papildoma
46 mln. EUR makroekonominė pagalba, nes manau, kad ji būtina siekiant šaliai padėti
įveikti socialinius ir ekonominius sunkumus, kilusius dėl konflikto su Rusija.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu.  − Pagal mūsų balsavimą dėl makrofinansinės
pagalbos (MFP) per paskutinę Parlamento kadenciją buvo pasiūlyta šiuo atveju mums
susilaikyti, nes nemanome, kad MFP yra labai naudinga, jeigu ji susieta su kokia nors
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) atitinkamose šalyse vykdoma programa. Iš tiesų nėra
konkrečiai ES skirtos finansavimo strategijos, išskyrus standartinę TVF makroekonominių
reformų darbotvarkę. Kita vertus, nepripažįstame, kad Gruzija turi finansavimo poreikių
ir kad šiuo atveju tai yra ES pareiga. Verts/ALE frakcija galiausiai balsavo už.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Patvirtinant šiandieninį pranešimą remiamasi per
pirmąjį svarstymą patvirtinta pozicija ir patvirtinama Komisijos pareikšta nuomonė. Tekste,
dėl kurio balsavome, Komisija raginama pateikti naują pasiūlymą, jei ketina jį keisti iš
esmės arba ketina jį pakeisti nauju tekstu.

Niki Tzavela (EFD),    raštu. – (EL) Papildoma makrofinansinė pagalba, iš jos remiant
vyriausybės reformų programą, Gruzijai padės išbristi iš pasaulinės krizės. Iš esmės ji padės
sumažinti trumpalaikio finansavimo problemas, su kuriomis susiduria Gruzijos ekonomika.
Atsižvelgdama į tai, kad ši finansinė pagalba yra ribotos trukmės vienkartinė pagalba,
balsavau už pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Gruzijai
papildomą makrofinansinę pagalbą.

13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)

(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: JERZY BUZEK
Pirmininkas

14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Pone Pirmininke, norėčiau pateikti pastabą dėl protokolo
16 punkto, kuriame visiškai aiškiai informuojama apie mano prašymą surengti diskusiją
dėl mano Parlamento nario imuniteto atšaukimo, kurį jūs atmetėte. Todėl tai prieštarauja
tam, ką anksčiau pasakė posėdžio pirmininkė R. Angelilli, kai patvirtino, jog vakar man
turėjo būti suteiktas žodis, kad galėčiau pakalbėti apie savo Parlamento nario imuniteto
atšaukimą, o tai yra netiesa. Todėl šis Parlamentas iš vieno savo nario atėmė itin svarbią
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teisę apsiginti, neleisdamas nei pačiai šaliai, nei kam nors kitam, kuris galbūt būtų pakalbėjęs
siekdamas jį apginti, pakalbėti šiuo klausimu per plenarinį posėdį nei vykstant diskusijoms,
nei vykstant paaiškinimams dėl balsavimo arba kokia nors kita proga. Paprasčiausiai
norėjau, kad tai būtų pripažinta, taigi, dėkoju jums, kad tai padarėte.

Pirmininkas.   − Suprantu, kad jūsų pastaba skirta protokolui. Dėkoju jums už šią pastabą.

15. Migracijos srautai, prieglobsčio prašymas ir jų poveikis Šengeno erdvei
(diskusijos)

Pirmininkas.   − Kitas klausimas – Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl migracijos srautų,
prieglobsčio prašymo ir jų poveikio Šengeno erdvei (2011/2689(RSP)).

Enikő Győri,    einanti Tarybos pirmininko pareigas.  − Pone Pirmininke, dėl įvykių Pietų
kaimyninėse šalyse ir po jų atsiradusių migracijos srautų Europos Sąjungai kyla rimtų
problemų. Jie taip pat padėjo išsiaiškinti viso klausimo, kaip valdome migraciją ir pabėgėlių
srautus, nagrinėjimo svarbą.

Todėl kovo mėn. Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą ir Komisija iki birželio mėn.,
kai susirinks Europos Vadovų Taryba, pateikti, kaip atsaką, migracijos ir pabėgėlių srautų
valdymo pajėgumo didinimo planą. 2011 m. balandžio 11 ir 12 d. Teisingumo ir vidaus
reikalų taryboje patvirtintos išvados ir praėjusią savaitę Komisijos paskelbtas komunikatas
yra svarbūs žingsniai šia linkme. Gegužės 12 d. pirmininkaujanti valstybė sušaukė neeilinį
Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdį, kad apsvarstytų migracijos ir pabėgėlių srautų
valdymo klausimą. Šios diskusijos padės pasirengti birželio 21 d. Europos Vadovų Tarybos
susitikimui, kuriame bus sprendžiami tie patys klausimai.

Žinoma, dėl įvykių kitoje Viduržemio jūros pusėje negalime nieko nedaryti. ES ir valstybės
narės yra pasirengusios padėti tiek tiems asmenims, kurie buvo perkelti dėl pastarojo meto
įvykių Šiaurės Afrikoje, tiek toms valstybėms narėms, kurios su tuo yra labiausiai susijusios.
Per pastaruosius keletą mėnesių ES ir valstybės narės skyrė apytikriai 96 mln. EUR
neatidėliotinai humanitarinei pagalbai, taip pat įsipareigojome toliau teikti papildomą
paramą, kai to reikės dėl susiklosčiusios padėties.

Taryba taip pat paprašė visų valstybių narių toliau teikti savo paramą JTPRVK, Tarptautinei
migracijos organizacijai, Raudonajam Kryžiui ir visiems tiesiogiai susijusiems dalyviams,
kurių pastangos yra itin svarbios padedant tiems, kurie dėl Libijoje užsitęsusio smurto
buvo perkelti kitur. Tos valstybės narės, kurios patiria tiesioginį šių pokyčių poveikį, gauna
pagalbą finansavimu, įranga ir technine kompetencija; pvz., anksčiau Komisija paskelbė,
kad apytikriai 25 mln. EUR galėtų būti skirta tokioms valstybėms narėms kaip Italija ir
Malta. Be to, taip pat pasirengęs padėti naujai įsteigtas Europos prieglobsčio paramos
biuras, nors jis dar nepradėjo veikti visu pajėgumu. Kai kurios valstybės narės, įskaitant
Vengriją, jau pareiškė, kad yra pasirengusios perkelti pabėgėlius iš Maltos, kad palengvintų
jos valdžios institucijoms tenkančią naštą.

Be šių konkrečių priemonių, numatytų šiai konkrečiai padėčiai ištaisyti, Taryba tebėra
visiškai įsipareigojusi toliau plėtoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Taryboje ir
Parlamente vyksta darbas ir, nepaisant techninių sunkumų ir politinio šios problemos
opumo, jau padaryta tam tikra pažanga.
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Apskritai kalbant, migrantų srautams ES ir atskirose valstybėse valdyti reikia veiksmingo
sienų valdymo. Kalbant apie išorės sienų valdymą, FRONTEX turi atlikti svarbų vaidmenį
įvairiais būdais, įskaitant ES išorės sienų stebėjimą ir operatyvinės paramos teikimą.

Atsižvelgiant į naujausius Šiaurės Afrikos įvykius, Italijos vyriausybės prašymu 2011 m.
vasario 20 d. buvo pradėta jungtinė operacija „Hermes“. Ja siekiama užkirsti kelią
neteisėtiems sienos kirtimams į Lampedūzą, Siciliją, Sardiniją ir Italijos žemyninę teritoriją
bei juos nustatyti. FRONTEX Italijos valdžios institucijas taip pat remia vykdant sienų
kontrolės užnugario veiklą instruktuodama ir tikrindama migrantus.

Taryba taip pat palankiai vertina Komisijos sprendimą pritraukti papildomų lėšų, kurių
FRONTEX reikia, kad galėtų tęsti savo suplanuotas jungtines operacijas. Paraginome
valstybes nares esant reikalui suteikti papildomus žmogiškuosius ir techninius išteklius
remiant agentūros operacijas, įskaitant „Hermes“.

Kaip žinote, šiame Parlamente yra pateiktas naujas pasiūlymas dėl FRONTEX, dėl kurio
derėjomės. Labai tikimės Parlamento paramos siekiant užbaigti šį teisės akto pasiūlymą ir
užtikrinant derybų sėkmę.

Atsižvelgiant į pastarojo meto migracijos iš Šiaurės Afrikos sukeliamą įtampą, FRONTEX
stiprinimas tapo svarbiausiu Tarybos prioritetu. Norėčiau padėkoti S. Busuttiliui ir
šešėliniams pranešėjams už jų puikų bendradarbiavimą ir labai tikiuosi, kaip ką tik
pabrėžiau, kad iki 2011 m. birželio mėn. per pirmąjį svarstymą gali būti pasiektas
susitarimas, kurio kovo mėn. prašė Europos Vadovų Taryba.

Dėl pietinių Viduržemio jūros regiono šalių įvykių, ypač susijusių su Tuniso migrantais,
atvykstančiais į Lampedūzą, taip pat iškilo vidaus sienų kontrolės klausimų. Taip savo
ruožtu paliečiama judėjimo Europos Sąjungoje laisvės problema. Taryba visiškai sutinka
su nuomone, kurios čia laikosi beveik visi, kad laisvas asmenų judėjimas Šengeno erdvėje
yra svarbus laimėjimas. Tos valstybės narės, kurios prašė peržiūrėti Šengeno sistemą, taip
pat pabrėžė, kad jos tai siūlo norėdamos išsaugoti laisvą mūsų piliečių judėjimą, kuris yra
vienas kertinių Europos Sąjungos akmenų.

Šengeno erdvės saugumo didinimas ir valdymo gerinimas didesnio spaudimo laikotarpiu
yra tam tikslui skirtos priemonės. Vis dėlto, atsižvelgiant į didesnį spaudimą kai kurioms
išorės sienoms ir valstybių narių raginimus stiprinti Šengeno taisyklių sistemą, Tarybai
reikia išsiaiškinti, kaip galėtume toliau užtikrinti laisvo judėjimo principą ir kartu patenkinti
piliečių reikalavimą palaikyti aukšto lygio vidaus saugumą.

2011 m. gegužės 12 d. Tarybos susitikime pirmininkaujanti valstybė planuoja inicijuoti
diskusijas apie įvairias idėjas Šengeno acquis klausimu, kurias Komisija pateikė savo gegužės
4 d. komunikate dėl migracijos. Taryba visų pirma laukia, kada bus išnagrinėti Komisijos
pasiūlymai dėl koordinuoto ir laikino pakartotinio kontrolės priemonių nustatymo
mechanizmo kaip blogiausiu atveju taikomos priemonės, grindžiamos objektyviais
kriterijais ir taikomos laikantis Bendrijos metodo. Taryba taip pat turės galimybę apsvarstyti,
kaip tęsti Šengeno vertinimo mechanizmo peržiūros darbą siekiant užtikrinti veiksmingesnį
ir vienodesnį aquis įgyvendinimą.

Žinoma, mūsų artimiausias prioritetas yra kova su dramatiškų įvykių pietinėse Viduržemio
jūros regiono šalyse padariniais, tačiau taip pat turime pasimokyti ateičiai. Trumpai tariant,
turime numatyti ilgesniam laikotarpiui skirtą strategiją. Kai kurie mano pasiūlyti klausimai
padės sukurti tokią strategiją, tačiau tikiuosi diskusijų, kuriose gali būti prieita prie
visapusiško požiūrio į migraciją, kuris visiškai atitiktų mūsų bendrą požiūrį į migraciją.
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Laikydamas šių principų Ministras Pirmininkas V. Orbán neseniai pasakė, kad turėtume
aiškiai atskirti ekonominius migrantus ir politinius pabėgėlius. Jeigu Europa nori būti
ištikima sau, privalo pastaruosius priimti. Europa privalo, taikydama panašias į Maršalo
planą priemones, padėti Šiaurės Afrikos šalims susikurti tinkamas gyventi sąlygas ir taip
pašalinti esmines migracijos priežastis. Tam reikės ne tik mūsų sutarimo, bet ir konsultacijų
su savo kaimynėmis, visų pirma palaikant partnerystę su Šiaurės Afrikos šalimis, taip pat
reikės atsižvelgti į daugybę tokių veiksnių, kaip antai tarptautinė apsauga, migracija, judumas
ir saugumas.

Taigi, laikantis platesnio požiūrio, mūsų pietinėms kaimynėms visomis turimomis
priemonėmis bus padedama pereiti prie atvirų, demokratinių ir klestinčių visuomenių. Tai
geriausias būdas kovoti su varančiomis jėgomis, stumiančiomis neteisėtus imigrantus
mūsų krantų link.

José Manuel Barroso,    Komisijos Pirmininkas.  − Pone Pirmininke, šiandien dalyvaujame
čia tam, kad apsvarstytume migraciją ir tarpvalstybinį Europos piliečių judėjimą, tačiau
norėčiau pradėti mums visiems primindamas, kad vakar buvo 61-osios R. Schumano
deklaracijos, kurioje buvo išdėstyti Europos Sąjungos pagrindai, metinės ir kad nuo tos
dienos prasidėjo procesas, kuriam vykstant Europos žmonės norėjo vienytis ir užmiršti
savo skirtumus, kad galėtų sukurti Europos žemyną be sienų, kuriame mūsų piliečiai galėtų
laisvai judėti tarp šalių.

Tokiuose regionuose, kaip šis, kuriame dabar esame, čia Strasbūre ir apskritai Elzase,
gyvenimas pasienyje nebeprilygsta apribojimui sienomis ir šios privilegijos taikomos daug
plačiau nei šie pasienio regionai. Didžiajai Europos piliečių daugumai teisė judėti laisvai
yra Europos projekto įkūnijimas ir vienas akivaizdžiausių Europos Sąjungos laimėjimų,
todėl man malonu pasakyti, kad dauguma europiečių visiškai išnaudoja savo teisę –
kiekvienais metais Europos Sąjungos šalyse žmonės surengia apytikriai 1,25 mlrd. kelionių.

Be Europos Sąjungos tai būtų visiškai neįmanoma. Dar prisimenu metą, kai turėjome įveikti
daug kliūčių norėdami keliauti iš mano šalies Portugalijos į Ispaniją. Taigi, iš tiesų puikus
civilizacijos pažangos ženklas yra tai, kad šalys sugeba sumažinti kliūtis prie savo sienų ir
leisti piliečiams laisvai judėti.

Be to, ekonomikos požiūriu laisvas judėjimas yra bendrosios rinkos ir tolesnių Europos
pastangų skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą pagrindas. Aiškiau tariant,
laisvas judėjimas Europai reiškia tai, ką pamatai reiškia pastatams. Pašalinkite juos, ir
pakenksite visam statiniui.

Praėjusią savaitę Komisija pristatė komunikatą dėl sistemingesnio požiūrio į migraciją,
remdamasi, inter alia, pasiūlymu dėl Šengeno erdvės valdymo sistemos stiprinimo. Kiti
pasiūlymai bus pateikti artimiausiomis savaitėmis, todėl čia noriu pagirti darbą, atliktą
Komisijos narės V. Malmström, kuri labai protingai ir jautriai daro tai, ką gali, kad rastų
teisingą požiūrį į šį sudėtingą klausimą.

Norėčiau dėmesį sutelkti į Šengeno erdvės valdymą, nes suprantu, kad čia, Parlamente, tai
yra svarbiausias rūpestis. Žinoma, yra daug kitų pasiūlymų, pvz., dėl FRONTEX stiprinimo
ir dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos, tačiau tikiuosi, kad turėsime kitų progų
išsamiau aptarti tokius klausimus.

Praėjusiais metais Komisija pateikė pasiūlymus, kaip išsaugoti ir sustiprinti Šengeno
vertinimo mechanizmą, kaip mūsų bendro projekto acquis pagrindinį elementą, taip pat
noriu pabrėžti, kad praėjusiais metais – t. y. gerokai prieš pastarojo meto įvykius – Komisija
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jau nustatė kai kurias Šengeno erdvės valdymo problemas. Dabar atnaujinsime ir užbaigsime
šiuos pasiūlymus ir darysime viską, ką galime, kad greitai gautume rezultatų.

Dėl dabartinės migracijos padėties Viduržemio jūros regione ir dėl jos sukeltos įtampos
išaiškėjo kai kurie trūkumai ir nekoordinuoti valstybių narių atsakomieji veiksmai Šengeno
erdvės valdymo srityje. Susiklosčius šioms išskirtinėms aplinkybėms mums būtinai reikia
stiprinti Šengeno erdvės ir išorės sienų valdymą. Mums reikia geresnio Komisijos ir valstybių
narių, visų pirma pačių valstybių narių, veiksmų koordinavimo.

Nors pastarojo meto įvykiai paskatino skubiai pateikti šį klausimą svarstyti, Komisija
naudojasi šia galimybe, pasinaudodama komunikatu, šalinti senus esminius neatitikimus
ir spręsti neišspręstas problemas, dėl kurių kai kurios valstybės narės turėjo galimybę veikti
vienašališkai ir nebūtinai paisydamos Europos Sąjungos perspektyvos. Laikas nutraukti
šią tendenciją pačioje pradžioje: sustabdyti ją ab ovo.

Komisija jau ėmėsi trumpalaikių priemonių siekdama suvaldyti šią padėtį Viduržemio
jūros regione. Be to, praėjusią savaitę mūsų pateiktą paketą reikia racionaliai apsvarstyti
atsižvelgiant į artimiausius stipresnių išorės sienų ir platesnio požiūrio į prieglobsčio ir
migracijos politiką poreikius. Šiuos klausimus taip pat reikia apsvarstyti atsižvelgiant į
mūsų kaimynystės politiką, prekybą su Šiaurės Afrika ir paramą demokratizacijai, taip pat
pačios Europos ilgalaikį darbo jėgos trūkumą ir pastangas skatinti Europos
konkurencingumą.

Tai nėra neapmąstyta reakcija. Tai nėra improvizacija. Tai yra ir turi būti daug įvairių
priemonių, sukurtų remiantis tvirta ir sėkminga Europos politika ir nustatant geriausius
Europos Sąjungos ir jos piliečių interesus dabar ir ateityje.

Kartu siekiama suteikti pagalbą toms valstybėms narėms, kurios bando susidoroti su
nesąžininga migracijos naštos dalimi. Kai tūkstančiai žmonių atvyksta į vienos šalies
pakrantę, jie tai daro ne dėl to, kad svajotų gyventi Maltoje arba Lampedūzoje; jie tai daro
dėl to, kad ieško geresnio gyvenimo Europoje. Negalima tikėtis, kad šalys, kurias labiau
tiesiogiai veikia masinis migrantų atvykimas, pačios su juo susitvarkys. Laisvo piliečių
judėjimo taisyklės naudingos visoms Europos Sąjungos valstybėms. Visų šalių pareiga
padėti toms šalims, kurios vienu ar kitu metu patiria ypatingą spaudimą. Tai reiškia, kad
našta turi būti padalyta teisingai. Tai taip pat reiškia, kad visoms valstybėms narėms reikia
rimtai prisiimti atsakomybę.

Vertinant naštos pasidalijimą reikia atsižvelgti į visus sunkumus ir visą pagalbą, nes tikroji
Europos Sąjungos dvasia: krizių valdymas remiantis solidarumu ir atsakomybe. Solidarumas
ir atsakomybė yra pagrindiniai mūsų atsakymo žodžiai. Imigracija yra Europos uždavinys.
Imigracijai reikalingas Europos atsakas.

Štai kodėl Komisijos pasiūlyme siekiama žengti dar vieną žingsnį Europos Sąjungos Šengeno
sistemos valdymo srityje, parodant, kad valstybių narių solidarumas gali būti. Kalbama
apie bendrą valdymą, o ne vienašališkus veiksmus. Dar kartą pabrėžiu, kad tai yra bendro
požiūrio dalis. Tokio požiūrio aspektai taip pat yra FRONTEX stiprinimas ir perėjimas prie
bendros Europos prieglobsčio sistemos.

Leiskite iki galo išaiškinti vieną dalyką: kalbame ne apie būdų valstybėms narėms susigrąžinti
sienų kontrolę paiešką. Tvirtai tikiu, kad tai padarius būtų ne tik sugriauta tai, ką Europa
sukūrė per pastaruosius 61 metus, bet ir kenkiama mūsų pastangų kurti klestinčią ir
integruotą ateities Europą veiksmingumui.

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT166



Be to, valstybės narės jau turi teisę vienašališkai pasinaudoti šia galimybe pagal esamą
Šengeno sistemą. Anksčiau šia teise buvo naudojamasi siekiant valstybėms narėms padėti
susidoroti su trumpalaikėmis išskirtinėmis aplinkybėmis, pvz., susiklosčiusiomis po
teroristų išpuolių arba dėl narkotikų judėjimo.

Šios išimtys turėtų likti išimtimis, nes negaliu pakankamai griežtai pabrėžti, kad sienų
kontrolės grąžinimas Europai nėra pageidaujamas įvykis nei dabartinėmis aplinkybėmis,
nei dėl būsimų sunkumų, su kuriais anksčiau ar vėliau susidursime. Tai turėtų būti tikrai
priemonė blogiausiam atvejui.

Be to, visi žinome, kad vidaus kontrolės priemonės pavieniais atvejais gali būti naudingos,
tačiau nei jos yra konstruktyvaus požiūrio į Europos integraciją dalis, nei ekonomiškas
ilgalaikis judėjimo stebėjimo ir dėl imigracijos patiriamo spaudimo įveikimo problemos
sprendimas. Tokia praktika buvo visada. Pasirodo, kad susidūrusi su masiniu migrantų
atvykimu nė viena valstybė narė galiausiai neatsidurs geresnėje padėtyje, jeigu bandys
spręsti jų problemą viena. Tik tada, kai valstybės narės imsis kartu ieškoti išeities iš šios
padėties, galės rasti ilgalaikį sprendimą.

Pasiūlymai, kuriuos pateikėme prieš vienus metus siekdami sustiprinti Šengeno erdvę
vertinimo mechanizmu ir intensyvesniu sienų stebėjimo koordinavimu, padės suformuoti
visos Europos Sąjungos disciplinos ir bendro orientavimosi sistemoje pojūtį. Jais bus
užtikrinta, kad ateityje šalys nesijaustų verčiamos vienos priimti sprendimus, kurie veikia
visas Šengeno sutartį pasirašiusias šalis.

Tai nėra, pabrėžiu, nauja politika, kuria griaunama Europos Sąjunga. Tai yra galimybė ją
sustiprinti – žingsnis į priekį kuriant bendrą Europos ekonomikos valdymą, o ne žingsnis
atgal. Tai yra ketinimas sustiprinti Šengeno acquis, o ne nuo jo nekrypti. Negalime
nepastebėti, kad dėl pastarojo meto įvykių Šengeno erdvės valdymo srityje išaiškėjo
problema, kurią turime spęsti. Jeigu nestiprinsime esamų mechanizmų, valstybės narės
toliau veiks pavieniui. Iš esmės jos bus paskatintos veikti pavieniui. Mes pateiksime
argumentus populistams, ekstremistams ir, kai kuriais atvejais, ksenofobams, norintiems
sukelti abejonių dėl puikaus šios srities acquis communautaire. Štai kodėl manome, kad
geriausias būdas išvengti Šengenui keliamos rizikos ir yra stiprinti Šengeno erdvės valdymo
taisykles ir išaiškinti kai kuriuos jos aspektus.

Atkakliai tvirtinu, kad kalbame ne apie nusileidimą bet kurios Europos dalies spaudimui.
Gerindami savo gebėjimą susidoroti su krizių atvejais įgyvendinsime patikimesnę valdymo
sistemą, kuriai esant sprendimus priimantys asmenys turės geresnes priemones, kuriomis
ateityje galės atlaikyti populistų arba ekstremistų spaudimą.

Tai nėra pasiūlymas, paprasčiausiai skirtas spręsti su trumpalaikiais įvykiais susijusias
problemas, nes tik tada, jeigu įrodytume, kad galime veiksmingai spręsti ir trumpalaikes
problemas, galėtų būti tikrai pasitikima ilgalaikiais sprendimais. Kalbame ne apie laikrodžio
rodyklių atsukimą atgal: kalbame apie valdymo įgyvendinimą tiesiog šiandien, nes rytoj
Europa tikrai susidurs su sunkumais. Kalbame ne apie piliečių teisės į laisvą judėjimą
atsisakymą. Kalbame apie jų sąžiningumo vertinimą griežtinant taisykles.

Esu įsitikinęs, kad šis Parlamentas pritars mūsų požiūriui ir mūsų pastangoms. Esame
vieningi rodydami savo pasiryžimą tvirtai laikytis principų, kuriais grindžiama mūsų
Europos Sąjunga, ir nepaisome jokių populistinių pagundų. Žinome, kad dabar kai kuriuose
sluoksniuose madinga būti ekstremistu ar populistu arba kartais pamosikuoti ksenofobijos
vėliavomis. Tai nėra tai, ką ketiname daryti. Mes nepasiduosime visokiam tokio pobūdžio
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spaudimui, tačiau, kad pasiektume šį tikslą, mums reikia įkvėpti piliečiams pasitikėjimą,
jog laikomės tvirtos pozicijos dėl dviejų dalykų: pirma, dėl esamos sistemos trūkumų
ištaisymo, kad būtų galima veiksmingai palengvinti spaudimo ir krizines situacijas; antra,
dėl visiško žmogaus teisių ir humanitarinių principų, kuriais grindžiama Europos Sąjunga,
laikymosi užtikrinimo šiuo pagrindu. Žmonės yra pasirengę parodyti solidarumą šalies
viduje ir išorėje, jeigu jie yra įsitikinę, kad jų saugumo problemos sprendžiamos ryžtingai
ir visapusiškai.

Tikiuosi šio parlamento paramos raginant valstybes nares skubiai priimti reikiamus
sprendimus. Mūsų pasiūlymai pateikti. Dabar ne laikas laukti: dabar laikas veikti, kad atvira
Europos Sąjunga išbristų iš šių sunkumų vieninga ir stipresnė.

Manfred Weber,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Pone Pirmininke, pone Tarybos Pirmininke,
pone Komisijos Pirmininke, kaip jau buvo pabrėžta, Šengenas yra vienas didžiausių mūsų
bendro Europos projekto laimėjimų. Keliaudami po Europą piliečiai tai pastebi kasdien.
Tai įgyvendinta Europos – Europos be sienų kontrolės – svajonė. Todėl šioje diskusijoje
pirmiausia turime aiškiai pasakyti, – ypač įvertinę diskusiją, vykusią pastarosiomis
savaitėmis, – jog mes šiame Parlamente bendrai užtikrinsime, kad šis principas ir juo
paremta idėja nežlugtų dėl kokios nors iniciatyvos ar kokios nors diskusijos. Europos
Parlamente ginsime šį principą.

Pastarosiomis savaitėmis vyko diskusijos dėl daugiau nei 25 000 pabėgėlių iš Tuniso,
atvykusių į Italijai priklausančią Lampedūzos teritoriją. Net tokia šalis kaip Švedija per
daugelį metų priėmė daugiau nei 25 000 žmonių per metus. Buvo valstybių, kurios
apgyvendino daug daugiau gyventojų, palyginti su savo gyventojais, kaip antai šiuo metu
vyksta prie pietinės Europos sienos, tačiau niekas net nemanė dėl šios naštos suabejoti
Šengenu. Todėl šiame etape norėčiau aiškiai pabrėžti, kad gaila, jog dėl šios problemos,
kurią privalome spręsti kartu, iš visų vietų būtent Europoje turime rimtai rengti diskusiją
dėl Šengeno statuso.

Antra, norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad praktikuojame solidarumą. Kai kalbama apie
tokias šalis kaip Malta – mažą šalį, kuri masiškai veikiama ir kuri neturi atokaus rajono, –
mes šiuo metu praktikuojame solidarumą. Tačiau, be šio solidarumo, norėčiau pabrėžti,
kad antras pagrindinis principas yra atsakomybė, tenkanti pačioms šioms šalims. Todėl
privalau paprašyti Komisijos atidžiau į tai pasižiūrėti. Jeigu dabar Europos Sąjungos teismai
priima nutarimus, kad II Dublinas bus neveiksmingas, – kitaip tariant, kad pabėgėliai nebus
deportuojami į savo pirmojo atvykimo valstybes, – privalau Komisijos paklausti, kaip ji
bus įsipareigojusi imtis veiksmų prieš tas valstybes, kurios šiuo metu aiškiai neįgyvendina
galiojančių teisės aktų. Šiuo atveju kalbame apie Europos Sąjungoje taikomus būtinuosius
standartus. Todėl raginu Komisiją šiuo atveju taip pat imtis veiksmų.

Kalbant apie pasirengimą Tarybai turiu pakalbėti tik trimis klausimais. Pirmasis susijęs su
tuo, kad kai kalbama apie migraciją, žinoma, dėl demografinių pokyčių ilgainiui turime
tikėtis didesnės migracijos, tačiau čia, Europos Sąjungoje, šiuo metu turime 24 mln. žmonių
be darbo, o Ispanijoje jaunimo nedarbo lygis yra 30 proc. Todėl, kai kalbama apie migracijos
problemą, turėtume elgtis atsargiai – labai atsargiai. Mano antrasis klausimas, kaip jau
minėta, susijęs su FRONTEX.

Mano trečiasis klausimas susijęs su tuo, kad norėčiau mūsų visų paprašyti, kad tos valstybės,
kurios ketino prisijungti prie Šengeno, būtent Bulgarija ir Rumunija, dėl dabartinės diskusijos
nebūtų paliktos nuošalyje. Jos padarė darbą; jos įdėjo pastangų. Mes neprašome sumažinti
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prisijungimui taikomų standartų, tačiau jeigu jos atitiks standartus, teisinga būtų tik tai,
kad Bulgarija ir Rumunija taip pat turėtų teisę tapti Šengeno erdvės narėmis.

Martin Schulz,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone Pirmininke, nepritariu nuomonei, kad
Komisijos komunikatas yra geras. Man labai gaila, tačiau nemanau, kad jis geras. Manau,
kad jis perdėtas ir klaidingas.

Šiuo atveju reikalą turime ne su krize Europos Sąjungoje. Kai 400 000 žmonių keliauja iš
Libijos į Tunisą, Tunisui tai yra krizė. Kai 20 000 žmonių perplaukia Viduržemio jūrą į
Europą, Europai tai nėra krizė.

(Plojimai)

Jeigu ši našta būtų buvusi paskirstyta visai Europai, problemos apskritai nebūtų buvę. Jūs,
pone M Weberi, pateikėte skaičius. Tokio dydžio skaičiai nieko nesujaudino.

Todėl nemanau, kad tai, ką jūs, ponia C. Malmström, pateikėte, yra gerai, nes jūs
nepacitavote Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 78 straipsnio 3 dalies. Nežinau,
ar jūs su juo esate gerai susipažinusi. Be kita ko, SESV 78 straipsnio 3 dalyje teigiama, kad
vienoje arba keliose valstybėse narėse susidūrus su staigiu trečiųjų šalių piliečių antplūdžiu
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali patvirtinti laikinąsias priemones atitinkamos
valstybės narės ar kelių valstybių narių labui – ji tai sprendžia pasikonsultavusi su Europos
Parlamentu. Štai kas teigiama dabartinės Sutarties 78 straipsnio 3 dalyje.

Be kita ko, laikinosios kontrolės priemonės remiantis 2006 m. Šengeno tvarka buvo
pradėtos taikyti Europos futbolo čempionatui ir Pasaulio futbolo čempionatui kaip gynybos
nuo chuliganizmo priemonė. Nėra visiškai jokio reikalo teikiant tokį komunikatą pritarti
populistinei dviejų vyriausybių vadovų – savo šalyse jie yra priremti prie sienos ir
populistinėmis priemonėmis ieško būdo išsigelbėti – iniciatyvai.

(Plojimai)

Tai kas tuomet atsitiko, pone Komisijos Pirmininke? Italijoje Šiaurės lygos vidaus reikalų
ministras sako: visi tunisiečiai kalba prancūziškai; tai yra gerai – tai reiškia, kad jiems galime
suteikti Šengeno leidimus gyventi ir jie visi gali keliauti į Prancūziją. Tuomet, žinoma,
Prancūzijos Prezidentas klausia, ar jiems šiek tiek nepasimaišė protas. Ar visi į Italiją
atvykstantys tunisiečiai dabar nori vykti į Prancūziją? Jūs norite jiems pirštu parodyti į
mus? Tokiu atveju mes uždarysime sieną. Be to, Ministras Pirmininkas S. Berlusconi ir
Prancūzijos Prezidentas suvienija savo pastangas, kad pasakytų, jog dabar vėl reikia sienų
kontrolės dėl situacijos, kurios iniciatoriai buvome patys. Ką tuomet daro Komisija? Ji
pateikia komunikatą, užuot pasakiusi: „Žmonės, tai yra visiškai netinkamas eiti kelias. Jūs
negalite iš Europos piliečių tokiu būdu atimti vienos pagrindinių jų laisvių.“ Štai ko aš
tikėjausi iš jūsų.

(Plojimai)

Mes prarandame Europos dvasią. Kaip iš esmės gali būti, kad šioje Europos Sąjungoje, –
kurioje vienas didžiausių laimėjimų pagrindinių laisvių srityje yra mūsų piliečių judėjimo
laisvė, – staiga du vyriausybių vadovai gali paprasčiausiai savavališkai paversti neveiksmingu
vieną iš mūsų tikrai didelių laimėjimų – tai buvo puiki frazė, jūsų pavartota savo kalboje, –
dėl nereikšmingos problemos, kurią galima lengvai išspręsti? Kaip tai gali būti įmanoma?
Viskas, ko reikia šiems žmonėms įtikinti, – mums pakanka su judėjimo laisve nekovoti.
Todėl būčiau norėjęs matyti jus su ja kovojant.
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(Pirmininkas pertraukė kalbėtoją)

Tiesiog norėčiau jums pasakyti vienintelį dalyką: gyvenu prie sienos, konkrečiai Vokietijos,
Nyderlandų ir Belgijos sienos tarp Acheno, Mastrichto ir Liuticho. Ar galite man paaiškinti,
ponia C. Malmström, kaip migracijos problemą Viduržemio jūros regione ketinama spręsti
tuo, kad kitą kartą keliaudamas iš Acheno į Mastrichtą turėsiu parodyti savo pasą, – jeigu
galite tai man paaiškinti, prašyčiau, – tokiu atveju būčiau labai dėkingas.

Guy Verhofstadt,    ALDE frakcijos vardu.  – Pone Pirmininke, šiuo klausimu būkime labai
atviri ir tiesūs: tai, ką pastarosiomis savaitėmis matėme šiuo klausimu, buvo gėdinga –
Italija išduoda laikinus leidimus gyventi pabėgėliams iš Tuniso, tuomet Prancūzija reaguoja
atnaujindama vidaus sienų patikras, tartum Europos Sąjungos staiga būtų nebelikusios.

Būkime labai atviri ir tai vadinkime tikruoju vardu: tai buvo dviejų vyriausybių, taip pat
S. Berlusconi ir N. Sarkozy „stalo teniso“ žaidimas dėl pabėgėlių, kurie iš tikrųjų yra patekę
į bėdą. Būtent tai ir vyko, todėl, mano nuomone, tai buvo pragaištinga ne tik Šengenui, bet
ir Europos Sąjungai bei jos įvaizdžiui, nes vidaus sienų patikrinimų atnaujinimas prieštarauja
visai Europos Sąjungos esmei ir pagrindiniams Sutarties principams. Čia ši nuomonė buvo
išsakyta keletą kartų ir ją taip pat išsakė J. M. Barroso.

Be to, tai, kas atsitiko, buvo visiškai neadekvatu. Nedrįsčiau pakartoti M. Schulzo, tai
vadinančio nereikšminga problema, – 27 000 tunisiečių nėra nereikšminga problema, –
tačiau jis teisus sakydamas, kad jei palygintume, pvz., su 350 000 žmonių, kurie pabėgo
iš Kosovo per Kosovo karą, mes aiškiai nekalbame apie migracijos cunamį.

Vadinasi, pereiname prie problemos: Komisijos komunikato. Mano nuomone, jis nebuvo
labai aiškus. Komunikate teigiama, kad kaip paskutinę priemonę, taikomą tikrai kritiškose
situacijose, gali prireikti pradėti taikyti mechanizmą, – ir, mano supratimu, naują
mechanizmą, – pagal kurį būtų leidžiama koordinuotai ir laikinai atnaujinti kontrolę.

Štai kur slypi viso komunikato problema, nes jei tai reiškia, kad Komisija siūlo papildomą
galimybę atnaujinti sienų kontrolę, nenumatytą galiojančioje Šengeno acquis, galiu jums
pasakyti, kad mūsų frakcija su tokiu pasiūlymu kovos visomis turimomis priemonėmis,
ir tikiuosi, kad visas Parlamentas pasielgs panašiai.

Jei, atvirkščiai, klausimo sakinys reiškia, kad Komisija nori apriboti galiojančią nuostatą,
tai buvo numatyta: nacionalinis saugumas ir viešoji tvarka yra du elementai, numatyti
Šengeno acquis.

Jeigu numatyta prasmė yra ta, kad Komisija nori apriboti galiojančią nuostatą leisdama
valstybėms narėms atnaujinti sienų kontrolę, tai jūs, pone J. M. Barroso, galite tikėtis
100 proc. mūsų frakcijos pritarimo.

Taigi, C. Malmström ir J. M. Barroso teprašau perrašyti komunikatą ir ypač sakinį, kuriame
teigiama, kad turi būti nustatytas naujas sienų patikrinimų atnaujinimo mechanizmas.
Jiems tereikia pareikšti, kad jie stiprins galiojančią Šengeno acquis nuostatą.

Timothy Kirkhope,    ECR frakcijos vardu.  – Pone Pirmininke, mano frakcija ir aš palankiai
vertiname šią galimybę apsvarstyti klausimus ir problemas, su kuriomis Europa susiduria
migracijos ir Šengeno sistemos srityje. Ši diskusija gerokai pavėluota. Dabar atėjo laikas
sutelkti dėmesį ne tik į laisvo judėjimo užtikrinimą, bet ir į geresnį valstybių narių ir pačios
ES sienų saugojimą. Užuot siekę priimti daugiau imigracijos ir migracijos srities teisės aktų,
turėtume pasiekti, kad pagal teisės aktus, kuriuos jau turime, būtų geriau ir daugiau dirbama
visų Europos Sąjungos piliečių labui. Vis dėlto dabartiniai valstybių narių nuogąstavimai
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yra ne reakcingi, o neišvengiama daugiau nei 20 metų Europoje ir visame pasaulyje nuolat
kintančių aplinkybių pasekmė.

Nekyla abejonių, kad Šengenas buvo sėkmė daugeliu aspektų, tačiau Europa susiduria su
sunkumais, kurie, sukūrus šią sistemą, iš pradžių paprasčiausiai nebuvo tokio masto. Dėl
didelio nedarbo, migracijos iš Šiaurės Afrikos, terorizmo, organizuoto nusikalstamumo
ir prekybos žmonėmis mums iškilo daug sudėtingesnių problemų nei tos, kurios buvo
numatytos laisvo Europos piliečių judėjimo politikoje. Sakyti, kad dabartinė sistema dabar
pasirodė turinti trūkumų ir neparengta naujai mūsų padėčiai, nėra neobjektyvus vertinimas.
Mums reikia sukurti veiksmingą priemonę, tinkamą šiuolaikiniams Europos valstybių
narių reikalavimams ir galinčią padėti pagerinti visų padėtį.

Šie reikalavimai turi būti dar labiau sutvirtinti užtikrinant, kad čia būtų kitų ES agentūrų,
kaip FRONTEX, kurios remtų valstybes nares saugant savo ES išorės sienas, ir kad šios
problemos netaptų opesnė dėl kitų šalių, kurios gali įstoti į ES ir dėl to prisijungti prie
Šengeno erdvės, kuri yra blogai pasirengusi ir susidurti su sunkumais, ir prisiimti naštą,
kuri tenka kartu su akivaizdžia nauda.

Tai yra problema, geriausiai sprendžiama bendravimu ir bendradarbiavimu, tačiau Europos
migracijos ir Šengeno politiką būtinai reikia peržiūrėti, apsvarstyti ir tuomet apgalvotai
reformuoti.

Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Pone Pirmininke, ponai Komisijos
nariai, ponios ir ponai, yra kai kas, ko nesuprantu. Sakėme, kad 25 000 tunisiečių atvyksta
į Europą ir kad žmonės kalba apie saugumo stoką. Kas yra saugumo stoka? Nepamirškime,
kad Tunise ir Egipte vyko nepaprasti įvykiai ir kad Libijoje vyksta karas. Norėčiau jums
priminti, kad per karą Bosnijoje laikini leidimai gyventi buvo išduodami tol, kol vyko karas.
Vokietija priėmė kelis šimtus tūkstančių žmonių. Tai įvyko, tačiau Vokietija tai atlaiko. Ji
iki šiol nežlugo. Visos šios kalbos apie skęstantį laivą tėra propaganda.

Be viso to, dabar girdime kalbas apie nusikaltėlius ir mafiją. Tartum Lampedūzoje išsilaipino
nusikaltėliai ir mafija! Nusikaltėliams nereikia vykti per Lampedūzą. Jie vyksta įprastu būdu.
Mes jų nematome, tačiau jų yra čia, mūsų šalyse. Taigi, liaukimės kėlę tokį triukšmą.

Problema yra visiškai paprasta: žmonės bėga iš Šiaurės Afrikos. Taigi, Europoje pasidalykime
jiems teikiamos paramos naštą. Ar tikrai neketinate man pasakyti, kad 25 000 žmonių
tarp 400 000 milijonų yra didelė problema? Leiskite jums kai ką pasakyti. Man tai artima,
todėl klausiu, kiek žydų išvarėme? Žydams išvykstant, juos išvarė anglai, amerikiečiai ir
visos kitos šalys, nes žmonės sakė, kad yra per daug žydų. Tai įvyko 1939–1940 m. Būtent
Europa taip pasielgė. Anglija pasielgė taip: ji žydus išvarė. Juos išvarė ir Jungtinės Valstijos.
Laivas vadinosi Saint Louis. Man kelia šleikštulį tai, kad kiekvieną kartą, kai žmonės patenka
į keblią padėtį, jie laikomi didele problema. Ne jie yra problema: problema esame mes ir
mūsų nesugebėjimas parodyti solidarumo ir mūsų nesugebėjimas būti atviriems.

(Plojimai)

Ponai Komisijos nariai, pone Tarybos Pirmininke, ar žinote, kas atsitiko Paryžiuje? Paryžiuje
keletas jaunuolių tunisiečių, turėjusių Italijos leidimus gyventi, prieš jų akivaizdoje suplėšant
šiuos leidimus, išgirdo Prancūzijos policininkus jiems sakant: „Štai ką padarysime su jūsų
leidimais.“ Tokia šiandien yra Europos teisė: nacionalinės policijos pajėgos žmonėms,
turintiems Italijos išduotus leidimus gyventi, teigia: „N. Sarkozy nusprendė, kad jie nieko
nereiškia.“ Jeigu Europoje yra tokia teisės padėtis, sakyčiau, kad kažkas yra negerai, todėl
prašau jūsų tuoj pat liautis kalbėjus, kad Šiaurės Afrikos problemos yra saugumo problema.
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Dėl Šiaurės Afrikos problemos ir karo Libijoje problemos kyla nesaugumo problema ten
gyvenantiems žmonėms.

Pasiskirstykime pabėgėlius tarpusavyje. Suteikime jiems teises suteikdami laikinus leidimus
gyventi, kol viskas nurims, ir tegul šie leidimai būna Europos masto. Manau, kad, sutikus
su šiandienine diskusija dėl Šengeno ir sutikus su populistų spaudimu ir rasizmu, bet kokia
sienų kontrolė bus grindžiama žmonių veidais. Pone M. Schulzai, ar kas nors jus sustabdė?
Ne. Pone G. Verhofstadtai, ar kas nors jus sustabdė? Ne. Jie manęs taip pat nestabdė. Tačiau
visi, kurie yra rudos odos spalvos, ir visi, kurie yra kitokie, bus stabdomi ir tikrinami. Mes
sukursime à la carte Europą. Baltiesiems leidžiama įvažiuoti, o rudos odos spalvos
žmonėms – ne! Štai su kokia Europa norime kovoti.

(Plojimai)

Rui Tavares,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (PT) Pone Pirmininke, lygiai prieš metus šiame
Parlamente balsavome dėl savo bendro sprendimo procedūros dalies dėl pabėgėlių
perkėlimo ir toje bendro sprendimo procedūroje buvo numatytas mechanizmas, kuris
turėjo būti taikomas tuo atveju, jeigu pabėgėliai būtų patyrę ginkluotą užpuolimą arba
būtų gaivalinių nelaimių aukos.

Praėjus metams, šios bendro sprendimo procedūros Taryba nebaigė, todėl mano, kaip
pranešėjo pabėgėlių perkėlimo klausimu, darbas dabar tampa paramos šiai bendro
sprendimo procedūrai ieškojimo darbu. Turėjome 600 balsus „už“ tik tam, kad tai taptu
uždaviniu, kuris iš pradžių buvo nuviliantis ir liūdinantis, o dabar yra beviltiškas.

Mano, kaip pranešėjo pabėgėlių perkėlimo klausimu, darbas negali būti pranešinėti, kaip
praėjusį mėnesį, kad 150 žmonių žuvo prie Lampedūzos pakrantės, o dabar sužinoti apie
600 žmonių, kurie dingo, ir daugiau nei 60 žmonių, kurie žuvo Šiaurės Atlanto sutarties
organizacijos (NATO) laivų ir Europos laivyno jūreivių akivaizdoje. Negali būti, kad tokia
yra mano darbo esmė.

Taryba turi užbaigti šią bendro sprendimo procedūrą, nes dar daug ką reikia nuveikti
siekiant perkelti pabėgėlius. Tiesiog dabar galime paraginti baronienę C. Ashton pasakyti,
kad mums reikia atidaryti humanitarinį koridorių, kad galėtume išleisti 8 000 pabėgėlių,
kurie iki šiol yra Tripolyje. Ten yra 8 000 žmonių, turinčių Jungtinių Tautų Pabėgėlių
reikalų vyriausiojo komisaro biuro (JTVKP) tapatybės korteles; ne taip jau daug.

NATO laivams turi būti liepta taikyti Rezoliuciją Nr. 1973, kurioje liepiama apsaugoti
civilius. Tai tą patį reiškia Bengazyje, Misratoje ir Viduržemio jūros regione: tai reiškia, kad
reikia gelbėti tuos, kurie patyrė laivo sudužimą.

Dėl Šengeno noriu pasakyti tik vieną dalyką. Reakcija į ad hoc, vienašališki Šengeno sutarties
galiojimo sustabdymai niekada negali tapti Europos Sąjungos sistemingais Šengeno erdvės
veikimo sustabdymais. Tai ne tas atvejis, kai reikia visiškai sužlugdyti idėją. Tai atvejis, kai
reikia tvirtai laikytis idėjos ir visuotinai ją taikyti. To neturėtų būti. Pradžioje tai turi būti
atvejis, kai būtų panaudojami ištekliai pabėgėliams perkelti. Ar žinote, kiek 2009 m.
Europos Sąjungos valstybės narės uždirbo pinigų tik iš ginklų pardavimo Libijai?
343 mln. EUR. Ar žinote, kiek pinigų turime Europos pabėgėlių fonde (EPF)? 100 mln. EUR.
Būtume patenkinti, jeigu EPF būtų tiek pinigų, kiek vos per vienus metus uždirbome iš
ginklų pardavimo.
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Vengrija, pirmoji pasaulio šalis, kuriai 1956 m. buvo taikomi koordinuoti veiksmai siekiant
perkelti pabėgėlius, turi labai ypatingą pareigą – istorinę pareigą – imtis veiksmų ir dėl šios
pabėgėlių krizės. Negalime skųstis, kad šiai sričiai trūksta pinigų.

Nigel Farage,    EFD frakcijos vardu.  – Pone Pirmininke, vakar iš tiesų buvo Europos diena,
todėl čia mūsų kieme buvo ginkluotų karių, Luftwaffe orkestras ir imperatoriški ereliai,
mums buvo demonstruojama ir keliama vėliava bei atliekamas Europos himnas; tai buvo
militarizmo ir ES nacionalizmo demonstravimas.

Maniau ir tikėjausi, kad tai viso labo buvo tik blogas sapnas, tačiau šiandien pas mus esate
jūs, pone J. M. Barroso. Žinoma, jūs pradedate pakartodamas tai, kad laisvas žmonių
judėjimas yra Europos projekto įkūnijimas. Tada tęsiate ir sakote, kad valstybių narių
pareiga pasidalyti migrantų srautų į Europą naštą. Jūs ginate bendrą ES imigracijos politiką,
tačiau, žinoma, žinote, kad pralaimite, nes įsiplieskęs Italijos ir Prancūzijos kivirčas rodo,
kad tada, kai yra krizė, Europos integracijos teorijos ir nacionalinės valstybės praktiškumo
kovą laimi nacionalinė valstybė.

Jūs esate taip susirūpinęs, kad pralaimite, jog gindamas savo poziciją ir gindamas savo
mylimą acquis communautaire, savo mylimą teisinę bazę, griebiatės netolerancijos ir
nacionalizmo bei priverčiate mane suvokti, kad tai, ką mačiau vakar, iš tiesų buvo tiesa.

Jūs puolate tuos, kurie nori kontroliuoti savo sienų politiką. Šiandien jūs juos puolate kaip
ksenofobus. Juos puolate kaip ekstremistus, tačiau visų blogiausia tai, o tai ir yra visų
blogiausia, kad juos tris kartus puolate už tai, kad jie yra populistai. Ar tai ne siaubingas
dalykas? Balsavimo urnos galia. Kai žmonės drįsta balsuoti „ne“ referendumuose, jie yra
populistai; kai jie nori kontroliuoti savo sienas, jie yra populistai. Noriu jums pasakyti, kad
populistai iš tiesų yra demokratai, todėl jūs kaltinate tuos, kurie nori, kad plevėsuotų
populizmo vėliava.

Ką gi, štai ji, pone J. M. Barroso. Štai ji.

(N. Farage, J. S. Agnew ir G. Bloom pakėlė mažas Jungtinės Karalystės vėliavėles)

Ši vėliava simbolizavo liberalią demokratiją daug ilgiau, negu bet kurios kitos šios Europos
Sąjungos valstybės narės vėliava, ir toliau ją simbolizuos dar ilgai po to, kai dings jūsų
spindinčiomis žvaigždėmis papuošta vėliava.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Pone Pirmininke, nors Šengeno sutartyje nustatyta, kad
patikrinimai prie ES vidaus sienų turi būti panaikinti, joje taip pat nustatyta, kad turime
stebėti savo išorės sienas. Problema ta, kad šios sutarties nesilaikoma, nes mūsų išorės
sienos stebimos neveiksmingai. Todėl praėjus 16 metų nuo Šengeno sutarties taikymo
pradžios turėtume turėti drąsos pripažinti, kad ši sutartis nepasiteisino. Be to, turėtume
turėti drąsos pripažinti, kad ES nepateikė sprendimo ir kad, užuot tai padariusi, ji pati
tampa problemos dalimi. Todėl valstybėms narėms reikia vėl suteikti galimybę saugoti
savo sienas be nesikišant ES.

Mums būtinai reikia daugiau priemonių. Pvz., FRONTEX, užuot atlikusi tam tikro
geranoriško priimančiojo komiteto vaidmenį, turėtų laivus, plukdančius netikrus pabėgėlius,
siųsti atgal į savo kilmės šalis. Turime imtis griežtų priemonių prieš prekybos žmonėmis
tinklus. Valstybės narės turėtų liautis neteisėtiems užsieniečiams išdavinėti leidimus gyventi.
Reikėtų imtis aktyvių veiksmų siekiant repatrijuoti neteisėtus pabėgėlius ir politinius
pabėgėlius, kurių prašymai buvo atmesti. Jeigu nieko iš viso to nebus padaryta, užtikrinu
jus, kad tai bus Šengeno pabaiga, o tai iš tiesų nebūtų taip jau blogai.
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Pone Pirmininke, taip pat norėčiau protestuoti prieš čia vartojamą kalbą, prieš tokius
užgaulius žodžius kaip „populistai“, „ekstremistai“ ir kitus panašius žodžius, taikomus
žmonėms, kurie paprasčiausiai nori apsaugoti savo šalies sienas. Mes privalome tai
sustabdyti. Tai neteisinga. Taip pat turime pripažinti, kad reikia taikyti taisykles; argi
nekeista, kad, nors ir atsisakome svarstyti taisyklių taikymą, kai kuriems žmonės leidžiame
plūsti kitus?

Simon Busuttil (PPE). -   Pone Pirmininke, Šengeno erdvė iš tiesų Europos piliečiams yra
labai svarbus ir akivaizdus laimėjimas, taip pat šiandien iš šio Parlamento aiškiai sklinda
žinia, kad mums reikia kovoti kartu siekiant ne tik ją išsaugoti, bet ir toliau stiprinti. Tikime,
kad Europos Komisija pasieks šį tikslą ir kad Europos Parlamentas rems Komisiją stiprinant
Šengeno erdvę, tačiau jeigu yra dvi pamokos, kurias turime išmokti atsižvelgdami į tai, kas
vyko pastarosiomis savaitėmis, jos yra tokios.

Visų pirma Šengeno erdvės vidaus sienos priklauso nuo bendros strategijos, nuo bendro
rūpinimosi savo išorės sienomis. Jeigu mūsų išorės sienos bus silpnos, turėsime problemų
prie savo vidaus sienų, todėl mums reikia į tai pasižiūrėti. Italija patyrė 25 000 žmonių
spaudimą; ji išdavė jiems laikinus leidimus ir jie išvyko į Prancūziją. Prancūzija patyrė
spaudimą ir grąžino nacionalines sienas. Taigi, spaudimas teko vidaus sienoms, todėl išorės
sienos yra bendras rūpestis.

Antra, Šengeno erdvei reikalingas solidarumas, tačiau solidarumas taip pat susijęs su
atsakomybės pasidalijimu – naštos pasidalijimu, – o atsakomybės pasidalijimas priklauso
nuo valstybės narės dydžio. Pagal dabartinę sistemą žmonės, kurie atvyksta į vieną šalį,
lieka toje šalyje, į kurią atvyksta, nes mūsų teisės aktais, įskaitant Dublino reglamentą,
užtikrinama, kad jie turi likti pirmojoje atvykimo šalyje. Tai aiškiai reikia keisti, nes tai
nebėra logiška. Vienas tūkstantis žmonių, atvykstančių į mažiausią valstybę narę, mano
šalį Maltą, prilygsta, žinant gyventojų skaičių, daugiau nei vienam milijonui žmonių,
atvykstančių į visą Europos Sąjungą. Taigi, visai Europos Sąjungai 25 000 žmonių yra
niekas, jie yra lašas jūroje, tačiau 1 000 žmonių, atvykstančių į piečiausią valstybę narę,
yra daug. Todėl privalome Šengeną susieti su solidarumu; Šengenui reikalingas solidarumas.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant  mėlynąją kortelę  pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD). -   Pone Pirmininke, kalbėtojas kalbėjo apie
Šengeno erdvės stiprinimą. Ar tai apima Šengeno sienų stiprinimą ir visų pirma Graikijos
ir Turkijos sienos stiprinimą?

Simon Busuttil (PPE). -   Pone Pirmininke, dėkoju Parlamento nariui už klausimą.

Viena iš prisijungimo prie Šengeno erdvės sąlygų iš tiesų yra išorės sienų stiprinimas. Būtent
dėl to, kad jos yra bendras rūpestis, visų valstybių narių pareiga užtikrinti, kad išorės sienos
būtų stiprios.

Jei tik įvykdote šias sąlygas, galite prisijungti prie Šengeno erdvės. Būtent tai darė tokios
šalys kaip Bulgarija ir Rumunija ir būtent dėl to padėjome Graikijai, pasiųsdami FRONTEX
misiją prie Turkijos ir Graikijos sienos.

Taigi, taip siekiama parodyti, kad išorės sienų stiprinimas taip pat yra bendras rūpestis.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Pone Pirmininke, tiesa, kad vakar, gegužės
9 d., iškilmingai paminėjome Europos Sąjungos įkūrimo dieną ir iš to mums paaiškėjo,
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kad Europa turėtų būti kuriama mažesniais etapais ir ne galutinai arba visiems laikams:
kitaip tariant, Europa kuriama ne galutinai arba negrįžtamai ir kad mūsų kasdienis darbas
turi būti pastangos išsaugoti kiekvieną jos laimėjimą.

Šengenas yra ne tik laisvo žmonių judėjimo erdvė, bet ir visa ko geriausio, ką Europa padarė
per pastaruosius 20 metų, taigi, ir geriausios Europos, simbolis.

Pareiškimu, kad 25 000 imigrantų, atvykusių į šią Viduržemio jūros pusę, yra nepakeliama
našta, siunčiama klaidinga žinia: Vokietija įrodė, kad jie nėra nepakeliama našta; Kanarų
salos ir Ispanija įrodė, kad 30 000 iš Afrikos pakrančių atvykusių atvykėlių per metus
Europos Sąjungai nebuvo nepakeliama našta.

Todėl reaguojant neturi būti šiuo migracijos srautu naudojamasi abejonėms dėl Šengeno
sukelti. Visiškai priešingai: geriau juo būtų naudojamasi siekiant įrodyti, kad tai, ką dar
reikia padaryti, yra ne trūkumų, atsiradusių dėl per didelės Šengeno erdvės, taisymas, o
Šengeno erdvės stiprinimas. Šengeno erdvę galima stiprinti: įvykdant solidarumo sąlygą,
pagal Lisabonos sutartį numatytą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje; įgyvendinant
prieglobsčio paketą, kurio įforminimas vis dar nėra užbaigtas; visam laikui nustatant
antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (ŠIS II) ir patikrinimo mechanizmą, kadangi
tai nustatyta patekimo į laisvo judėjimo erdvę sąlygose ir kadangi Parlamentas balsavo už
tai, ką daro Rumunija ir Bulgarija. Šios šalys turi teisę tapti laisvo judėjimo erdvės dalimi.

Tačiau visų pirma reikia pasiekti, kad Europos Parlamentas pagrįstų savo pretenziją į
kompetenciją šį klausimą spręsti kartu su Taryba. Todėl norėčiau jums priminti, jog
pasiūlymas procedūrai taikyti 70 straipsnio, kuriame Parlamentas nenumatytas, teisinį
pagrindą yra nepriimtinas: reikalaujame 77 straipsnio.

Pone Pirmininke, paskutinė mintis: minimas populizmas, nes su populizmu kovojama ne
imituojant savo neryžtingus sprendimus, o visiškai atvirkščiai – kovojant su juo sprendimais,
skirtais ateičiai, o ne praeičiai.

Renate Weber (ALDE). -   Pone Pirmininke, G. Verhofstadt paprašė Komisijos perrašyti
šį komunikatą, tačiau noriu sužinoti, ar prieš jį perrašant šiandien galėtume gauti aiškų
atsakymą, ar jūs siekiate patobulinti dabartinę veikiančią sistemą, laikinai uždaryti sienas
arba kažkuo papildyti veikiančią sistemą, ar to nesiekiate. Tai būtų geras būdas atsakyti
bent į vieną iš mūsų klausimų.

Tai pasakius būtų teisinga pasakyti, kad mes sutinkame su Komisijos siekiu patobulinti
Šengeno valdymą vadovaujantis Bendrijos požiūriu peržiūrint vertinimo mechanizmą.
Parlamentas pritaria šiai nuomonei, todėl šiomis aplinkybėmis turiu pasakyti, kad esame
labai nusivylę Tarybos požiūriu.

Iš tiesų Taryba paprasčiausiai tenori izoliuoti Parlamentą. Man iš tiesų įdomu, kodėl Taryba
beveik nuolat stengiasi pakenkti didžiuliam laimėjimui, t. y. Europos Parlamento vaidmeniui
bendro sprendimo procedūroje. Mes atstovaujame Europos piliečiams, todėl visi turėtume
dirbti Europos piliečių labui. Galbūt Taryba taip pat turėtų suprasti savo, kaip ES institucijos,
o ne vien 27 valstybių narių susirinkimo, vaidmenį.

Tiesa ta, kad atsakas į šį migracijos srautą, ar jis būtų kilęs dėl to, kas atsitiko Šiaurės Afrikoje
ir pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse, ar ne, turi būti duotas bendrą prieglobsčio ir
migracijos politiką apimančiu teisės aktu, kurį parengė Parlamentas ir kuris yra blokuojamas
Taryboje.
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Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Pone Pirmininke, nors gyvenu santykinai toli, Lenkijoje,
manau, kad visiškai suprantu nuogąstavimus, kuriuos išprovokavo nekontroliuojama
imigracija į Prancūziją arba Italiją. Dėl imigracijos iš Šiaurės Afrikos visiškai natūraliai
didėja kultūrinė ir socialinė įtampa ir didėja našta, tenkanti valstybių narių socialiniams
biudžetams. Todėl turime labai daug ką apsvarstyti, tačiau neturėtume ignoruoti šio
klausimo. Prancūzijos, Italijos ir Maltos piliečiai šiandien susiduria su didžiausiomis
sąskaitomis dėl to, kad paprasčiausiai neveikia palei Europos Sąjungos išorės sieną esančios
kontrolės priemonės. Europos valstybės taip pat moka sąskaitas dėl mūsų nepavykusių
pastangų sustabdyti imigraciją į Europą.

Turiu vienintelį prašymą. Norėčiau Šengeno sienų kodekso pakeitimų, kad juo nebūtų
naudojamasi kaip dingstimi riboti Europos Sąjungos valstybių narių piliečių judėjimo
laisvę. Daugelį metų tokie pasiūlymai, Lenkijos piliečių nenaudai, buvo teikiami dėl Lenkijos
ir Vokietijos sienos. Jeigu turėsime visas garantijas, kad Šengeno kodekso pakeitimai neturės
poveikio valstybių narių piliečiams, bus lengviau susitarti.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Pone Pirmininke, šia diskusija neįmanoma
patikėti. Mūsų prašoma persvarstyti žmonių judėjimo Europoje laisvę ir grąžinti
nacionalines sienas siekiant susidoroti su migrantų antplūdžiu, po Tuniso revoliucijos
tariamai užvaldančiu Europą.

Jeigu šio požiūrio pasekmės nebūtų tokios drastiškos ir tolimos nuo tikrovės, jos būtų
juokingos. Nuo 2011 m. pradžios 1 150 žmonių žuvo Viduržemio jūroje ir 23 000 žmonių
atvyko į Italiją. Tuo tarpu daugiau nei 700 000 žmonių pabėgo iš Libijos ir ieškojo
prieglobsčio kaimyninėse šalyse, tačiau ten sulaukė kitokio priėmimo, negu jie būtų sulaukę
Europoje.

N. Sarkozy ir S. Berlusconi, kurstydami baimę ir versdami žmones patikėti, kad vyksta
invazija, pirmenybę teikia rinkimų interesams. Kokia kvailystė! Kada Europa liausis kalbėti
viena, o daryti visai ką kita? Kokių pasiūlymų šiandien duoda žmonės, be tuščių žodžių,
pasiduodami populistų spaudimui, ir toliau stiprindami FRONTEX ir Europą paversdami
tvirtove? Sienos niekada nieko nesulaikė nei per tamsesnę mūsų istorijos epochą, nei
šiandien. Ar turime kokią nors žinią, kurią galėtume perduoti kitoje Viduržemio jūros
pusėje atsirandančioms demokratinėms valstybėms?

Rodydama panieką savo vertybėms Europos Sąjunga daugelį metų palaikė ryšius su
diktatoriais. Ar ne laikas jai atsimerkti? Aš, pvz., manau, kad laikas.

(Plojimai)

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Pone, manau, kad toliau eilė kalbėti M. Borghezio iš
Laisvos ir demokratiškos Europos frakcijos.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, šis klausimas vertas,
kad į dienos šviesą būtų iškelta didžiulė veidmainystė.

Vienintelė visoje Europos Sąjungoje vyriausybė, turinti vidaus ministrą iš jūsų populistine
vadinamos partijos, yra ta, kuri turėjo drąsos įgyvendinti humaniškiausią priemonę:
25 000 Tuniso žmonių suteikė leidimą laisvai judėti. Taip yra todėl, kad patys pamatėme,
jog jie – ne 25 000 nusikaltėlių, o iš Tuniso pabėgę žmonės. Tai buvo ekstremali situacija,
su kuria turėjome susidurti vadovaudamiesi sveiku protu, todėl bandėme padėti.

Tai parodo tiesą, būtent, kad daugeliu atvejų tikrieji „geruoliai“ esame mes, „piktadariai“.
Mes, tvirtinantieji, kad reikia kontroliuoti imigraciją ir išorės sienas, toliau prašome
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Europos – kaip teisingai pasielgė D. Cohn-Bendit – paskirstyti naštą, kuria gali tapti 50 000
ar 100 000 pabėgėlių, po jos teritoriją, nes žmonės, bėgantys iš Libijos, nėra nusikaltėliai.

Tai yra aiškūs žodžiai, pasakyti judėjimo, kuris gina teritoriją ir tapatumą, kuris yra prieš
imigraciją, nes jis nepageidauja, kad žmonės nebūtų atplėšti nuo šaknų, ir kuris smerkia
ne tik rasizmą ir ksenofobiją, bet ir veidmainystę.

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Pone Pirmininke, mes turime vienintelę Europos
prieglobsčio ir migracijos politiką – vieną ir tą pačią baisią politiką visai ES. Dabartinis
pragaištingas migrantų srautas iš Šiaurės Afrikos ir sunkumai, kurių turėjome dėl
neveikiančios Šengeno sutarties, rodo, kad prieglobsčio ir migracijos politika turėtų būti
grąžinta valstybėms narėms. Viena valstybė narė skiriasi nuo kitos – štai ir viskas. Štai kodėl
vienintelė bendra Europos politika nepasiteisins.

Pone Pirmininke, ponios C. Malmström pasiūlymas dėl Šengeno yra visiškai beviltiškas
žingsnis. Kvailystė jai spręsti, kad valstybėms narėms neturėtų būti leidžiama pačioms
spręsti, ar pradėti taikyti sienos patikrinimus, ar ne, ir, jei reikia, uždaryti savo sienas.
Valstybės narės turi sunkumų dėl dešimčių tūkstančių neturtingų migrantų iš Šiaurės
Afrikos, tačiau Komisijos narė C. Malmström trukdo joms ką nors dėl to padaryti. Mes vis
dar sulaukiame Lampedūzą pasiekiančių laimės ieškančių migrantų kupinų laivų. Migracijos
blogis toliau klastingai plinta. Bet ne, jeigu paklausite Komisijos narės C. Malmström, ji
jums pasakys, kad valstybėms narėms neleidžiama duoti atkirčio. Geriau ji pasakys mums
kokią nors nesąmonę apie solidarumą.

Pone Pirmininke, valstybės narės, deja, nebėra savo namų šeimininkės. Šeimininkė yra
Europa. Valstybės narės nori susigrąžinti šias galias. Valstybės narės vėl turi turėti galimybę
nustatyti savo prieglobsčio ir imigracijos politiką. Ką dėl to ketina daryti Komisija?

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau pradžioje
Komisijos narei C. Malmström pasakyti, kad pritariu pelnytoms pagyroms, kurias
Pirmininkas J. M. Barroso jai išsakė už darbą, jos atliktą šioje srityje.

Tai, kad išgyvename sunkų laikotarpį dėl migracijos keliamos įtampos, negali būti dingstis
silpninti vieną didžiausių Europos integracijos laimėjimų: būtent Šengeno erdvės.

Šengenas tapatinamas su judėjimo laisve, todėl šios tikrovės negalima ir nereikia atšaukti,
o reikia saugoti, stiprinti ir plėtoti. Taip pat sutinku, kad būtina tinkama išorės sienų
kontrolė. Jei to nebus padaryta, bus susilpnintas Šengeno erdvės saugumas, pakirstas
Europos Sąjungos patikimumas ir sugriautas savitarpio pasitikėjimas.

Todėl palankiai vertinu tai, kad Europos Komisija praėjusią savaitę komunikate pareiškė
pripažįstanti Šengeno erdvės svarbą ir uždavinį ją stiprinti ir plėtoti. Taip pat sutinku su
J. M. Barroso, kad reikalingas didesnis solidarumas ir valstybių narių atsakomybės
pasidalijimas. Šios problemos esmė ne Šengeno taisyklės, o tai, kaip neatsakingai arba
nesolidariai valstybės narės taiko šias taisykles.

Todėl mums reikia tikro Šengeno vertinimo mechanizmo. Šis Parlamentas yra pasirengęs
sąžiningai dirbti, kad būtų sukurtas šis mechanizmas: mechanizmas, pagal kurį nebūtų
taikomi dvigubi standartai; kitaip tariant, kad iš šalių kandidačių nebūtų reikalaujama
daugiau nei iš tų, kurios jau yra šio klubo narės.

Vis dėlto, ponia Komisijos nare, esu susirūpinęs. Esu susirūpinęs dėl Tarybai
pirmininkaujančios valstybės tylėjimo šios diskusijos dėl šio mechanizmo pradžioje, taip
pat esu susirūpinęs dėl metus trukusio Tarybos tylėjimo dėl pabėgėlių perkėlimo
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mechanizmo, kaip jau minėjo R. Tavares. Iš trijų institucijų vienintelė institucija, nedaranti
tinkamos pažangos šioje srityje, yra Taryba, todėl ji turėtų kuo greičiau sugrįžti į tinkamas
vėžes.

Judith Sargentini (Verts/ALE),    klausimas pakėlus mėlynąją kortelę užduotas D. van der Stoep.
–  (NL) Pone Pirmininke, norėčiau D. van der Stoepui užduoti tokį klausimą: jeigu sienų
kontrolė būtų buvusi atnaujinta, ką D. van der Stoep būtų sakęs po dviejų savaičių atostogų
Prancūzijoje grįžtantiems Nyderlandų atostogautojams, kurie būtų norėję kirsti sieną tarp
Antverpeno ir Hazeldonko ir kurie, važiuodami namo, būtų atsidūrę toje pačioje mylios
ilgumo automobilių voroje, kaip ir sunkvežimių vairuotojai, važiuojantys į Roterdamo
uostą išsikrauti savo krovinių?

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Pone Pirmininke, J. Sargentini labai gerai žino, kad
neabejotinai esame prieš naujų muitinių vartų statymą; nuo 1992 m., kai buvo atidarytos
mūsų sienos, iki praėjusių metų bendros prieglobsčio ir migracijos politikos viskas veikė
visiškai puikiai. Tačiau šiuo konkrečiu momentu patys peržengėme ribą, tačiau jūs, matyt,
nepastebėjote to, kad dabar Italijoje yra 25 000 ekonominių pabėgėlių, kuriems ketinama
išduoti vizas. Jie yra ekonominiai pabėgėliai, todėl turėtų būti kuo greičiau išsiųsti į savo
šalis. Jiems netgi neturėtų būti leista prašyti vizos. Nyderlandų laisvės partija (PVV) visada
laikėsi aiškios nuomonės šiuo klausimu: mes nenorime sugrąžinti šių vartų, o paprasčiausiai
norime turėti galimybę patys nustatyti savo prieglobsčio ir migracijos politiką, ir jūs puikiai
tai žinote.

PIRMININKAVO: DIANA WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Claude Moraes (S&D). -   Ponia pirmininke, S&D frakcijos nuomonė labai aiški. Girdėjome
visus faktus, dėl ko nesilaikoma Šengeno susitarimo, ir nuo 1999 metų laukėme, kol bus
parengta kokia nors bendra migracijos ir prieglobsčio prašymo politika.

Taigi labai aiškiai perduodame savo žinią. Pirmiausia, Europos Komisijai: Šengeno erdvėje
norite Bendrijos mechanizmo bendram sprendimų priėmimui, norite nutolti nuo
tarpvyriausybiškumo, sustoti ties politiniu oportunizmu, kuris, kaip matėme, vyravo
Italijoje ir Prancūzijoje. Todėl prašome savo pareiškimu perduoti aiškią žinią. Aiškiai
pareikškite, kad turėsite užraktą ir užkirsite kelią tokiam oportunizmui, kuris ilgainiui
išardys Šengeno erdvę.

Tarybai: nuo 1999 metų laukėte bendros Europos Sąjungos prieglobsčio prašymo sistemos,
sudarėte situaciją, kai apie solidarumą ir pasidalijimą našta dažnai kalbama, bet toli gražu
nesame sukūrę oficialaus mechanizmo, kurį taikant Europos bendrijoje būtų pasidalyta
našta. Trukdote atlikti didžiąją dalį mūsų čia, Europos Parlamente, atliekamo darbo.
Netrukdykite. Dirbkite su mumis ir Europos Komisija siekdami užtikrinti, kad solidarumas
reikštų solidarumą, o pasidalijimas našta – pasidalijimą našta.

Ir, galiausiai, Europos Komisija galvoja apie migracijos politiką. Dirbkite su mumis. Nebūkite
drovūs, būkite drąsūs ir užtikrinkite tai, kad, kai tarsimės dėl Šengeno, susitartume ir dėl
savo bendros migracijos politikos ir turėtume kuo didžiuotis.

Sarah Ludford (ALDE). -   Ponia pirmininke, kaip ir kiti nariai manau, kad Europos
Komisijos narė C. Malmström labai gerai atlieka savo darbą, bet taip pat reikia pasakyti,
kad, atsižvelgdama į tai, kad šiandien Pirmininkas J. M. Barroso ryžtingai gina laisvą judėjimą
Šengeno erdvėje, iš tikrųjų nesuprantu, kaip galėjo paplisti nuomonė, kad Europos Komisijos

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT178



pasiūlytas ES lygmens mechanizmas palengvins vidaus sienų kontrolės įvedimą. Tačiau
tokia nuomonė visgi įsivyravo. Turbūt negalėjo būti taip (o gal galėjo), kad skirtingai
auditorijai siunčiamos skirtingos žinios: viena žinia siunčiama EP nariams, galbūt kita – į
Paryžių ir Romą? Dėl ES migracijos ir prieglobsčio prašymo kylančius sunkumus
kompetentingos vyriausybės turi gebėti veiksmingai valdyti.

Deja, dabar turime per daug vyriausybių, kurios siekia pigaus populiarumo tarp kraštutinių
dešiniųjų pažiūrų asmenų. Europos Komisija turi iš tikrųjų ginti ES vidaus laisvąjį judėjimą,
o ne vykstant rinkimų kampanijai pataikauti tokiems asmenims, kaip prezidentas N. Sarkozy
ir ministras pirmininkas S. Berlusconi. Ji turėtų pabrėžti tai, kad valstybės narės
neįgyvendino ES migracijos taisyklių. Galiausiai, Europos Komisija turi ištirti įtarimus,
kurių kilo dėl 61 mirti palikto migranto, nepaisant to, kad jie susisiekė su Italijos pakrantės
apsauga, NATO karo laivu ir kariniu sraigtasparniu. Visos tarptautinę jūrų ir humanitarinę
teisę pažeidusios valdžios institucijos turi būti patraukiamos atsakomybėn.

Cornelia Ernst (GUE/NGL).   – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, manau, kad šiuo
atžvilgiu turime pereiti prie esmės. Nei dabar, nei ateityje mums nereikia naujos taisyklės,
reglamentuojančios laikiną arba bet kokį kitokį pasienio kontrolės įvedimą. Turime suprasti,
kad judėjimo laisvės – ir tai, galiausiai, yra Europos Sąjungos žinia – negalite panorėję
tiesiog pakeisti arba apeiti. Tai piliečių teisė, kurios negalite laikyti tiesiog sąlygine.

Norite žinoti, kas iš tiesų mane erzina? Dažnai girdime liūdnai kalbant apie solidarumą.
Kas kalba apie solidarumą su Afrikos šalimis, kurios šiuo metu turi apgyvendinti šimtus
tūkstančių pabėgėlių ir toliau taip darys – be didelių diskusijų? Ar kas nors kalba apie
solidarumą žmonių, kurie bėga nuo karo ir atvyksta čia, į Europą, atžvilgiu? Šiems žmonėms
turime parodyti šiek tiek pagarbos.

Atvirai pasakius, nenoriu aptarti jokių Šengeno ar bet kokių kitų taisyklių pakeitimų; tiesiog
noriu, kad kartą ir visiems laikams išmintingai išspręstume migracijos klausimą. To
nepasieksime FRONTEX naudodami kaip priemonę žmonėms deportuoti; tai pasieksime
sukūrę demokratinį ir humanitarinį prieglobsčio prašymo įstatymą. Apie tai turėtume
kalbėti Europos Sąjungoje ir tai turėtų būti taikoma visoje Europos Sąjungoje. Dėl to
turėtume kovoti. Tai mūsų tikroji užduotis.

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, mano kalba skirta Europos Komisijai
ir mano kolegoms EP nariams, ir taip pat norėčiau šiltai sutikti Tarybą. Šiandien kyla
klausimas dėl Šengeno erdvės valdymo 2011 metais. Ši erdvė jau neapsiriboja penkiomis
valstybėmis narėmis, o taip buvo XX a. devintajame dešimtmetyje. Dabar tai erdvė, kuri
per pastaruosius kelerius metus nuolat plėtėsi ir kuri šiandien apima 25 šalis, iš jų trys nėra
Europos Sąjungos valstybės narės.

Todėl, kaip ir vykdant visų kitų krypčių Europos Sąjungos politiką, bendradarbiaujant
Šengeno erdvėje turėtų būti atsižvelgiama į tikrąją jos padėtį šiandien, o ji skiriasi nuo
padėties, buvusios prieš 10 metų. Šiomis sąlygomis reikėtų vertinti Italijos ir Prancūzijos
vyriausybių pasiūlymus, ir šiandien Europos Komisijos komunikate dėl migracijos bendrais
bruožais nusakytus pragmatinius ir būtinus žingsnius. Abipusis valstybių narių pasitikėjimas
veikiant Šengeno erdvėje iš tiesų yra bendradarbiavimo šioje erdvėje kertinis akmuo. Tačiau
šis pasitikėjimas yra pagrįstas abipusiais įsipareigojimais. Jeigu viena iš šalių nesilaikys savo
įsipareigojimų ir sukels migrantų srautą, žlugs visa sistema. Todėl kitoms valstybėms
narėms reikia leisti reaguojant į tokį žlugimą atkurti laikiną ir griežtai reguliuojamą pasienio
kontrolę. Tokiais veiksmais už žlugimą atsakingų valstybių narių būtų aiškiai prašoma
geriau kontroliuoti savo išorės sienas.

179Europos Parlamento debataiLT10-05-2011



Be to, labai gerai būtų atsižvelgti į Europos Komisijos pasiūlytas priemones dėl Šengeno,
nes kontrolė būtų atkurta blogiausiu atveju, o sprendimas būtų priimtas Europos Sąjungos,
o ne tarpvyriausybiniu lygmeniu. Rengiantis kurti bendrą migracijos politiką, šios priemonės
bus iš esmės susietos su visomis kitomis pasiūlytomis ilgalaikėmis priemonėmis. Esminis
dalykas – stiprinti FRONTEX ir rodyti didesnį solidarumą – ir šiuo klausimu padarysiu
išvadą – tai reikia daryti siekiant remti prie mūsų išorės sienų esančias valstybes nares.
Viduržemio jūros regiono padėtis pastaraisiais metais tik dar geriau padeda pabrėžti Šengeno
acquis trūkumus.

Per keletą savaičių migrantai iš kaimyninių Viduržemio jūros regiono šalių sudarė didelę
Prancūzijos metinio imigrantų skaičiaus dalį. Šis acquis nėra nekintamas, jį reikia gerinti.
Tikiuosi, kad šis pasiūlymas bus greitai priimtas siekiant kuo greičiau užtikrinti geresnį
Šengeno erdvės valdymą, ir taip užtikrinti mūsų bendrų išorės sienų saugumą.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Ponia pirmininke, išskirtiniai migracijos srautai, pvz., srautai
iš Viduržemio jūros regiono pietinės dalies, Šengeno erdvei neturėtų kelti grėsmės. Europos
Komisija negali remti kai kurių abejonių dėl to turinčių šalių sumanymų. Europos Komisijos
vaidmuo – apsaugoti Šengeno erdvę ir remti Europos Sąjungos sprendimus, kurie paminėti
Šengeno acquis. Valstybės narės turi rodyti solidarumą valdydamos Šengeno erdvę. Taryba
taip pat turi padėti ją stiprinti ir nedelsiant duoti sutikimą, kuriuo Rumunijai ir Bulgarijai
būtų leidžiama naudotis šia erdve. Vadinamosios Šengeno erdvės problemos yra netikros
ir jos neturi nieko bendra su judėjimo Europos Sąjungoje laisve, jos susijusios su kai kurių
valstybių narių nesugebėjimu spręsti su imigracija susijusių problemų už Europos Sąjungos
ribų arba jų nesąžiningumu. Sprendimas ateičiai – gerinti Europos Sąjungos migracijos
valdymo sistemą, užbaigti kurti Bendrą Europos prieglobsčio sistemą, neteisėtos ir teisėtos
migracijos teisinę sistemą ir stiprinti FRONTEX vaidmenį.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, per pastarąsias savaites masinės
migracijos srautai sukėlė Europos Sąjungos piliečių susirūpinimą ir jų reakciją.

Kai kurios valstybės narės išdėstė savo nuomonę, o tai reiškia, kad migracijos srautų
klausimą reikėtų vertinti labai rimtai.

Šengeno erdvė dabar – pripažintas europinės civilizacijos turtas ir dėl to ją reikia apsaugoti
ir išsaugoti. Tai nereiškia, kad, esant tam tikroms sąlygoms, laikinas pasienio kontrolės
įvedimas nėra vienas iš variantų. Todėl palankiai vertiname kompensacijos mechanizmus,
kurie pagrįsti ES metodu, kiekvienu atveju siekiant užtikrinti, kad Šengeno erdvė būtų
taikoma taip, kaip to tikisi susiję asmenys.

Vertingu 2011 metų gegužės 4 dienos Europos Komisijos pasiūlymu, pagal kurį Šengeno
erdvė turėtų tapti lankstesnė ir suderinta siekiant leisti darniau valdyti vidaus migracijos
srautus, padarytas žingsnis šia linkme. Šiuo pasiūlymu siekiama tvirtesnio valdymo, o į
tai, žinoma, reikia tinkamai atsižvelgti per ypatingą krizę.

Labai susidomėjęs klausiausi J. M. Barroso čia, Briuselyje, ir Palerme, kai jis kalbėjo apie
regioninę politiką, kuria siekiama apsaugoti Siciliją ir Lampedūzą, į kurias vis dar atplaukia
laivai, kurie priešingu atveju patektų į šėlstančių jūrų malonę ir būtų netenkama dar daugiau
gyvybių. Ponia pirmininke, į tai turime ir toliau atsižvelgti.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, per šias svarbias diskusijas dėl
migracijos klausimų bet kokia kaina turime vengti patekti į N. Sarkozy ir S. Berlusconi
oportunistinių teiginių apie Šengeno susitarimus pinkles. Kaltę versti Europos Sąjungos ir
migracijos srautams, ir cituoti populistinių kraštutinių dešiniųjų partijų argumentus – labai
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patogus būdas kai kurioms Europos Sąjungos vyriausybėms nuslėpti savo šalių ekonominius
ir socialinius trūkumus.

Abejoti laisvu judėjimu, kuris yra akivaizdus Europos Sąjungos integracijos laimėjimas,
šiandien reiškia manipuliavimą, o tai pavojinga. Viena vertus, apžvalgininkai teigia, kad
Europos Komisija palaiko Prancūziją ir Italiją, kita vertus, Pirmininkas J. M. Barroso šiandien
mums teigia, kad jis neketina palaikyti populistinių valstybių narių. Kaip yra iš tiesų?

Gegužės 4 dienos komunikate ne tik minimas vidaus sienų kontrolės atkūrimas, jame taip
pat dėmesys skiriamas daugeliui kitų temų, pvz., kovai su prekyba žmonėmis, teisėtai
migracijai, pabėgėlių perkėlimui, prieglobsčio prašymui ir t. t. Štai kokios yra tikrosios
problemos! Problema ta, kad klausimai šiame komunikate aptariami tik iš dalies.

Komisijos nare C. Malmström, atrodo, kad norite vėl įvesti Bendrijos metodą, o tai esminis
dalykas. Tuomet tęskite, padrąsinu jus tai daryti! Mums reikia daugiau Europos Sąjungos
ir didesnės integracijos, kai valstybės narės susigundo mintimi ginti tik savo atskirus
interesus.

(Plojimai)

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Ponia pirmininke, 1990 metų liepos 2 dieną,
praėjus tik keletui dienų po to, kai buvo pasirašyta Konvencija dėl Šengeno susitarimo
įgyvendinimo, žurnalas „Time“ paskelbė straipsnį, kuriame buvo teigiama: „žengtas žingsnis,
siekiant Europos be sienų svajonę paversti tikrove“ ir pabaigoje buvo teigiama: „siekiant
kovoti su galimu neteisėtos prekybos narkotikais plitimu, teroristų išpuoliais ir neteisėta
migracija, bus sugriežtinta Šengeno erdvei priklausančių šalių išorės sienų kontrolė“. Tai
buvo parašyta prieš 21 metus, bet, kaip teigė Europos Komisijos Pirmininkas, būtent tai
esame raginami daryti šiandien: palaikyti svajonę ir griežtinti Italijos, Graikijos ir visų
pietinių Europos Sąjungos šalių sienų kontrolę, nes pietinės suvienytos Europos Sąjungos
sienos yra kitų valstybių – pvz., Vokietijos, Prancūzijos ir Belgijos sienos. Siekiant išsaugoti
solidarumo ir abipusiškumo principus, kurie leidžia gyvuoti Europos Sąjungai, mums
reikia peržiūrėti viską, kas, atrodo, neapsimoka, peržiūrėti II Dublino susitarimą, kaip jau
aptarta Europos Parlamente, ir pasidalyti našta, kurią kiekviena valstybė narė turi sąžiningai
prisiimti, kad mes visi galėtume padėti palaikyti svajonę.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Ponia pirmininke, mūsų nuomone, abejoti Šengeno
erdve reiškia abejoti Europos Sąjunga. Jeigu Europos Sąjunga bus dar silpnesnė, o to nori
dešiniųjų pažiūrų vyriausybės, vis labiau norėsis savęs paklausti, ar likę Europos Sąjungos
dalykai dar prasmingi, o to klausė Italijos vidaus reikalų ministras R. Maroni.

Tačiau atsakymas – reikia aktyviau naudoti ES mechanizmus. Iš esmės, mums reikia daugiau
Europos Sąjungos, o ne mažiau, ir Europos Komisijai tai reikia pasakyti tvirčiau. Geriausia
Europos Sąjungos ypatybė buvo parodyta sekmadienio vakarą, kai susijungę į ypatingą
žmogiškojo solidarumo grandinę, Lampedūzos žmonės iš sudužusio laivo išgelbėjo
500 žmonių, kuriems neišvengiamai artėjo mirtis. Blogiausia Europos Sąjungos ypatybė,
jeigu pasitvirtins laikraščio „The Guardian“ paskelbta žinia, būtų NATO karinės pajėgos,
kurios nesikiša, kad išgelbėtų vėjo ir bangų nešamus vyrus, moteris ir vaikus.

Jeigu esame tikri dėl to, kuriam iš šių dalykų teikiame pirmenybę, ponia C. Malmström,
tuomet per birželio mėnesį vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą Europos Komisija
turės įtikinti valstybes nares, kad reikia suformuluoti Europos Sąjungos imigracijos politiką,
nes Europos Sąjunga à la carte prilygtų Europos Sąjungos svajonės žlugimui.
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Wim van de Camp (PPE). -    (NL) Ponia pirmininke, 2009 metų birželio mėnesį Europos
Sąjungos piliečiai mane išrinko į Europos Parlamentą. Buvau išrinktas ne į institucijų
parlamentą ir ne į atskirų valstybių narių parlamentą. Atkreipiu į tai dėmesį, nes Europos
Sąjungos piliečiams kyla daug klausimų dėl Šengeno erdvės. Tai neturi nieko bendra su
populizmu ar baime. Tai susiję su klausimais, kurie kelia nerimą Europos Sąjungos
piliečiams: kaip tvarkome Šengeno erdvę? Šiuo metu apie tai užduodama daug klausimų,
ir dėl to atkreipiu jūsų dėmesį į tai.

Akivaizdu, kad jeigu Europos Komisijos Pirmininkas pasakys, kad turime išsaugoti laisvo
asmenų judėjimo principą, aš jį paremsiu. 25 000 tunisiečių negalima leisti įkaitais laikyti
502 mln. europiečių, bet šie klausimai niekur nedings, ir bus rizikuojama Europos Sąjungos
visuomenės parama Šengeno erdvei. Dėl to ir aš galiu pritarti susitarimams dėl laikinos
pasienio kontrolės, kurią siūlė kolega EP narys S. Iacolino. Labai gerai žinau, kad negalime
atsisakyti sumanymo dalytis našta ir pirmai progai pasitaikius to išvengti.

Galiausiai, ponia pirmininke, dar vienas klausimas: kokia padėtis dėl Europos prieglobsčio
paramos biuro atidarymo Maltoje? Girdėjau, kad dar yra galimybių jį sėkmingai atidaryti.
Galbūt Europos Komisijos narys galėtų dar kartą paaiškinti, kada minėtas biuras iš tiesų
bus įkurtas ir pradės veikti.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, ponia C. Malmström, Europos
Komisijos parengto komunikato problema – kad jis šiuo metu nepatikimas, sprendžiant
trumpalaikes problemas, kurios susijusios su čia iškelto klausimo sprendimu arba netgi
su nepaprastosios padėties sprendimais, kuriuos šį kartą turėjo įgyvendinti Europos Sąjunga.

Deja, Europos Komisija parodė, kad ji labai silpna, nes visų laimingais padaryti negalite.
Neįmanoma, viena vertus, N. Sarkozy ir S. Berlusconi padaryti laimingais, ir, kita vertus,
ilgą laiką turėti bendrą prieglobsčio prašymo ir imigracijos politiką. Neįmanoma pasiūlyti
dviprasmybių, kurios neveda niekur kitur, tik prie tokio komunikato, ir jos rodo tai, kad
šia politika nėra ryžtingai sprendžiama dabar susiklosčiusi padėtis.

J. M. Barroso daro jums menką paslaugą sakydamas, kad padarėte geriausia, ką galėjote,
siekdami pusiausvyros, nes šis klausimas susijęs ne su pusiausvyros siekimu. Tai susiję su
sprendimu dėl tokios, kaip ši, nepaprastosios padėties. Tai susiję su finansavimo turėjimu
ir tinkamo valstybių narių susitarimo dėl bendros prieglobsčio politikos, Europos
prieglobsčio biuro ir visų patiriamų sunkumų sprendimo pasiekimu. Tačiau šie dalykai čia
neminimi.

Kaip galite kalbėti apie regioninio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis programas,
jeigu Tuniso ir Libijos demokratai mato, kaip užveriame savo valstybių sienas? Ar įmanoma
apie tai kalbėti? Negalime kalbėti dviprasmiškai. Sprendžiame gana rimtus klausimus, taigi
ir jūs, ponia C. Malmström, turėtumėte rimtai į juos žiūrėti.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, manau, kad diskusijos apie pasienio
kontrolės įvedimą ir Šengeno mechanizmo pakeitimą yra perdėtos ir visiškai nereikalingos.
Be to, diskutuojame šia tema tik dėl to, kad S. Berlusconi ir N. Sarkozy galvojo tik apie savo
valstybių nacionalinius interesus ir kalbėjo populistiškai, kai pagrasino įvesti atskirų
valstybių narių pasienio kontrolę dėl migrantų iš Šiaurės Afrikos.

Taip pat buvau pritrenktas – turiu tai aiškiai pasakyti – dėl to, kaip greitai Europos Komisijos
Pirmininkas J. M. Barroso pradėjo diskusijas, užuot taikęs taisomąjį Europos Sąjungos
metodą. Šengeno erdvė – didžiulis laimėjimas. Ji – Europos Sąjungos ženklas ir tobulas
laisvės keliauti, atvirų sienų ir saugumo derinys. Šengenu niekada negalima abejoti.
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Ypatingais atvejais jau turime galimybę įvesti pasienio patikrą ribotam laikotarpiui ir
ribotame regione, kai kyla rimta grėsmė vidaus saugumui.

Tokiu atveju mums nereikia diskusijų dėl Šengeno. Mums reikia diskusijų dėl priemonių,
kurios padėtų stiprinti FRONTEX, kad būtų suteiktas didžiausias galimas Europos Sąjungos
išorės sienų saugumas – ir taip užtikrinti judėjimo laisvę – ir diskusijų dėl greitos prieglobsčio
prašymo procedūros ir valdomos migracijos, dėl bendradarbiavimo sprendžiant migracijos
priežastis ir dėl readmisijos susitarimų.

Džiaugiuosi, kad šiuo klausimu galiu pritarti Europos Komisijos narės C. Malmström
pasiūlymams – jie labai platūs – ir raginu Europos Komisiją leisti vadovauti Europos
Parlamentui, o ne tam tikrų Tarybos atstovų nustatytiems asmenims.

Stavros Lambrinidis (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, Komisijos nare, tokiu metu, kai
politiniu požiūriu pagrindiniai ES sanglaudos ir solidarumo principai yra atakuojami iš
visų pusių, pirmiausia juos puola neonacionalistų judėjimai, ir visi žinome, kas jie tokie,
mano nuomone, Europos Komisijos kasdienė užduotis turėtų būti sutriuškinti visus, kurie
kėsinasi į Europos Sąjungos politinio susivienijimo simbolius.

Tačiau šiandien čia esame būtent todėl, kad ji to nepadarė. Ji leido pradėti diskusijas dėl
Europos Sąjungos tapatybės kertinio akmens – Šengeno, kurias pradėti spaudimą darė tam
tikros valstybės narės. Tačiau ir teisiniu požiūriu Europos Komisijos pasiūlymas prieštarauja
Konvencijos 78 ir 80 straipsniams. Konvencijoje aiškiai teigiama, kad, valstybei narei
patiriant didžiulių sunkumų dėl imigracijos, Europos Sąjunga turi teikti paramą ir
solidarumą. Vidaus sienų kontrolės atkūrimas nėra solidarumas, tai bausmė. Kontrolė
nepadeda teisingai paskirstyti naštos išorės sienoms, pvz., stiprinant FRONTEX, ji tampa
dar didesne našta valstybei narei. Kitaip tariant, Europos Komisija, tai ne „pasidalijimas
našta“, o akivaizdi „naštos nusimetimo“ forma. Jūs, Europos Komisija, leidote įvykti šioms
diskusijoms ir jūs jas turite čia nedelsiant sustabdyti.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Ponia pirmininke, pone J. M. Barroso, Komisijos nare, ministre
E. Győri, Šengeno sistema – vienas iš apčiuopiamiausių Europos Sąjungos teisynų. Jeigu
paklaustume Europos Sąjungos piliečių, laisvą judėjimą be pasienio kontrolės jie paminėtų
kaip jiems svarbų dalyką Europos Sąjungoje. Todėl svarbu išsaugoti šią sistemą ir daryti
viską, kas įmanoma, siekiant išsaugoti laisvą savo piliečių judėjimą ir Europos Sąjungą be
sienų. Tai turi likti svarbiausiu mūsų tikslu.

Vertybes, mūsų acquis, reikia apsaugoti, ypač kai jomis abejojama. Šiandien kylantis
sunkumas – migracijos ir pabėgėlių banga. Tačiau siekiant spręsti šiuos klausimus, mums
reikia konkrečių pasiūlymų ir sprendimų.

Tai reikia pradėti nuo šio klausimo atskyrimo ir paaiškinimo, o tai reiškia, kad pabėgėlių
klausimą atskiriame nuo neteisėtos migracijos, taikome savo principus, kuriuos galime
įtraukti, pvz., solidarumo ir bendradarbiavimo, ir naudojame savo esamas institucijas, pvz.,
FRONTEX, arba savo turimas taisykles.

Palankiai vertinu Vengrijos ir jos ministrės E. Győri nuomonę, ir J. M. Barroso žodžius,
kuris teigė, kad mūsų tikslas – stiprinti Šengeno teisyną ir gerai jį naudoti bei jo laikytis.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) Pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad atsakas į iškilusias
migracijos problemas turėtų likti Šengeno susitarimo rėmuose. Šengeno teisynas ir šiuo
metu numato galimybes laikinai atstatyti vidaus sienų apsaugą kai kyla grėsmė viešai tvarkai
ir saugumui ir šių nuostatų iš tikrųjų visiškai pakanka. Taigi, gal Komisija galėtų plačiau
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paaiškinti Komisijos komunikate „Dėl migracijos“ numatytus papildomus atvejus,
leidžiančius laikinai išplėsti sienų apsaugą, kurie komunikate yra formuluojami labai
abstrakčiai, o jų taikoma sritis iš tikrųjų per menkai apibrėžta? Ar tai reiškia, kad Europos
Komisija pataikauja dviejų didžiųjų Europos Sąjungos valstybių vadovams ir siekia sugriauti
vieną didžiausių Europos Sąjungos vertybių – laisvą erdvę ir laisvą judėjimą? Taip pat noriu
išsakyti pastabą dėl komunikato turinio, kadangi susidaro įspūdis, jog komunikatas buvo
parašytas vien šiam atvejui, kuomet yra padidėję imigracijos srautai Šiaurės Afrikos
valstybių. Ar Komisija nemano, kad dokumento, kurio pavadinimas yra Komunikatas „Dėl
migracijos“, turinys ir esmė turėtų būti daug platesni?

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Ponia pirmininke, Vokietijoje ir Austrijoje buvo panaikintos
sienos, ir pagaliau turime laisvą darbuotojų judėjimą iš rytinių Europos Sąjungos šalių.
Viena vertus, sienos griaunamos, kita vertus, vėl bandote kurti kliūtis.

Manau, kad neįmanoma pritarti tam, kad dvi valstybės narės ir du ponai, kurie siekia pelnyti
sau gerą vardą, sugebėjo pasienio kontrolės įvedimo klausimą sugrąžinti į diskusijų salę.
Prie šio klausimo grįžti negalima ir negalime leisti, kad mums būtų daromas spaudimas
dėl šios diskusijos dėl vieno klausimo. Pabėgėlių problemos negalima automatiškai išspręsti
sugrįžtant prie sienų kontrolės. Atleiskite. Šie žmonės rizikavo savo gyvybėmis, siekdami
prasiskinti kelią į Europos Sąjungą, ir jie sugebės apeiti pasienio perėjimo punktus.
Vieninteliai asmenys, kuriems būtų naudingas pasienio kontrolės įvedimas, būtų prekyba
žmonėmis užsiimantys asmenys, nes pabėgėliai turėtų surasti naujų būdų kirsti sienas, ir
prekyba žmonėmis užsiimantiems asmenims jie suteiktų naujų pajamų šaltinių.

Negaliu pritarti tam, kad rimtai svarstome šį klausimą, ir norėčiau paraginti Europos
Komisiją šiuo klausimu neiti į kompromisus.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Ponia pirmininke, džiaugiuosi, kad visos EP šalys,
įskaitant Europos liaudies partijos frakciją (krikščionis demokratus), kuriems priklauso
N. Sarkozy ir S. Berlusconi, aiškiai pareiškė, kad naujų taisyklių nereikia ir kad nebūtina
keisti Šengeno susitarimą, bet kad reikia ko nors kito, būtent bendros prieglobsčio prašymo
ir migracijos politikos, kuri būtų verta šio pavadinimo. Be to, C. Malmström, raginu jus
imtis veiksmų ir aiškiai pareikšti, kad II Dublino susitarimą reikia pakeisti, siekiant
palengvinti tikro Europos Sąjungos solidarumo siekimą sprendžiant prieglobsčio klausimus,
ir parodyti, kad šis žemynas – darnus vienetas ir kad ES išorės sienas turinčių valstybių
narių negalima palikti, kad šios pačios pasirūpintų savimi.

Tačiau patartina būti atsargiems. Italija pati neabejotinai gali už tai prisiimti atsakomybę,
ir turi tai padaryti. Jos vidaus reikalų ministras R. Maroni, kuris pats priklauso partijai „Lega
Nord“, turi aiškiai pareikšti, kad šie žmonės – pabėgėliai, kurių teises reikia gerbti, ir kad
šiuo atžvilgiu reikia imtis teisingų veiksmų. Mes, Europos Sąjunga, turime ginti ne tik
pinigus ir bankus, bet ir pabėgėlius, todėl mums nereikia naujo Šengeno reglamento, bet
reikia prieglobsčio prašymo ir migracijos politikos, kuria iš tiesų būtų gerbiamas žmogaus
orumas.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). -   Ponia pirmininke, per pastaruosius porą
mėnesių Europos Komisija gana greitai paskelbė du svarbius komunikatus, kuriais siekiama
spręsti esamus sunkumus, kurie kilo nuo Tuniso „Jazminų revoliucijos“ pradžios.

Pasiūlyta keletas politikos variantų ir Europos Parlamentas jau pareiškė savo nuomonę dėl
jų, norėdamas Europos Komisijai patarti dėl konkrečių pasiūlymų dėl įstatymo galią turinčių
aktų rengimo.

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT184



Komunikate dėl migracijos Europos Komisija atkreipia dėmesį į išorės sienų kontrolės,
Šengeno erdvės valdymo ir organizuoto judumo klausimus. Kodėl jame išsamiau
neaiškinama apie pasidalijimą našta? Šiame komunikate minimas bandomasis projektas
dėl migrantų perkėlimo iš Maltos, bet jame nekalbama apie bandomąjį projektą dėl neteisėtų
migrantų arba prieglobsčio prašytojų perkėlimo – ir taip yra nepaisant nuolatinių įvairių
valstybių narių ir Europos Parlamento narių raginimų taikyti pasidalijimo našta sistemą.

Kodėl Europos Komisija nepateikia konkretaus pasiūlymo šiuo klausimu? Kalbame apie
laisvo judėjimo Europos Sąjungos erdvę, kalbame apie bendrą Europos prieglobsčio
prašymo sistemą. Kada Europos solidarumo sumanymą ketinate paremti darbais?

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Ponia pirmininke, norėčiau atkreipti dėmesį į
Europos Komisijos parengtą pasiūlymą dėl išorės sienų kontrolės stiprinimo. Deja, jis nėra
pakankamai geras, nes tada, kai matome, kaip keletas valstybių narių skubotai siekia
įgyvendinti savo imigracijos politiką, pagal kurią daug užsieniečių būtų suteikiamas leidimas
teisėtai gyventi ES, ir kai pasienio kontrolės nebuvimas žmonėms leidžia laisvai judėti per
sienas, reikia nuolatinės griežtesnės pasienio kontrolės tarp ES valstybių narių.
Atsižvelgdamas į tai, kad nuolat kalbama apie solidarumą, taip pat norėčiau išreikšti savo
nuostabą dėl to, kad tokios valstybės narės, kaip, pvz., Danija, kurios tinkamai griežtino
savo imigracijos politiką, turi rodyti didžiulį solidarumą šalims, kurios nesugebėjo padaryti
to paties. Būtų prasminga savo nacionalinį suverenitetą rodančioms šalims, kurios nustato
savo imigracijos politiką, leisti skinti savo darbo vaisius.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, akivaizdu, kad tik apie 3 000 tunisiečių
pabėgėlių, kurie sulaikyti Lampedūzoje, yra tikri prieglobsčio prašytojai, o 20 000 ar
daugiau jų yra ekonominiai migrantai. Kol Europos Sąjunga atsisakys pripažinti, kad ji
negali apgyvendinti visų ekonominių migrantų iš visų galimų pasaulio vietų, į ją atvyks
dar šimtai tūkstančių pabėgėlių. Jeigu bus imtasi priemonių, kaip antai masinė neteisėtų
imigrantų amnestija, arba jeigu bus pažeistas Šengeno susitarimas naudojant turistų vizas,
o taip neseniai nutiko, tai neišvengiamai lems dar daug tūkstančių pabėgėlių atvykimą. Tai
kelia pavojų visai Šengeno sistemai.

Akivaizdu, kad Graikija, Italija ir Malta negali apsaugoti savo išorės sienų, ir naujai prie
Šengeno grupės prisijungusios šalys dažnai atsipalaiduoja, nepaisydamos to, kad dėjo daug
pastangų siekdamos prisijungimo. ES išorės sienose daugiau skylių negu šveicariškame
sūryje, ir joms taip pat kenkiama iš vidaus. Laikinos kontrolės nepakanka. ES FRONTEX
turi paversti tikra sienų apsaugos agentūra. Jeigu nė viena iš šių priemonių neduos reikiamų
rezultatų, neišvengiamai viena ar kita šalis sugalvos nutraukti savo dalyvavimą Šengeno
susitarime.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Ponia pirmininke, šiandien mums reikia atsakyti į
klausimą apie tai, kaip išsaugoti ir pasiekti pusiausvyrą įgyvendinant savo pagrindines
vertybes: laisvę, solidarumą, teisingumą ir, kita vertus, saugumą. Šis klausimas, kad už
išorės sienas yra kartu atsakingos visos valstybės narės, buvo paminėtas daugeliu atvejų.
Susilaikykime nuo nereikalingų kliūčių vieni kitiems darymo. Taip pat neleiskime dabartinę
padėtį istorijos knygose įamžinti kaip blogą Europos Sąjungos integracijos pavyzdį. Žinoma,
palankiai vertinu tai, kad FRONTEX suteiktas svarbesnis vaidmuo ir agentūrai suteikti
papildomų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių, ir sustiprintas Šengeno sistemos vertinimo
mechanizmas, bet nepritariu naujiems Bulgarijai ir Rumunijai nustatytiems reikalavimams
ir šių šalių narystės blokavimui.
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Ponia E. Győri, Bulgarijai ir Rumunijai įvykdžius visus techninius narystės reikalavimus,
kurie buvo įvertinti Tarybos ekspertų, prašome mums pasakyti, kokia Tarybos pozicija
dėl Bulgarijos ir Rumunijos priėmimo į šią erdvę laikotarpio bei ar tokia diskusija vyksta
Taryboje. Jeigu taikomos naujos taisyklės, jos turi galioti visiems ir neturėtų būti naudojamos
siekiant įgyvendinti politinius tikslus, bet turėtų būti naudojamos siekiant gerinti dabartinę
mūsų sienų apsaugos sistemą. Užsienio politikos požiūriu, manau, mūsų geros kaimynystės
politika turėtų būti susieta su atitinkamomis vyriausybėmis, kurios savo piliečiams užtikrina
readmisijos įsipareigojimų įgyvendinimą.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, atviros sienos – svarbus Europos Sąjungos
ženklas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitą problemą. Esu kilusi iš Šiaurės Vokietijos,
todėl man labai svarbus Vokietijos ir Danijos pasienis. Dešiniųjų pažiūrų populistinė
Danijos liaudies partija bando priversti Danijos vyriausybę vėl įvesti pasienio kontrolę.
Kodėl to prašoma? Baiminamasi žmonių iš Rumunijos ir Bulgarijos. Tai gėdinga. Dešiniųjų
pažiūrų populistų sparčiai daugėja, ir jie kelia tikrą pavojų Europos Sąjungai. Žinoma,
turime apsisaugoti nuo nevaržomo nusikalstamumo, ir mūsų saugumo institucijos jau
rado veiksmingų pakaitinių pasų patikros variantų.

Mane labai liūdina tai, kad rizikuojama vienu iš svarbiausių Europos Sąjungos laimėjimų.
Anksčiau niekas neprilygo ES sėkmei skatinant taiką ir laisvę, bet dabar ji aršiai puolama.
Norėčiau paraginti Danijos vyriausybę neleisti, kad jai įsakinėtų dešiniųjų pažiūrų populistai.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -   Ponia pirmininke, judėjimo laisvė – Europos Sąjungos
integracijos kertinis akmuo. Peržiūrėdami Šengeno susitarimą, neatverkime Pandoros
skrynios. Neišduokime savo principų. Galimybė įvesti pasienio kontrolę jau numatyta. Ji
turėtų būti laikina, išimtinė ir naudojama tik blogiausiu atveju. Mums reikia bendrojo
metodo, ilgalaikės vizijos, kurią sukurti ragina Europos Komisija, kad galėtume reaguoti į
piliečių susirūpinimą saugumu. Mums reikia pereiti prie bendros prieglobsčio prašymo
sistemos iki 2012 metų, suformuoti bendrą migracijos politiką ir palengvinti teisėtos
imigracijos dėl darbo procedūras bei kovoti su neteisėta imigracija.

Asmenis perkelti trukdančios trumpalaikės procedūros turi būti panaikintos. Taip, turime
reikšti solidarumą su valstybėmis narėmis, į kurias labiausiai plūsta žmonių srautas, bet
pirmiausia turėtume būti solidarūs su žmonėmis, kurie bando išvengti tragedijos. Imigrantų,
žmonių, kurie bėga iš šalies, orumas vėl turėtų būti esminis Europos Sąjungos diskusijų
klausimas.

Robert Goebbels (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, įdomu, ar Romos ir Paryžiaus
demagogai ir jų bendrininkai čia, Europos Parlamente, suvokia, ką iš tiesų reiškia jų prašymas
atkurti sienų kontrolę. Daugiau negu milijonas Europos Sąjungos piliečių dirba ne savo
kilmės šalyse. Šimtas penkiasdešimt tūkstančių žmonių kasdien kerta Liuksemburgo sieną.
Ar norite vykdyti jų pasienio patikrą? Šią vasarą keliaus dešimtys milijonų europiečių. Ar
S. Berlusconi ir N. Sarkozy nori, kad būtų vykdoma jų pasienio patikra? Pats Pirmininkas
J. M. Barroso teigė, kad kasmet Šengeno erdvėje esančias sienas žmonės kerta daugiau negu
1,25 mlrd. kartų. Ar norite vykdyti jų pasienio kontrolę?

Komisijos nare C. Malmström, palikite Šengeną tokį, koks jis yra. Dar kartą perskaitykite
Sutartis ir 67 ir78 straipsnius. Ten viskas parašyta. Nėra reikalo sugalvoti ką nors nauja;
laikykimės Šengeno susitarimo ir laisvo piliečių judėjimo principo, nes priešingu atveju
piliečiai ims maištauti.
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Jens Rohde (ALDE).   – (DE) Ponia pirmininke, M. Schulz mus paliko, bet džiaugiuosi,
kad jis su U. Rodust aiškiai pareiškė, kad pasienio kontrolės įvedimas nebuvo
socialdemokratų politika. Tačiau prieš dvejus metus, per Europos Parlamento rinkimų
kampaniją pagrindinis Danijos socialdemokratų reikalavimas buvo vėl uždaryti sienas.
Kalbu ne apie dešiniųjų pažiūrų populistus. Tai bandė įrodyti D. Jørgensen ir partijos
pirmininkė H. Thorning-Schmidt. Esate visiškai teisūs – tai populizmas. Todėl Europos
Komisijai reikia užduoti tokį svarbų klausimą: ar gali šalis įvesti pasienio kontrolę ir vis
tiek likti Šengeno Sąjungoje bei naudotis informacine sistema ir t. t., ar būtina pasirinkti
vieną iš šių variantų? Šis klausimas svarbus Danijos diskusijoms, todėl prašau pateikti aiškų
atsakymą.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, atkreipiu dėmesį į tai, kad
siekdami išsaugoti Šengeno Sąjungą, daugelis norėtų pasiūlyti sprendimą – iš Europos
Sąjungos išsiųsti S. Berlusconi ir N. Sarkozy.

Paprasčiau tariant, manau, kad pakaktų stiprinti FRONTEX, o tai reiškia didinti ES išorės
sienų saugumą. Norėčiau visiems priminti, kad būtent dabar daugelis vyriausybių,
nedalyvaudamos FRONTEX veikloje, vengia savo pareigos siekti solidarumo.

Be to, jaučiuosi priverstas pasakyti dar vieną esminį dalyką: už ekstremaliosios
humanitarinės padėties ir imigracijos problemos slypi politinė problema. Iš tiesų, nors
Europos Sąjunga ryžtingai teikia humanitarinę pagalbą imigracijos atvejais, pritariu
C. Malmström, kad politiniu lygmeniu ji nedalyvauja sprendžiant už imigracijos slypinčios
tragedijos klausimus. Mums reikia daugiau C. Malmström ir mažiau baronienės C. Ashton,
ir pamatysime, kad kokiu nors būdu galime pagerinti susiklosčiusias sudėtingas aplinkybes
ir galėsime užtikrinti galimybes ateičiai.

Cecilia Malmström,    Komisijos narė.  − Ponia pirmininke, tai buvo labai įdomios ir geros
diskusijos labai svarbia tema. Anksčiau diskutuota apie žaidžiamą stalo tenisą. Šį žaidimą
tikriausiai žaidžia Europos Parlamentas ir dvi valstybės narės, taigi prašome nenaudoti
Europos Komisijos kaip kamuoliuko.

Bandome koordinuotai, atsakingai ir nuosekliai reaguoti į viską, kas susiję su migracija ir
pasieniu, nes visi šie dalykai susiję. Negalime įgyvendinti vizų politikos, jeigu nevykdome
pasienio kontrolės. Negalime turėti patikimos žmonių, kurie prašo suteikti prieglobstį,
apsaugos, jeigu Europos Sąjungoje neturime bendros prieglobsčio prašymo politikos.
Negalime turėti veikiančios teisėtos migracijos, jeigu nedirbame siekdami integracijos, ir
negalime kovoti su neteisėta migracija, jeigu neturime tinkamos ir geros asmenų grąžinimo
ir readmisijos politikos. Taigi, kad turėtume visus šiuos dalykus, mums reikia aiškios
Europos Sąjungos sistemos.

Todėl Europos Komisija pateikė šį komunikatą. Su visa derama pagarba įtemptai dirbantiems
Europos Komisijos pareigūnams, atskleisiu jums paslaptį. Tokio komunikato negalime
parengti per dvi dienas. Tai neįmanoma. Jis planuotas ilgą laiką. Jis nėra atsakas į vieno ar
dviejų prezidentų arba ministrų pirmininkų kalbas – šį komunikatą planavome ilgai, ir jis
yra parengtas.

Asmenys, su kuriais kasdien dirbome drauge, žino, kad nuo pirmos dienos su jais ir Taryba
dirbau siekdama sukurti bendrą Europos Sąjungos prieglobsčio sistemą. Tai sunkus darbas,
sudėtingas ir dirbame labai lėtai, bet darome šiokią tokią pažangą. Dirbame kartu spręsdami
teisėtos migracijos klausimą, bandome stiprinti FRONTEX, ir nuo mano klausymų vasario
mėnesį jums žadėjau parengti dokumentą dėl integracijos, ir dar praėjusiais metais pasiūlėme
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būdą, kaip geriau valdyti Šengeno sistemą. Tai nėra atsakas vienam ar dviem ministrams
pirmininkams, kurie ragina ką nors daryti. Tai gerai apgalvotas žingsnis, ir jis leis toliau
kurti teisės aktus ir pasiūlymus dėl įstatymo galią turinčių aktų atsižvelgiant į tai, kad
birželio mėnesį vyks Europos Vadovų Tarybos susitikimas, kurio tema – ji taip pat planuota
ilgą laiką – migracijos klausimai.

Žinoma, Šiaurės Afrikos ir Viduržemio jūros regiono padėtis didina poreikį mums Europos
Sąjungoje skubiau susitvarkyti savo namus. Ar tai priežastis vėl įvesti vidaus sienų kontrolę?
Ne, žinoma, kad ne. Ar yra priežastis imtis veiksmų Europos Sąjungos lygmeniu? Taip,
yra. Į Europos Sąjungą atvyksta apie 25 000 tunisiečių. Tai EP per plenarinius posėdžius
aptarėme daugelį kartų. Žinoma, kiekvienas asmuo čia atvyksta dėl tam tikros priežasties,
būtent todėl, kad jis – nes labai dažnai tai būna vyrai – neturi darbo Tunise. Turiu tvirtą
nuomonę apie kiekvieno asmens likimą čia, bet visi jie negali atvykti į Europos Sąjungą.
Daug geriau – ir todėl dirbame su Tuniso valdžios institucijomis ir Italija siekdami rasti
būdų, kaip galėtume paremti Italiją, kad ši galėtų sukurti darbo vietų ir skatintų augimą –
kad šie žmonės galėtų kurti savo ateitį Tunise, nes jie nėra pabėgėliai.

Tačiau atvyksta pabėgėlių, ir dabar jų atvyksta vis daugiau. Šią savaitę atvyko daug žmonių
iš Libijos – jie yra trečiosios šalies piliečiai, netgi Libijos piliečiai – ir šis skaičius gali didėti.
Šie žmonės – akivaizdi priežastis imtis Europos Sąjungos veiksmų ir siekti solidarumo.
Europos Komisija pakvietė visas valstybes nares į gegužės 12 dieną vyksiančią konferenciją,
kad būtų galima aptarti perkėlimo ir Maltos projekto pratęsimo klausimus, siekiant padėti
Maltai išspręsti tūkstančių ten vykstančių žmonių klausimą. Ten taip pat atvyks Jungtinių
Tautų vyriausiasis komisaras pabėgėlių reikalams, taigi bandysime paprašyti valstybių
narių prisiimti didesnę atsakomybę už pabėgėlius, kurie bėga nuo plintančio smurto Libijoje
ir įstringa Tunise ir pasienyje.

Pereinant prie Šengeno, sutinku su jumis – arba daugeliu iš jūsų – kurie teigėte, kad Šengenas
– pasakiškas laimėjimas. Tai, kad galime keliauti iš Suomijos į Maltą, iš Portugalijos į Estiją
net nerodydami paso, – nuostabus Europos Sąjungos integracijos ženklas. Noriu jį apsaugoti
ir toliau skatinti. Džiaugiuosi galėdama tikėtis jūsų paramos šiuo klausimu.

Tačiau Šengeno sistema netobula. Dar gerokai prieš ją sukurdami žinojome, kad sistema
turi trūkumų. Įvertinimas buvo neveiksmingas, nes valstybės narės vertina viena kitą, o tai
nėra gerai. Mums reikia Europos Sąjungos mechanizmo, kuriame dalyvautų Europos
Parlamentas. Šį pasiūlymą pateikiau praėjusių metų lapkričio mėnesį ir, pamenu, per
plenerinę sesiją šiuo atžvilgiu sulaukiau daug paramos.

Mums reikia priemonių, kurios padėtų valstybėms narėms geriau apsaugoti ES išorės sienas.
Mums reikia stiprinti kontrolę ir reikia daugiau – o ne mažiau – Europos Sąjungos. Taigi,
norėdami įvertinti šią padėtį ir nuspręsti, kokių priemonių būtina imtis, mums tikrai reikia
Europos Sąjungos metodo. Praėjusios savaitės įvykiai tai patvirtino. Dėl sistemos trūkumų
niekada neturėtų automatiškai būti įvedama pasienio kontrolė. Minėti trūkumai turėtų
būti vertinami visais kitais galimais būdais, kaip antai teikiant finansinę ir eksploatacinę
paramą. Valstybės narės taip pat gali viena kitai padėti. Taip pat dirbame su jumis siekdami
stiprinti FRONTEX.

Išeitis – gerinti esamus teisės aktus. Esu tikra, kad esamų taisyklių pakanka daugeliu atvejų.
Kai jos skirtingai aiškinamos, Europos Komisija turėtų pasitarti su valstybėmis narėmis,
siekdama išsiaiškinti taisykles. Tai galima daryti rengiant gaires arba rekomendacijas.
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Gali susidaryti tam tikros aplinkybės, kuriomis gali reikėti įvesti pasienio kontrolę. Tai
šiandien jau yra numatyta, ir taip buvo keletu atvejų – pvz., esant svarbiam įvykiui, kaip
antai teroristinio išpuolio grėsmei. Svarbus įvykis gali būti valstybių narių poreikis tai
padaryti esant labai aiškioms aplinkybėms. Bet mums reikia stiprinti šio klausimo Europos
Sąjungos aspektą, ir neleisti valstybėms narėms vienašališkai imtis veiksmų. Kalbame apie
tai.

Gyvename neramiais laikais. Daugelis šiuo metu vykstančių dalykų – Egipte ir Tunise –
teikia džiaugsmą, bet taip pat yra daug nerimą keliančių dalykų. Šiuo atveju turime likti
ramūs. Turime pabandyti tai išspręsti trumpuoju laikotarpiu, bet šiuos klausimus reikia
spręsti ir ilguoju laikotarpiu. Turime stiprinti savo taisykles, o ne kenkti joms. Turime
gerinti Europos Sąjungos teise, mūsų vertybėmis ir tarptautiniais įsipareigojimais pagrįstas
taisykles. Mums reikia, kad Europos Sąjungos lyderiai stotų prieš pernelyg supaprastintus
sprendimus – kai kuriuos iš jų girdėjau čia kalbančius šiandien – ir populizmą. Mums reikia
daugiau Europos Sąjungos, o ne mažiau.

(Plojimai)

Enikő Győri,    einanti Tarybos pirmininko pareigas. − Ponia pirmininke, ir aš norėčiau jums
labai padėkoti už šias diskusijas ir gerbiamų EP narių dalyvavimą.

Pirmiausia leiskite man išsiaiškinti dėl prieglobsčio paketo, nes gavau labai konkrečių
klausimų šia tema. Kalbant apie konkrečius svarstomus pasiūlymus, Taryba palankiai
vertina tai, kad pradėti trišaliai Europos Parlamento ir Tarybos dialogai dėl Kvalifikacijų
direktyvos. Kalbant apie Dublino reglamentą ir EURODAC reglamentą, svarbi pažanga
padaryta techniniu lygmeniu.

Tačiau dar neišspręsti du pagrindiniai klausimai, kurie labai glaudžiai susiję su politinėmis
diskusijomis. Pirmasis klausimas susijęs su pervedimų atidėjimu pagal Dublino reglamentą,
o antrasis – su teisėsaugos institucijų galimybėmis naudotis duomenimis pagal EURODAC
reglamentą. Daugelis Tarybos delegacijų laikosi nuomonės, kad Dublino pervedimų
valstybėms narėms atidėjimas dėl praktinio spaudimo taptų blogu precedentu ir pakenktų
Dublino reglamentui. Daugelis delegacijų taip pat išreiškė tvirtą pageidavimą leisti
teisėsaugos agentūroms naudotis EURODAC duomenų baze. Atsižvelgiant į šią Tarybos
nuomonę ir į tai, kad bendrai esame įsipareigoję kurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą,
reikia, kad konstruktyviai diskutuotų visos susijusios institucijos: Taryba, Europos
Parlamentas ir Europos Komisija.

Galiausiai, Taryba susidomėjusi laukia peržiūrėtų Europos Komisijos pasiūlymų dėl
procedūrinių direktyvų ir Priėmimo sąlygų direktyvos, kurios, jeigu neklystu, turėtų būti
parengtos birželio mėnesio pradžioje. Taigi, ponia R. Weber, kadangi, kalbėdama apie
Tarybos darbą, teigėte, kad abejojame bendrojo sprendimo procedūra ir jai kenkiame, ir
bandome izoliuoti Europos Parlamentą, tikiuosi, kad mano paaiškinimo jums pakako.
Žinoma, labai džiaugiamės galėdami dalytis visa informacija su jumis ir esame labai
įsipareigoję siekti pažangos priimant šiuos dokumentus, kurie, manau, mums visiems yra
labai svarbūs.

Leiskite tęsti savo gimtąja kalba ir pateikti keletą horizontaliųjų bendrųjų baigiamųjų
pastabų.

einanti Tarybos pirmininko pareigas. (HU) − Kaip pabrėžiau savo įžangoje, svarbiausios
Tarybos diskusijos dar tik įvyks. Europos Komisijos pasiūlymas buvo paskelbtas prieš šešias
dienas. Gegužės 12 dieną šaukiame nepaprastąjį Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos
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posėdį, kuriame galėsime surengti įvadines diskusijas. Tikimės, kad šis darbas ir darbo
grupės diskusijos galės palengvinti valstybių ir vyriausybių vadovų padėtį, ir birželio mėnesį
vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje jie galės priimti svarbiausius politinius
sprendimus.

Taigi šiuo metu su jumis galiu pasidalyti Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos nuomone.
Leiskite pakartoti, – tai EP sakau jau ne pirmą kartą, – kad, mūsų požiūriu, iš esmės reikia
siekti stiprios Europos Sąjungos, kuri pirmiausia galvotų apie žmones.

Toks mūsų pagrindinis principas; jis lemia visą mūsų politiką ir kiekvieną žingsnį. Juo
remdamasi galiu jums pasakyti, koks bus mūsų pradžios taškas sprendžiant šį politiniu
požiūriu labai keblų klausimą. Nebūsime partneriai niekam, kas siekia sugriauti Šengeno
sistemą ir kenkia laisvo judėjimo principui.

Dauguma EP pateiktų pastabų buvo skatinama išsaugoti šį bendrą teisyną. Leiskite pacituoti
gerbiamo EP nario iš Italijos S. Iacolino žodžius, kuris šią sistemą vadino „patrimonia della
civilta europea“, t. y. „mūsų bendru Europos Sąjungos paveldu“, arba Kingą Gál, kuris teigė,
kad laisvas judėjimas – apčiuopiamiausias ES vienybės rezultatas.

Tarybai pirmininkaujanti Vengrija priešinsis bet kokioms pastangoms teigti priešingai. Bet
tai nereiškia, ir šiuo atžvilgiu pritariu Europos Komisijos narei C. Malmström, kad šios
sistemos nereikia tobulinti. Ištisus mėnesius, ištisus metus žinojome, kad šią sistemą reikėjo
pritaikyti 2011 metų sunkumams, ir tai iš tiesų galima padaryti. Niekas nenori, kad subyrėtų
į šipulius mūsų kartu daugelį metų kurta sistema.

Taigi, kalbant apie vidaus sienų atkūrimą, manome, kad jas atkurti galima tik esant ypatingai
padėčiai, susidūrus su ypatingais sunkumais, ir tai padaryti galima apibrėžtam laikotarpiui,
Bendrijai priėmus atitinkamą sprendimą. Sakiau tai savo įžangoje, C. Malmström ir
J. M. Barroso tai taip pat teigė. Dar kartą sakau, kad tai mūsų pradžios taškas.

Kokius klausimus spręsdami dar galime būti partneriais ir kuriuos spręsdami partneriais
būti negalime? Norėtume, kad tarptautinėje teisėje būtų išskirti pabėgėliai, kurie yra tikri
prieglobsčio prašytojai. Jiems turime padėti, kad galėtume būti ištikimi sau ir savo bendroms
vertybėms.

Taip pat turime kovoti su neteisėta migracija. Man nereikia minėti, kad bendrų mūsų išorės
sienų apsauga – mūsų bendras klausimas. FRONTEX reikia stiprinti, ir turi būti teikiamos
reikiamos priemonės. To siekiame savo bendradarbiavimu, tikėdamiesi, kad galėsime kuo
skubiau priimti sprendimą.

Šengeno klausimas yra susijęs ne tik su tuo, kas dabar parašyta Europos Komisijos
komunikate; darbotvarkėje numatytas Šengeno erdvės plėtimo klausimas. Tarybai
pirmininkaujanti Vengrija aiškiai atskiria šiuos du klausimus. Niekas neturėtų norėti
nepaisyti dviejų šalių, kurios įdėjo labai daug darbo, energijos ir pinigų siekdamos tinkamai
pasirengti ir įvykdyti griežtus prisijungimo prie Šengeno erdvės reikalavimus, ir viską
sugadinti teigiant, kad šiuo metu tam netinkamas laikas.

Vasario mėnesį, kai Tarybai pirmininkavo Vengrija, jau pripažinome, kad techninių
standartų atžvilgiu Rumunija buvo pasirengusi, o Bulgarija dar turėjo atlikti dalį namų
darbų. Džiaugiuosi galėdama pranešti, kad Šengeno vertinimo grupė „Sch-eval“ dabar
sužinojo, kad Bulgarija atliko reikiamus darbus.

Tikiuosi, kad prieš Vengrijai baigiant pirmininkauti Tarybai galėsime teigti, kad techninis
pasirengimas užbaigtas. Minėtos dvi šalys įgyvendino techninius Šengeno reikalavimus.
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Politinis sprendimas turės būti priimtas, kai valstybės narės bus jam pasirengusios. Tarėmės
su visomis susijusiomis šalimis ir bandome rasti sprendimą, kuris būtų priimtinas visoms
suinteresuotosioms šalims, Rumunijai, Bulgarijai ir valstybėms narėms, kurioms nerimą
kelia Šengeno mechanizmas.

Galiausiai, pateiksiu pastabą: manau, kad M. Weber iš Europos liaudies partijos frakcijos
(krikščionių demokratų) teigė, kad turime būti labai atsargūs įgyvendindami su migrantais,
Europos Sąjungos problemomis ir darbo jėgos pasiūla susijusią politiką. Visiškai su tuo
sutinku. Turėtume nepamiršti, kad turime savų bedarbių, bet taip pat turėtume nepamiršti,
kad Europos Sąjungos visuomenė senėja ir kad turėsime darbo jėgos pasiūlos problemų.

Todėl Tarybai pirmininkaujanti Vengrija įsipareigojo į darbotvarkę įtraukti demografinius
klausimus, padėti kitoms šalims suprasti, kurios valstybės narės labai sėkmingai įgyvendino
demografinę ir šeimos politiką. Norėtume pagerinti Europos Sąjungos šeimų padėtį.
Norėtume, kad Europos Sąjungoje gimtų daugiau vaikų, nes visos valstybės narės
gimstamumą skatina savomis priemonėmis, o didesnis gimstamumas – senėjančios
visuomenės problemos sprendimas, ir būtų gerai, jeigu šios problemos neturėtume spręsti
migruodami.

Pirmininkė. −   Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Ivo Belet (PPE)   , raštu. – (NL) Kartu su euru laisvas asmenų judėjimas ES – vienas iš
pagrindinių Europos Sąjungos projekto ramsčių. Nėra visiškai jokios priežasties dabar tuo
abejoti. Reakcija į tai, kad tūkstančiai pabėgėlių, kurie tiesiogine žodžio prasme buvo
nunešti į krantą pietų Europoje, negali būti laikoma svaria priežastimi mums pradėti
uždarinėti savo vidaus sienas, netgi laikinai. Vienintelis pagrįstas būdas į tai reaguoti – ką
nors daryti trumpuoju laikotarpiu siekiant įgyvendinti bendrą Europos prieglobsčio ir
migracijos politiką. Negalime ir neturėtume sėdėti sudėję rankų ir leisti 30 000 Italijos ir
Graikijos pakrantėse atsidūrusių pabėgėlių pakenkti ES ramsčiams. Akivaizdu, kad Italija
teisingai padarė prašydama Europos Sąjungos būti solidaria ir spręsti šią problemą.
Solidarumas – šios problemos sprendimas. Sienų uždarymas, netgi laikinai, – paniška
reakcija, visiškai nenaudinga ES lyderiams.

John Bufton (EFD)   , raštu.  – Europos Komisija, reaguodama į suprantamus ES kylančius
sunkumus, siekia daugiau centralizuotos valdžios. Ji sumaniai pasinaudojo finansų krize
ir nepraleido progos pateisinti ekonomikos valdyseną, užuot pripažinusi euro nesėkmę,
susirūpinimas dėl staigaus migrantų srauto ir dėl to šalyse kylančio nerimo naudojamas
siekiant stiprinti Šengeno erdvę ir centralizuotą valdymą. EP narius renka žmonės,
pareikšdami savo nuomonę. EP nariai atstovauja šalims, iš kurių jie yra kilę. Tačiau kai jie
čia reiškia savo nacionalinius interesus, tai vadinama „populizmu“. J. M. Barroso teigė, kad
tampa madinga būti populistais ir mojuoti ksenofobijos vėliava. Ar jis mano, kad valstybės
esmė – turėti šalies valdžią, nepriklausomą ekonomiką ir valstybės sienas – iš prigimties
ydinga? Kodėl neišdrįsus tiesiog atsikratyti Europos Parlamentu ir Europos Sąjungą paimti
jėga? Plūdimasis, panikos kėlimas ir šliaužianti biurokratija – apskaičiuota ir apsėsta didybės
manijos. Bet nemanykite, kad to nežinome. Jeigu nežinotume, vadinamoji populizmo
„mada“ nebūtų formuojama. Žmonės pradeda suvokti jūsų ketinimus, ir ateis laikas, kai
būsite demaskuoti.

Giovanni Collino (PPE),    raštu. – (IT) Migracijos problemos, su kuria susiduriame Italijoje
ir visoje Europos Sąjungoje, negalima paversti tiesiog ekstremaliąja humanitarine padėtimi,
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nors šią padėtį reikia kuo skubiau spręsti. Mes, EP nariai, – kurie, kaip žinome, esame
atsakingi už savo piliečių politinės valios išreiškimą ir jų prašymų ilgalaikio tvarumo
įgyvendinimą ir vertinimą, – turime turėti bendrą viziją ir turime žinoti, kaip ją apginti nuo
kitų institucijų. Imigracijos politikos atveju bendra vizija prasideda nuo senėjančios Europos
Sąjungos visuomenės analizės, nors skirtingose Europos Sąjungos šalyse ji senėja gana
nevienodai. Jaučiamas didelis gimstamumo ir mirtingumo rodiklių disbalansas, o mūsų
augimas taip pat susijęs su darbo jėgos pasiskirstymu, siekiant užtikrinti, kad rinka turėtų
reikiamus išteklius, kad galėtų nuolat gaminti viską, ko reikia. Todėl Europos Parlamentas
kitų institucijų akivaizdoje turėtų palaikyti visapusį imigracijos problemos valdymą,
įskaitant valstybių narių vyriausybes, o gaivinimo strategijos esme turėtų būti laikomi
žmonės – tai sakydamas turiu omenyje ne tik ekonomikos gaivinimą – tam reikia
santechnikų, inžinierių ir statybininkų bei bankininkystės sektoriaus.

Anne Delvaux (PPE),    raštu. – (FR) Italijos sprendimas tūkstančiams imigrantų iš Tuniso,
kurie atvyko į jos žemę, išduoti laikinus leidimus gyventi ES, po kurio Prancūzija paprašė
laikinai atkurti pasienio kontrolę, paskatino suabejoti Šengeno erdve, kuri yra vienas iš
apčiuopiamiausių Europos Sąjungos integracijos aspektų.

Europos Komisijos gegužės 4 dienos komunikate pateikti pasiūlymai, įskaitant, pirmiausia,
planuojamą „išskirtinių aplinkybių“ laikotarpio pratęsimą, pagal kuriuos gali būti atkurta
vidaus sienų kontrolė, mane šiek tiek glumina. Žinoma, neleisime dviejų valstybių vadovams
panorėjus rizikuoti vienu iš svarbiausių Europos Sąjungos laimėjimų.

Imigracija – sunkumas, į kurį reikia reaguoti Europos Sąjungos mastu, dėl to raginu kurti
bendrą migracijos politiką. Pats laikas pateikti atsakymą į šį klausimą. Tikiuosi, kad birželio
mėnesį vyksiančio Europos vadovų susitikimo, kuriame bus aptartas šis klausimas, neterš
populistinių nuotaikų atmosfera.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    raštu. – (SK) Norėčiau išreikšti savo nusivylimą tuo,
kad Europos Komisija visą migracijos klausimą apribojo Viduržemio jūros regiono ir
Šengeno erdvės problemomis. Padėtis kritinė. Iš Europos Komisijos jau seniai laukiama
plataus užmojo strategijos. Ne antieuropietiško plano, kaip atkurti valstybių narių sienas.
Europos Komisijos narė C. Malmström teisingai daro pabrėždama, kad laisvas asmenų
judėjimas per Europos Sąjungos valstybių sienas – didžiulė sėkmė, ir negalime to netekti.
Šiuo atžvilgiu, Europos Komisijos pasiūlymas valdyti migracijos srautus atrodo
nesuvokiamas. Pirmiausia, ta dalis, kurioje leidžiama įvesti ES pasienio kontrolę, netgi jeigu
ši kontrolė vykdoma tik laikinai, esant ekstremaliajai padėčiai. Tai, kad valstybė negali
nuspręsti dėl tokios priemonės, kad tai padaryti gali tik Europos Sąjunga, – teigiamas
dalykas. Nepaisant to, manau, kad ši sąlyga – žingsnis atgal, ir ja be reikalo nuolankiai
pasiduodama populistiniam Prancūzijos ir Italijos premjerų spaudimui. Kalbame ne apie
ką nors nereikšmingo, o apie vieną iš esminių ES principų – judėjimo laisvę. Nesu tikra, ar
turėtume tai aukoti norėdami spręsti esamas problemas valdydami migracijos srautus iš
Afrikos. Mano nuomone, Europos Sąjunga turėtų planuoti tai, kaip valstybės narės dalysis
migracijos srautais iš Viduržemio jūros regiono, ir veiksmingai valdyti imigrantų integraciją.
Europos Komisija rekomenduoja gegužės ir birželio mėnesiais priimti daugelį su migracija
susijusių dokumentų. Norėčiau išreikšti viltį, kad, formuluodama šiuos dokumentus,
Europos Komisija išliks nešališka ir rami.

Elisabetta Gardini (PPE),    raštu. – (IT) Dabartinė politinė Šiaurės Afrikos krizė ir dėl jos
atsirandanti migracija patvirtina poreikį siekti tvirto Europos Sąjungos metodo sprendžiant
imigracijos ir prieglobsčio suteikimo klausimus. Imigracija – Europos Sąjungai kylantis
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sunkumas, kuriam spręsti reikia ne tik skubaus ir veiksmingo sprendimo, bet ir bendros
ilgalaikės strategijos. Galbūt pamirštame, kad, remiantis vėliausiais Jungtinių Tautų
apytiksliais skaičiavimais, nuo praėjusių metų kovo mėnesio 12 360 migrantų išvyko iš
Libijos ir atvyko į Italiją ir Maltą, bet jau 700 000 žmonių pabėgo iš Libijos ir Tuniso
siekdami perplaukti Viduržemio jūrą. Neturėdami bendro plano dėl imigrantų priėmimo
ir sienų kontrolės, rizikuojame, kad imigracija taps nekontroliuojama ir chaotiška ir turės
rimtų pasekmių visai Europos Sąjungai. Šiuo požiūriu svarbu stiprinti FRONTEX, skatinti
didesnį valstybių narių solidarumą, sudaryti susitarimus dėl didesnės sienų kontrolės ir
neteisėtus imigrantus grąžinti į tėvynę. Galiausiai, kalbant apie Šengeno sistemos pokyčius,
toks sprendimas turėtų būti priimtas Europos Sąjungos lygmeniu, o ne paliktas vienos
valstybės rankose. Neturėtume leisti labiausiai nuo migracijos srautų kenčiančioms
valstybėms rizikuoti tapti dar labiau atskirtoms.

Kinga Göncz (S&D)   , raštu. – (HU) Šiandien vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos
sunkumų – nuspręsti, kaip reaguoti į revoliucijas, kilusias prie jos pietinių sienų. Šio regiono
demokratizavimas – pagrindinis ES interesas; ji turi rasti sprendimą, ką daryti su pabėgėlių,
atvykstančių iš šio regiono, srautu, ir šis sprendimas turi būti suderinamas su humanitariniais
principais ir žmogaus teisėmis. Būtina užtikrinti, kad valstybės narės būtų solidarios, ypač
į Europos Sąjungą atvykstančių pabėgėlių atžvilgiu. Mes, vengrai, tikrai galime suprasti,
kaip tai svarbu, nes po 1956 metų sukilimo daugelis pasaulio šalių priėmė šimtus tūkstančių
mūsų tėvynainių.

Atsakymas į migracijos srautų klausimą – ne įvesti vidaus sienų kontrolę, bet paspartinti
vykstančias derybas siekiant kuo skubiau priimti pabėgėlių paketą, bendrą Europos Sąjungos
migracijos politiką ir sukurti Šengeno įvertinimo sistemą.

Sienų kontrolės įvedimas, nors ir laikinas, pakenktų vienam iš simbolinių ES teisynų ir
kliudytų laisvai judėti piliečiams. Šį teisyną Europos Sąjungos piliečiai turi branginti, jis
taip pat garantuoja, kad bus įgyvendinta ir sėkmingai veiks bendroji ekonominė erdvė.
Kartu turime rasti kylančių problemų sprendimus, neturėtume suteikti pagrindo
populistams ir pavienių asmenų nuomonėms, kuriomis siūlomi grynai apgaulingi
sprendimai.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE)   , raštu. – (PL) Per savo diskusijas dėl Šengeno erdvės
stiprinimo ir jos valdymo gerinimo taip pat turime apsvarstyti Europos Sąjungos naująją
migracijos politiką, atsižvelgdami ne tik į Šiaurės Afrikos padėtį, bet ir į galimus įvykius
mūsų kaimyninėse šalyse iš rytų. Sunku nuspėti, kas ateityje gali įvykti posovietinėse šalyse.
Taip pat turime nepamiršti, su kokiais sunkumais susiduria Europos Sąjunga. ES visuomenė
senėja, todėl migrantų srautas neturėtų būti laikomas vien grėsme Europos Sąjungos darbo
rinkai. Migrantai dažnai padeda augti šalies, į kurią jie atvyksta, ekonomikai.

Taip buvo po to, kai į ES buvo priimtos naujos valstybės narės. Vokietija, kuri baiminosi
migrantų srauto, taikė pereinamuosius laikotarpius ir tik dabar atveria savo sienas
darbuotojams iš Lenkijos. JK nusprendė atverti savo darbo rinką iš karto ir dabar džiaugiasi
daugmaž dviejų milijonų jaunų, produktyvių ir energingų lenkų įdarbinimo teikiama
nauda. Taip pat dažnai sakoma, kad turėtume priimti politinius migrantus, bet užverti
Europos Sąjungos duris ekonominiams migrantams. Mano nuomone, toks skirstymas
nelabai prasmingas, nes dažnai sunku nustatyti, kurios rūšies migrantai yra tam tikri
asmenys. Kaip turėtume klasifikuoti vidurinės klasės protestus arabų šalyse? Pagrindinės
jų priežastys – politinės ir ekonominės. Todėl netapkime įsivaizduojamų baimių aukomis,
bet galvokime apie savo vystymosi galimybes.
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Edward Scicluna (S&D)   , raštu.  – Agresyvi Prancūzijos ir Italijos politinių lyderių pozicija
Ventimiljos incidento atžvilgiu neturi nieko bendra su Šengeno susitarimu, ji naudojama
siekiant padaryti įspūdį piliečiams. Apie 20 000 migrantų iš esmės buvo ekonominiai
migrantai, kurie norėjo susirasti darbą ir užsitikrinti geresnes ekonomines galimybes.
Tunisas, užuot leidęs nutekėti protams, nes jo geriausi ir protingiausi žmonės nori tapti
ekonominiais migrantais, reikalauja ES finansinės paramos savo ekonomikos vystymosi
programoms, kuriomis skatinamas jaunuolių ir bedarbių įdarbinimas. Tačiau tai neturėtų
atitraukti mūsų dėmesio nuo tikrosios problemos – kaip geriausiai tvarkytis su tikrų
prieglobsčio prašytojų iš Šiaurės Afrikos, kurie bėga arba bėgs iš karo nusiaubtų šalių,
migracija – sprendimo. Tam mums nereikia sugrąžinti valstybių sienų kontrolės. ES principai
apima laisvą judėjimą ir valstybių narių solidarumą, ir šiuo požiūriu neturėtume žengti
atgal. Sutartyse turime nuostatą dėl bendros ES prieglobsčio sistemos kūrimo ir tinkamo
valstybių narių pasidalijimo našta. Užuot mitę dešiniųjų populizmu, turėtume dirbti kaip
tikri europiečiai, siekdami įgyvendinti reikiamus teisės aktus.

Debora Serracchiani (S&D),    raštu. – (IT) Imigrantų srautų atvykimas į Lampedūzą
pastarosiomis dienomis rodo, kad imigracijos krizė tebesitęsia, ir reikia nedelsiant imtis
veiksmų jai spręsti. Mums aiškiai reikia geresnės Šengeno erdvės valdysenos, kuri numatyta
gegužės 4 dienos Europos Komisijos komunikate.

Šiuo tikslu reikia stiprinti solidarumo mechanizmus sprendžiant prieglobsčio prašytojų
perkėlimo, organizuoto mobilumo ir naujų partnerysčių su trečiosiomis šalimis klausimus.
Mechanizmų peržiūra siekiant taikyti Šengeno acquis neturėtų būti laikoma pasiteisinimu
siekiant vos panorėjus riboti judėjimo laisvę, ji turėtų skatinti ieškoti naujų galimybių.

Tikiuosi, kad labai greitai bus pateikti konkretūs pasiūlymai, kuriais bus siekiama kovoti
su išankstiniu nusistatymu ir diskriminacija, įstatymų nepaisymu ir skatinti žmogaus teises,
žmogiškąjį orumą ir taiką. Veiksmingas imigracijos valdymas ir taikaus sambūvio skatinimas
turėtų būti kasdienis geros politikos įsipareigojimas, kuriuo skatinamas vystymasis ir
saugumas. Didžiulių žmonių srautų sugrąžinimas į jų kilmės šalis nepadeda išlaikyti atstumo
tarp europiečių ir imigrantų. Iš tiesų, grąžinant žmones rizikuojama didinti neteisėtumą,
nesaugumą ir ekonomines išlaidas.

Monika Smolková (S&D),    raštu. – (SK) Masinę žmonių migraciją iš Šiaurės Afrikos
buvo galima numatyti prieš keletą mėnesių, taigi Prancūzija ir Italija kartu su Europos
Komisija turėjo nedelsdamos į ją reaguoti. Jų pareiškimai ir veiksmai šiandien, kai vienos
valstybės policija atsisako priimti kitos valstybės dokumentus, kelia nuostabą. Reikalavimai
ginti vidaus sienų interesus dėl 25 000 pabėgėlių yra iki šiol negirdėti ir populistiniai ir
prieštarauja visiems Šengeno susitarimu ginamiems principams. 2007 metų gruodžio
22 dieną padėjau nugriauti Slovakijos ir Vengrijos sienos užtvarą. Palyginti su žmonių
entuziazmu tuo metu, šiandieninis vidaus sienų stiprinimas atrodo tikras Šengeno idealų
neigimas. Laisvė, laisvas asmenų ir prekių judėjimas ir solidarumas su visais, kuriems reikia
solidarumo, turi išlikti svarbiausiais ES principais. Pasisakau prieš vidaus sienas, todėl
tikiuosi, kad bus sustiprinti Šengeno kontrolės mechanizmai, siekiant užkirsti kelią kai
kurių valstybių populistinėms tendencijoms, radikalėjimui ir nepakantumui, ir konsoliduota
Šengeno sistema, kuri yra vienas iš nuostabiausių šiandieninės Europos Sąjungos laimėjimų.

Nuno Teixeira (PPE)   , raštu. – (PT) Lampedūzos salą niokojantys įvykiai, prasidėję dėl
Šiaurės Afrikos visuomeninių revoliucijų, lėmė humanitarinę krizę, dėl kurios nuo sausio
iki balandžio mėnesio į ES atvyko daugiau kaip 20 000 imigrantų iš Tuniso. Italijos
vyriausybė nesugebėjo sėkmingai reaguoti į nesuskaitomą galybę prašymų suteikti
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prieglobstį ir staigų tūkstančių neteisėtų imigrantų atvykimą. 1985 metais sudarytas ir į
ES sutartį įtrauktas Šengeno susitarimas laikomas vienu iš puikiausių Europos Sąjungos
integracijos rezultatų. Todėl svarbu nepamiršti pagrindinių ES principų, kuriuos pažeidus
kils pavojus Šengeno erdvės veiksmingumui. Būtina tinkamai taikyti Šengeno susitarimus
siekiant solidarumo, abipusio dalijimosi informacija ir koordinavimo. Būtina spręsti
šiandien mūsų patiriamos humanitarinės krizės keliamas problemas, bet tai daryti reikia
taikant Šengeno taisyklėmis nustatytas teisines priemones. Labai svarbu tuos asmenis,
kurie turi teisę į tarptautinę apsaugą, kaip antai pabėgėliai, atskirti nuo ekonominių
migrantų, kad būtų galima apsaugoti tuos, kuriems tikrai reikia apsaugos. Kita vertus, bet
kokia kaina reikia užkirsti kelią vienašališkam Šengeno susitarimo pažeidimui, nes jis kelia
grėsmę 1985 metais pradėtam Europos Sąjungos erdvės be sienų kūrimui.

Kathleen Van Brempt (S&D),    raštu. – (NL) Dalis trečiadienį Europos Komisijos paskelbtų
pasiūlymų griežtinti prieglobsčio ir migracijos politiką yra nesąmonė, o kai kurios
iniciatyvos – geros. Siūlymas atlikti pasienio patikrą prie mūsų vidaus sienų labiau susijęs
su politiniais sumetimais, o ne su vadovavimu ir įžvalgomis. Bet, gerai, ši nuolaida
Prancūzijai ir Italijai, laimei, yra grynai simbolinė. Taip pat džiaugiuosi, kad savo
pasiūlymuose Europos Komisija parodė, kad ir ji suvokia, kad rimtų sprendimų, kaip
prieglobsčio ir migracijos politiką padaryti veiksmingesnę, ji turi ieškoti ne po bažnyčios
bokštais ir kad norint juos surasti, reikia kitokio, europietiškesnio bendradarbiavimo.

Valstybės narės labai skirtingai vertina prašymų suteikti prieglobstį paraiškas, ir šių
procedūrų rezultatai labai skiriasi. Todėl būtina sukurti bendrą Europos prieglobsčio
prašymo sistemą, kad prieglobsčio prašytojai žinotų, jog prireikus Europos Sąjunga gali
suteikti pagalbą, bet kad ji nedovanoja nemokamų bilietų nuotykių ieškotojams. Šią
sampratą turime susieti su prasmingų Europos Sąjungos ir jos kaimyninių šalių partnerysčių
kūrimu, kad galėtume remti augimą ir vystymąsi. Tikiuosi, kad Europos Komisija nebesileis
kai kurių politikų, norinčių savo valstybėse pelnyti taškų, būti naudojama kaip žaislas.
Mums reikia griežtų Europos Sąjungai kylančių problemų sprendimų. Šie pasiūlymai –
geras pradžios taškas, bet man reikia daugiau pasiūlymų.

Iuliu Winkler (PPE),    raštu. – (RO) ES, smarkiai paveikta ekonomikos ir finansų krizės ir
arabų sukilimo atgarsių, turėjusių didžiulių pasekmių, nes buvo įvesti reikalavimai
kontroliuoti emigrantų srautus ir galimybes naudotis naftos ištekliais, atrodo vis labiau
susiskaldžiusi ir gali atsisakyti vieno iš vertingiausių savo laimėjimų – laisvo judėjimo
Šengeno erdvėje. Europos Sąjungos piliečių laisvės judėti ribojimas įvedant naujus
apribojimus, nors ir laikinai, ir papildomų (be Šengeno susitarime numatytų) kriterijų
Rumunijai ir Bulgarijai taikymas pakenks Europos Sąjungos vienybei. Tikiu, kad Europos
Sąjunga – galinga, ir ji rodo solidarumą, ir esu vienas iš ES pirmininkaujančios Vengrijos
skatinamos vizijos, kurios šūkis – „stipri Europa“, rėmėjų. Tačiau, matydamas pastarojo
meto su Šengeno erdve susijusius pokyčius, turiu pasakyti, kad einame klaidingu keliu.
Lemiamais momentais, kaip dabartinių įvykių atveju, ES lyderiai turėtų būti įžvalgesni ir
rodyti daugiau solidarumo, ir būti suinteresuoti tuo, kad Europos Sąjungoje nebūtų leista
atgimti kvailam populizmui ir vidaus protekcionizmui. Šios problemos turės stulbinamų
pasekmių, kurias lengva nuspėti. Šengeno erdvę stiprinti ir joje kurti stabilumą padės tikrai
ne apribojimai ir draudimai.

Anna Záborská (PPE),    raštu. – (SK) Per Europos Parlamento plenarinio posėdžio diskusijas
taip pat paaiškėjo, kad Šengeno susitarime numatytas laisvas judėjimas – vienas iš
pagrindinių Europos Sąjungos bendradarbiavimo ramsčių, ir turime daryti viską, kas
įmanoma, kad jį išsaugotume. Tačiau taip pat matome, kad Europos Sąjunga nebuvo
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pasiruošusi tam, kad daugės imigrantų iš Tuniso ir Libijos. Tai, kad Italija šiems imigrantams
suteikė kelionės dokumentus, jiems leidžia laisvai judėti Šengeno erdvėje. Taigi tai taip pat
privertė kitas valstybes, pirmiausia, Prancūziją ir Vokietiją, pradėti intensyviai ieškoti
sprendimo. Šengeno susitarime išimtinėmis aplinkybėmis valstybėms leidžiama atsitiktinai
vykdyti keliautojų pasienio kontrolę, o, pvz., Danija šia galimybe jau pasinaudojo. Mano
nuomone, bendra Europos migracijos ir prieglobsčio politika – netinkamas sprendimas,
nes šis klausimas priklauso valstybių narių kompetencijai. Šiuo metu Šengeno erdvės
pasienyje esančios valstybės turėtų prisiimti atsakomybę ir apsaugoti bendras sienas, ir
imtis priemonių, kad ekonominiai migrantai būtų skubiau grąžinami į kilmės valstybes.

16. Tarpinstitucinis susitarimas dėl bendro skaidrumo registro - Darbo tvarkos
taisyklių dalinis keitimas sukūrus bendrą Parlamento ir Komisijos skaidrumo registrą

Pirmininkė. −   Kitas klausimas – bendros diskusijos dėl:

– pranešimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendro
skaidrumo registro sudarymo, kurį Konstitucinių reikalų komiteto vardu pateikė Carlo
Casini (2010/2291(ACI)) (A7-0174/2011) ir

– pranešimo dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių dalinio pakeitimo dėl bendro
Europos Parlamento ir Komisijos skaidrumo registro sudarymo, kurį Konstitucinių reikalų
komiteto vardu pateikė Carlo Casini (2010/2292(REG)) (A7-0173/2011).

Carlo Casini,    pranešėjas. – (IT) Ponia pirmininke, ministre, Komisijos nare, ponios ir
ponai, padarysiu vieną pareiškimą dėl abiejų klausimų, kurie susiję su ta pačia tema.

Šiomis diskusijomis ir po jų skelbsimu balsavimu užbaigsime užduotį ir derybų darbo
grupėje, kuriai pirmininkavo D. Wallis ir kurią sudarė kolegos nariai iš visų frakcijų ir
M. Šefčovičiaus vadovaujama Europos Komisijos delegacija, laikotarpį, per kurį parengtas
susitarimo dėl bendro skaidrumo registro sukūrimo sudarymo projektas. Per keletą mėnesių
Konstitucinių reikalų komitetas (AFCO) parengė šį pranešimą ir pateikė galutinę pranešimo
dėl Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių dalinio pakeitimo versiją.

Asmeniškai aš buvau labai nustebęs dėl to, kiek visuomenės dėmesio sulaukė šis susitarimas
dėl skaidrumo registro. Bijau, kad žmonės mano, jog jo rezultatai turės didesnį poveikį,
negu iš tiesų siekta. Skaidrumas – teisingų politinių veiksmų apsauga, bet jis nėra tinkama
priemonė norint priartėti prie korupcijos esmės. Pastarojo meto atvejai, kai žurnalistai
mėgino papirkti keletą EP narių, taip pat galėjo įvykti už EP pastato ribų. Be to, asmenys,
kuriuos galima papirkti, žino, kaip išvengti, kad jie nebūtų atpažinti, todėl registrai nėra
sidabrinė kulka.

Tinkama priemonė šiam darbui atlikti – baudžiamoji teisė. Tačiau, jeigu nepakanka valstybių
narių baudžiamosios teisės, mums reikės dar kartą perskaityti Lisabonos sutarties
82–86 straipsnius ir pagalvoti apie tai, ar EP narių korupciją galime laikyti tarpvalstybiniu
nusikaltimu, ar veiksmu, kuris kenkia Europos Sąjungos finansiniams interesams, ir
nuspręsti, ar įsteigti Europos Sąjungos prokuroro pareigybę, kuri, beje, būtų svarbus žingsnis
siekiant vienybės.

Skaidrumo registro užduotis paprastesnė. Kai kuriose šalyse terminas „lobistas“ turi neigiamą
reikšmę, o kitose spaudimo darymas suprantamas beveik kaip viešoji paslauga, nes taip
sprendimų priėmėjai informuojami apie klausimus, apie kuriuos kitu atveju jie galėtų
nežinoti. Tai ypač svarbu Europos Parlamentui, nes dažnai klausimai, su kuriais susiduria
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EP nariai, būna labai sudėtingi ir techniniai, ir mes beveik visada turime rasti skirtingus
interesus ginančių įmonių ir valstybių pusiausvyrą.

Šiuo atveju lobistai labai praverčia. Taigi, jų nebevadinsime lobistais – vadinsime
suinteresuotosiomis šalimis. Žinoma, interesai gali būti prieštaringi, ir ne be pagrindo.
Buvau teisėjas ir galiu pasakyti, kad priešingų pusių kryžminė apklausa laikoma sąlyga
tiesai atskleisti ir teisingumui pasiekti. Taigi, turėti lobistus arba suinteresuotąsias šalis su
prieštaringais interesais – gerai: svarbiausia – teisėjas – todėl ir EP nariai – išlaiko minties
laisvę, nepriklausomumą ir teisę sąžiningai veikti visų labui. Todėl, bendrai susitarus
Europos Parlamentui ir Europos Komisijai, sukūrėme skaidrumo registrą ir viliamės, kad
prie šio susitarimo greitai prisijungs ir Taryba.

Norintieji rodyti savo interesus laisvai gali patekti į mūsų patalpas, bet jie turi būti įtraukti
į registrą, kuriame bus įrašyta visa informacija apie jų teisinę ir finansinę padėtį. Šis registras
– viešas. Yra organizacijų, kurios nesiekia savanaudiškų interesų, bet bando bendradarbiauti
kuriant Europos Sąjungos politiką siekiant įgyvendinti bendrąsias vertybes, kaip antai
bažnyčios, politinės partijos ir regionai. Jų nereikia įtraukti į šį registrą: bet jeigu jie turi
atskirus biurus, kurių išimtinė užduotis – palaikyti ryšius su Europos Sąjungos institucijomis,
jas reikia įtraukti į registrą, nors teisiniu požiūriu jos bus traktuojamos kitaip negu
suinteresuotosios šalys.

Kaip jau minėta, į naująjį registrą taip pat įtrauktas Darbo tvarkos taisyklių dalinis
pakeitimas. Todėl parengti du pranešimai, tačiau bet kuriuo atveju tai tik pirmasis žingsnis
siekiant visiško skaidrumo. Kai kurios hipotezės jau tyrinėjamos ir po tolesnių svarstymų
galėtų būti paverčiamos taisyklėmis, taigi dokumento, kuriuo priimamas minėtas
susitarimas, 9 punkte numatyta galimybė minėtuose pranešimuose pateikti išsamius
duomenis apie suinteresuotąsias šalis, kurios rengiant pranešimą susitiko su EP nariais.

Tokia plati galimų pakeitimų sąlyga skatina mane pareikšti neigiamą nuomonę apie
pakeitimus, kuriais būtų apribojami tokie būsimi svarstymai. Tačiau tikiuosi, kad Taryba
greitai prisijungs prie šio susitarimo ir kad jam EP bus nedelsiant plačiai pritarta, ir tai bus
tvirtas ženklas apie pareigą siekti skaidrumo ir raginimas veikti. Tikiuosi, kad „už“ bus
balsuojama beveik vieningai.

Enikő Győri,    einanti Tarybos pirmininko pareigas. − (HU) Ponia pirmininke, Komisijos
nare, ponios ir ponai, skaidrumas – ypač svarbus demokratinių institucijų principas. Tai
ypač pasakytina apie Europos Sąjungos institucijas, nes – kaip visi žino – jos dažnai
kaltinamos neįtraukimu į sąrašą ir neskaidria veikla. Taryba yra įsipareigojusi dėti pastangas
siekdama užtikrinti didžiausią galimą Europos Sąjungos institucijų ir agentūrų skaidrumą.
Taryba taip pat supranta, kad piliečiai tikisi, kad asmenys, kuriuos jie skyrė atsakingais už
jų reikalų tvarkymą, laikysis griežčiausių standartų; todėl Taryba palankiai vertina Europos
Parlamento ir Tarybos iniciatyvą kurti skaidrumo registrą.

Ypač palankiai vertinu Carlo Casini pranešimus. Jeigu EP jiems pritars, per ateinančius
mėnesius bus galima sukurti skaidrumo registrą, kuris bus pagrįstas šiais pranešimais. Taip
galėtume dar kartą parodyti, kad ES yra įsipareigojusi siekti skaidrumo ne tik žodžiais, bet
ir darbais.

Pasinaudodama šia proga, norėčiau pabrėžti, kad žinau, jog Taryba buvo pakviesta dalyvauti
sudarant skaidrumo registrą. Iki šiol ji nenorėjo visiškai dalyvauti šiame procese, nes,
skirtingai negu Europos Parlamentas ir Europos Komisija, Taryba iš esmės nėra susijusi su
interesų grupių atstovų veikla. Paprastai su Taryba jie nesusisiekia kaip su institucija, o
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savo veiklą nukreipia į valstybes nares. Nepaisant to, jau paaiškinau tai, kad Taryba yra
pasirengusi dalyvauti rengiant registrą ir stebėti susijusią veiklą. Taip pat esame pasirengę
aptarti galimo Tarybos vaidmens aspektus su Europos Parlamentu ir Europos Komisija, ir,
žinoma, neatidėlioti šio dviejų institucijų susitarimo įgyvendinimo.

Ponios ir ponai, remdamiesi pastarojo meto Tarybos sprendimu, šiuo metu svarstome
galimybę pateikti politinį pareiškimą dėl registro pradėjimo birželio mėnesį.

Maroš Šefčovič,    Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas . − Ponia pirmininke,
skaidrumas – piliečių intereso ir susirūpinimo klausimas, ir būtina didinti Europos Sąjungos
demokratinį teisėtumą.

Labai džiaugiuosi galėdamas jus informuoti, kad jau šiandien Europos Komisijos registre
turime daugiau kaip 3 800 įrašų.

Todėl esu visiškai tikras, kad bendro skaidrumo registro priėmimas bus didelis žingsnis į
priekį didinant ES sprendimų priėmimo proceso skaidrumą ir tiesiogiai reaguojant į piliečių
susirūpinimą.

Norėčiau pagirti labai konstruktyvų darbą, kurį atlikome savo bendroje darbo grupėje.
Šiuo atžvilgiu, norėčiau pagerbti šiandienos posėdžiui pirmininkavusią D. Wallis, mūsų
pranešėją C. Casini, J. Leinen ir I. Durant. Ši grupė buvo puiki, ir buvo tikrai malonu su ja
dirbti.

Mūsų darbo rezultatas – gerai subalansuotas ir pragmatiškas tarpinstitucinio susitarimo
projektas, kurį šiandien teikiame Europos Parlamentui svarstyti ir aptarti.

Teigiamas balsavimas rytoj leis mūsų dviem institucijoms birželio mėnesį bendrai pradėti
pildyti registrą. Tai bus aiškus politinis ženklas, kuriuo bus patvirtintas mūsų ryžtas Europos
Sąjungos arenoje priversti veikti skaidriai ir etiškai.

Šiuo registru siekiama piliečiams užtikrinti daugiau organizacijų ir savarankiškai dirbančių
asmenų, kurie formuoja ES politiką arba bando daryti įtaką ES sprendimų priėmimui,
skaidrumo.

Suprantu, kad buvo nerimaujama dėl regioninių viešųjų agentūrų, taigi geriau būtų pateikti
paaiškinimą. Kilo klausimas, ar jos turėtų registruotis. Manau, kad, jeigu atidžiai
perskaitysime šį tekstą, jame neatsispindės jų tikroji tapatybė ir tai, kad jos užtikrina
tiesioginį atstovavimą savo piliečiams, kuris nustatytas jų konstitucinėmis sistemomis.

Atidžiai perskaitę minėto susitarimo turinį, turėtume tuo visiškai įsitikinti. Iš tiesų, šiame
tekste aiškiai minima tai, kad vietos, regioninės ir savivaldybių institucijos neturi registruotis.
Toks požiūris bus netgi patvirtintas I priede, kuriame nurodoma, kad pačios viešosios
institucijos neturi registruotis.

Tarnyboms, priklausančioms administracijai, kurioje dirba vietos, regioninės valdžios ir
savivaldybių pareigūnai, ir kurios dalyvauja institucinėje arba konstitucinėje veikloje, taip
pat nereikės registruotis. Tikiuosi, kad tai padės paaiškinti susirūpinimą keliančius
klausimus, kuriuos užregistravau per pastarąsias keletą dienų.

Baigiamasis žodis apie tarpinstitucinį aspektą. Manau, kad visi esame tos nuomonės, kad
bendro bendradarbiavimo su Europos Komisija ir Europos Parlamentu laimėjimas toliau
turėtų būti konsoliduotas į veiklą įtraukiant Tarybą.
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Todėl esu įpareigota, ir iš visos širdies dėkoju Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai už tai,
kad pakeitė Tarybos nuomonę ir ją nuteikė pozityviai bei paskatino pozityviai mąstyti
ieškant būdų, padėsiančių geriausiai organizuoti Tarybos, Europos Komisijos ir Europos
Parlamento santykius tvarkant registrą, nes politinis ženklas, kad šios trys institucijos į šį
klausimą taip rimtai žiūri ir kad jos ketina skaidrumo klausimą spręsti kartu, bus tvirtas.
Esu tikra, kad turint tokią visų trijų institucijų politinę paramą, labai greitai bus pasiekta
4 000 registro įrašų riba.

Manfred Weber,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, ministre, Komisijos nare,
skaidrumas – demokratijos kertinis akmuo, užtikrinantis, kad žmonės žinotų, kas siekia
daryti įtaką ir kaip priimami sprendimai. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos
Parlamentas turi gerokai daugiau galių. Todėl teisinga siekti, kad mūsų modus operandi
turėtų visada būti atvira diskusijoms ir kad mes turėtume kelti sau klausimus.

Europos Parlamento ir Europos Komisijos derybos dėl skaidrumo registro buvo sėkmingos,
ir dabar pasiekėme puikių rezultatų. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad gerai tai, kad vietos
ir regioninėms valdžios institucijoms, netgi bažnyčioms, radome aiškias taisykles, kurios
atspindi jų interesus.

Taip pat norėčiau pasakyti, kad nemanome, kad pats lobizmas yra negerai. Mums reikia
ekspertų nuomonių ir reikia, kad galėtume dėl savo darbo pasikviesti ekspertus. Galiausiai,
svarbu, kad mes, parlamentarai, galėtume laisvai svarstyti įvairius klausimus ir
nepriklausomai priimti sprendimus. Dabar norėčiau pasakyti, kad mes, parlamentarai,
turime daug priežasčių didžiuotis. Jeigu EP lyginsime su nacionaliniais parlamentais,
matysime, kad tik keletas Europos Sąjungos valstybių narių turi sukūrusios savo skaidrumo
registrą. Mano šalies sostinėje Berlyne, kuriame gyvenu, nėra skaidrumo registro, todėl visi
turėtume žinoti, kad tai tikrai svarbus žingsnis į priekį.

Tarybai norėčiau pasakyti štai ką: jeigu šis klausimas nėra problema Tarybai, nes lobistai
joje turi labai mažai įtakos, jai turėtų būti lengviau pasirašyti susitarimą dėl šio registro.
Atitinkamai, Taryba gali įveikti savo vidaus pasipriešinimą.

Galiausiai, ponia pirmininke, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad, jeigu mes Europos
Parlamente ateityje norime išvengti reikšmingesnės lobistų įtakos, mums reikės didesnės
paramos ir daugiau darbuotojų, o tai leis mums pasiekti daugiau dėl Europos Sąjungos
piliečių.

Matthias Groote,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia
norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems su šiuo procesu susijusiems asmenims, nes po
rytojaus balsavimo galiausiai bus užbaigtas ilgas įtempto darbo laikotarpis. Tai bus gera
diena Europos Sąjungai, Europos Parlamentui, kaip institucijai, ir Europos Komisijai, nes
mums pavyko sėkmingai pradėti tvarkyti bendrą skaidrumo registrą. Tai svarbus žingsnis,
bet reikia atlikti daugiau.

Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmasis – kad šis registras iš tiesų nėra privalomas.
Tai šiuo metu būtina pasakyti atvirai. Šiuo atžvilgiu Europos Komisijos narei turiu klausimą:
Europos Komisija visada teigė, kad šiam registrui nėra tinkamo teisinio pagrindo. Ar ji
pasiruošusi tokį teisinį pagrindą sukurti, kad po peržiūros turėtume privalomą registrą?

Labai džiaugiausi Tarybos pareiškimu, kuriame ji nurodė, kad nemato jokių problemų
prisijungti prie mūsų registro, kaip ką tik minėjo M. Weber. Tikiuosi, kad Taryba išspręs
šį klausimą iki galo, nes šis registras bus iš tiesų užbaigtas tik tada, jeigu visos trys Europos
Sąjungos institucijos turės bendrą registrą ir jeigu jis bus privalomas. Kaip frakcija, pritariame
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kitos frakcijos pasiūlytam pakeitimui, kuriame reikalaujama, kad spaudimui daryti išleisti
pinigai taip pat būtų įtraukti į skaidrumo registrą; šį pakeitimą ketiname paremti.

Kalbant apie įvairias valstybių narių lobistų grupes, buvo aiškiai pareikšta, kad jos nebus
įtrauktos į registrą. Norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms EP nariams už jų norą šiuo
klausimu siekti kompromiso. Šis susitarimas tikrai būtų suteptas juoda dėme, jeigu su
valstybių narių lobistų grupėmis būtų elgiamasi taip pat, kaip su pramonės lobistais arba
kitomis profesinėmis asociacijomis.

Andrew Duff,    ALDE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, pastarojo meto skandalai
neabejotinai parodė tai, kokią įtaką Europos Parlamentui gali turėti lobistai, taigi liberalų
frakcija labai palankiai vertina lobistų registro racionalizavimą, kuriuo veiksmingai
sukuriama paprasta privaloma sistema, kuri turėtų padėti siekti didesnio skaidrumo ir
gerinti konsultacijas.

Ypač gerai vertinu šio pranešimo 9 dalį, kurioje Biuras raginamas sukurti teisėkūros proceso
sekimo sistemą, kuri leistų pranešėjams nurodyti visus lobistus, su kuriais buvo tartasi
rengiant teisės akto projektą. Tai keblus klausimas, bet manau, kad tai būtų žingsnis į priekį
siekiant gerinti Europos Parlamento teisėtumą ir mūsų teisėkūros proceso kokybę. Šią
sistemą užbaigti galima tik Tarybai – kuri yra antroji mūsų įstatymų leidžiamoji institucija
– prisijungus prie mūsų, bet palankiai vertinu pirmuosius žengiamus žingsnius ir dėkoju
pirmininkei už jos pareiškimą šią popietę.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

Matthias Groote (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti A. Duffui už tai,
kad jis iškėlė klausimą dėl teisėkūros proceso sekimo. Ar manote, kad juo (jo mastą dar
reikia apibrėžti) taip pat gali būti ribojamas Europos Parlamento darbas? Taip pat: kaip
manote, kiek rimti bus jo sukeliami padariniai?

Andrew Duff (ALDE). -   Ponia pirmininke, manau, kad ši sistema būtų eksperimentas.
Kaip visi eksperimentai, jeigu ji būtų sėkminga, tokia veikla paplistų. Tačiau manau, kad
ją reikėtų apriboti pranešėjais, kurie yra atsakingi už teisės akto rengimą Europos Parlamento
vardu. Jie turėtų skelbti asmenų, su kuriais atlikdami savo darbą jie oficialiai susitiko, vardus.

Manau, kad ji paskatintų Europos Parlamente spaudimą daryti protingai ir kompetentingai.
Visi žinome, kad pasikliaujame ne Europos Parlamentų specialistų specializacija ir
kompetencija.

Ashley Fox,    ECR frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, norėčiau pradėti padėka C. Casini
už jo darbą rengiant šį tarpinstitucinį susitarimą. Konstitucinių reikalų komiteto nariai ir
Europos Komisija gerai dirbo siekdami parengti prasmingą ir praktišką pranešimą,
suteiksiantį daugiau teisėkūros proceso skaidrumo. Ponia pirmininke, gerai, kad šiandien
posėdžiui pirmininkaujate jūs; dėkoju jums už jūsų darbą per Europos Parlamento ir
Europos Komisijos derybas.

Šis pranešimas proporcingas jame pateiktiems siūlymams; jis naudingas ir, manau, jis
pravers. Jame pripažįstamas svarbus regioninės ir vietos valdžios vaidmuo kuriant Europos
Sąjungos teisės aktus, ir dėl to juo aiškiai atskiriami lobistai ir vietos bei regioninės valdžios
pareigūnai.
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Nors šis pranešimas – žingsnis tinkama linkme, reikia daryti daugiau. Tikiuosi, kad šis
registras – jeigu jis pasiteisins – taps lobistams privalomu registru. Pritariu A. Duffo
pasiūlymui, kad pranešėjai turėtų įvardyti lobistus, su kuriais jie susisiekė rengdami teisės
aktą. Nekyla abejonių dėl to, kad mūsų rinkėjai į EP žiūri įtariai. Kuo daugiau skaidrumo
ir atvirumo – tuo geriau.

Turėdamas tai galvoje, gal galėčiau pasakyti, kad viena šio pranešimo problema – kad jame
trūksta vienos institucijos. Liūdna, kad Taryba nepasirašė šio susitarimo. Būdamos teisės
aktų leidimo dalyvės, valstybės narės turėtų susirinkti ir pasirašyti registrą, kad teisėkūros
procesas būtų tikrai skaidrus.

Gerald Häfner,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, politika
paremta pasitikėjimu. EP narius mūsų valstybių narių piliečiai išrinko pildydami laisvus ir
slaptus rinkimų biuletenius ir jie teisėtai tikisi, kad paisysime jų interesų, kitaip tariant,
visomis savo kalbomis ir sprendimais dirbsime visų labui, užuot siekę savo arba trečiųjų
šalių – įmonių arba kitų interesų grupių – interesų.

Tačiau taip pat suprantame, kad, pvz., Briuselyje mus supa daugiau kaip
10 000 profesionalių lobistų, kurie daro tai, kas nustatyta jų darbo aprašyme, būtent, bando
daryti įtaką Europos Parlamento nariams ir Europos Komisijai. Negalite to sustabdyti, nes
tai visiškai normalu – gyvename laisvoje ir atviroje visuomenėje – tačiau mums reikia, kad
mus išgirstų ir kad išlaikytume savo nepriklausomumą. Tai padaryti mums pavyko ne
visada, ir būta EP narių, kurie šias taisykles sulaužė, todėl tai viena iš pagrindinių priežasčių,
kodėl jas norime gerinti.

Skaidrumas – viena iš svarbiausių išankstinių pasitikėjimo sąlygų, ir būtent jo siekdami
šiuo metu dirbame. Po ypač ilgai užsitęsusių derybų mums pavyko susitarti su Europos
Komisija dėl šio skaidrumo registro. Žinoma, norėčiau, kad ir Taryba būtų dalyvavusi.

Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas ilgai vykdė šią kampaniją. Džiaugiamės, kad tai
pasiekta, ir visai didžiuojamės rezultatais, tačiau turiu pasakyti, kad nesame patenkinti
visais susitarimo aspektais. Norėtume, kad šis registras būtų privalomas ne tik Europos
Komisijos ir Europos Parlamento pastatuose dirbantiems asmenims, bet ir tiems, kurie
dirba kitur, pvz., prie taurės vyno viename iš daugelio Briuselio barų. Norime, kad šis
registras būtų taikomas ne tik Europos Parlamentui ir Europos Komisijai, bet ir Tarybai.
Norime, kad pateikiami išsamūs finansiniai duomenys būtų tikslesni ir reikšmingesni.
Manome, kad susijusios pinigų sumos turi būti vertinamos taip pat, o ne taip, kaip dabar
siūloma, kad smulkesnės operacijos matuojamos 50 000 EUR didėjimu, o stambesnės –
didesniu didėjimu, ir dėl to sunku tiksliai žinoti, apie kokią sumą kalbama. Taip pat
pritariame, kad bendras sekretoriatas turėtų atlikti reguliarią patikrą.

Nepaisant to, tai gera diena Europos Sąjungai, nes mums šis registras suteikia daugiau
skaidrumo. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems rengiant šį pranešimą už tai, kas
pasiekta.

Søren Bo Søndergaard,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DA) Ponia pirmininke, šis pranešimas
– žingsnis pirmyn siekiant didesnio atvirumo ir privalomo lobistų registro visiems,
siekiantiems ES daryti įtaką. Tačiau prieš akis – dar ilgas kelias, kol pasieksime savo tikslą.
Be to, kaip parodė korumpuoti EP nariai, mums taip pat reikia susitvarkyti savo namus.
Turime aiškiai pareikšti, kad EP nariams nėra priimtina turėti jokio papildomo mokamo
darbo, kuris galėtų versti abejoti mūsų sąžiningumu. Be to, turime turėti veiksmingas
kontrolės priemones ir taisykles, kad būtų galima nuspręsti dėl pasekmių sulaužius taisykles.
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Taip pat turime nustatyti aiškias taisykles, kaip apginti demaskuotojus, siekiant juos
apsaugoti, kad nenušautų. Laukiame nepaprastojo komiteto pranešimo ir, šiuo požiūriu,
tikimės greitos šio susitarimo, kurį šiandien aptariame, ir Europos Parlamento Darbo
tvarkos taisyklių peržiūros.

( Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę, pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, Søren Bo Søndergaardai, norėjau
paklausti, ką manote apie teisėkūros proceso sekimo metodą ir ką, jūsų požiūriu, reiškia
tai, kad skaidrumo registras toliau bus neprivalomas, kitaip tariant, kad bus didžiulių
spragų.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Dėkoju už jūsų klausimą. Jis suteikia man
galimybę pabrėžti tai, ką jau sakiau, būtent, kad prieš akis – dar ilgas kelias, kol pasieksime
savo tikslą. Nemanome, kad tikslą jau pasiekėme. Manome, kad kai ko dar trūksta. Aišku,
kad klausimas dėl registro privalomumo yra visiškai esminis. Manome, kad skaitmeninis
teisėkūros tekstų proceso sekimas – tinkamas ir kad jį turėtume naudoti, bet, žinoma, taip
pat manome, kad jis turi būti privalomas, kad būtų veiksmingas. Tačiau, kaip sakiau, tai
žingsnis tinkama linkme, ir tikimės, kad, kai gausime specialiojo komiteto pranešimą ir
reikės peržiūrėti šį tekstą – nes jį reikia peržiūrėti per dvejus metus – turėsime galimybę
visiškai pasiekti savo tikslą, nes šios srities tikslą turime visiškai pasiekti.

John Stuart Agnew (EFD). -   Ponia pirmininke, taigi, turime turėti skaidrumo registrą!
Nieko stebėtina, kad tai įvyko dėl to, kad sumanūs D. Britanijos žurnalistai galėjo parodyti,
kaip lengvai kai kurie EP nariai pasidavė pinigų masalui. Šiuo požiūriu Europos Parlamentas,
skirtingai negu policijos viršininkas filme „Casablanca“, atvirai pareiškė, kad buvo pritrenktas
– pritrenktas! – sužinojęs, kad įtaka buvo daroma jo panosėje.

Šis registras turi visus požymius, kad arklidės durys uždaromos praėjus daug laiko po to,
kai išėjo arklys. Šis registras nedaug ką pakeis; lobistai visada sugebės pasiekti savo. Buvo
įvesta savanoriškos registracijos sistema; ji buvo gana nesėkminga. Dabar šiek tiek pasimatys,
kas vyksta, bet daugelis šių dalykų bus panardinta tamsiose stovinčio tvenkinio gelmėse;
tai bus įprastas verslas.

Kaip įprasta, stipriausią smūgį biurokratija suduos įstatymų gerbimui; ir įstatymo pažeidėjai
tiesiog ras būdą tęsti savo veiklą. Nors daugybė mokesčių mokėtojų pinigų plaukioja po
Briuselį, visada bus nesąžiningų lobistų, nes kai yra dvėselienos, visada atsiranda grobuonių.

( Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį. )

PIRMININKAVO: LIBOR ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Pone pirmininke, J. S. Agnew, nors visiškai pritariu
sumanymui gerai koordinuoti keitimąsi nuomonėmis per diskusijas, esu mažiau patenkintas
tada, kai pateikiama klaidinga informacija. Dėl to norėčiau jūsų paprašyti pataisyti savo
paskutinį pareiškimą. Ką tik teigėte, kad Europos Parlamentas paprasčiausiai aptaria
skaidrumo registro klausimą, nes neseniai keletas Didžiosios Britanijos laikraščių
visuomenės dėmesiui pateikė konkretų straipsnį. Todėl norėčiau jūsų paprašyti Europos
Parlamentui ir plačiajai visuomenei paaiškinti, kad šį klausimą pradėjome aptarti šiek tiek

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT202



anksčiau ir kad dėl šio skaidrumo registro buvo susitarta prieš paskelbiant jūsų minėtą
straipsnį.

John Stuart Agnew (EFD). -   Pone pirmininke, pasirodo, tai katalizatorius, pradėjęs visą
šią istoriją. Bet kuriuo atveju, nenoriu, kad čia būtų bet kuris EP narys iš Didžiosios Britanijos.
Nesuprantu, kodėl spręsdami savo klausimus, turėtume taikstytis su užsienio institucijomis.
Einant tolyn į pietus arba rytus, korupcijos kultūra prastėja. Man tai nepatinka, ir nenoriu,
kad mano šalis tame dalyvautų.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pone pirmininke, visi žinome, kad ne tik Europos
Parlamentas, bet ir visa Europos Sąjunga turi didžiulę patikimumo problemą. Esu tikras,
kad to G. Häfner girdėti nenori, tačiau, nors Europos Parlamentas pagaliau sudarė susitarimą
dėl šio skaidrumo registro, neabejotinai pasiduodant spaudimui dėl pastarojo meto skandalo
dėl lobizmo, mano nuomone, šis registras nebus pakankamai veiksmingas.

Manau, kad savanoriškas registras – tiesiog apgaulė, ir jis neužtikrins didesnio skaidrumo
arba neprivers Ministrų Tarybos dalyvauti šiame procese, taigi, šiame susitarime net
nedalyvauja visos pagrindinės teisėkūros institucijos. Netgi jeigu prie jo prisijungtų Taryba,
jis vis tiek turėtų daugybę spragų. Akivaizdu, kad šimtai ekspertų grupių rengia oficialius
Europos Komisijos skelbiamus dokumentus, tačiau šių patariamųjų įstaigų narių, kurie
susitinka už uždarų durų, tapatybė tebėra kruopščiai saugoma paslaptis.

Mano nuomone, mums reikia registruoti ne tik visą įmonių arba tarptautinių reikalų labui
atliekamą darbą, bet taip pat visą interesų grupių, kaip antai profesinių organizacijų ir
profesinių sąjungų, daromą spaudimą, už kurį mokami pinigai. Taip pat ir šiuo atžvilgiu
mūsų piliečiai turi teisę tikėtis tikro skaidrumo.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Pone pirmininke, sveikinu C. Casini, parengusį šį
pranešimą, kuris yra visiškai tinkamas. Žinoma, skaidrumo klausimas susijęs su
parlamentarų orumu, tuo abejoti negalima. Tačiau, kuo daugiau tokių priemonių imsimės,
tuo labiau skatinsime skaidrumą ir naudingus Europos Sąjungos institucijų ir mūsų
socialinių partnerių bei interesų grupių ryšius.

Pasiūlytas naujasis registras padeda užtikrinti plataus spektro institucijų ryšių skaidrumą
ir specialių interesų turinčių grupių atstovus, pilietinės visuomenės ir viešųjų institucijų
atstovus sutelkia skirtingose srityse ir taip išskiria skirtingus interesų grupių ir oficialių
institucijų atstovų vaidmenis.

Raginimu registruotis apsaugoma pati interesų grupių ir lobistų tapatybė, jie nepriklausomai
pripažįstami ir jiems leidžiama tiesiogiai ir nedelsiant kalbėti su ES institucijomis. Ratifikavus
Lisabonos sutartį padidinti Europos Parlamento įgaliojimai, todėl atsirado daugiau atstovų,
kurie prašo leisti įsikišti.

Baigdamas norėčiau pasakyti, kad skaidrumo registras daugiausia padeda siekti skaidrumo
ir demokratinio, pliuralistinio socialinių partnerių, piliečių, kurie parlamentarams suteikė
mandatą, ir ES institucijų bendravimo. Nereikia net sakyti, kad visos ES institucijos ir
aukštesnio rango pareigūnai turi registruotis skaidrumo registre.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti C. Casini
už pranešimus dėl skaidrumo registro.

Patiriame ypatingo masto krizę, kuri trunka ilgą laiką, ir kyla grėsmė, kad ji truks dar ilgai.
Tokia krizė blogina visuomenės gyvenimo sąlygas ir mažina jos ateities lūkesčius.
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Kadangi ekonomikos krizė sutrukdė mums įteisinti politiką siekiant konstruktyvių rezultatų,
kuriuos galėtume užtikrinti visuomenei, privalome prisidėti prie šio įteisinimo kruopščiai
atsižvelgdami į savo ginamas politines vertybes: griežtą taupymą, sąžiningumą, artimumą
visuomenei ir skaidrumą.

Šis registras – žingsnis pirmyn siekiant skaidrumo, bet tik žingsnis. Pritariu savo kolegoms
EP nariams, kurie pabrėžė poreikį šį registrą padaryti privalomą, į jį įtraukti Tarybą,
griežtesnes sankcijas išaiškinus neteisėtą elgesį.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, rytojaus balsavimas
dėl šio registro bus svarbus žingsnis tinkama linkme, bet neabejotinai tai nebus paskutinis
žodis šiuo klausimu. Pirmiausia, džiaugiuosi, kad 1996 metų Europos Parlamento lobistų
registrui pasirinkome naują pavadinimą ir kad jis dabar bus vadinamas skaidrumo registru.
Apgailestauju dėl tų, kuriems reikės registruotis šiame registre, kad gautų leidimą vienerius
metus lankytis šiame pastate – į sąrašą patenka viešosios institucijos ir įstaigos. Kaip jau
sakiau, galiu suprasti, kodėl būtina registruotis teisinėms organizacijoms, bet man sunkiau
suprasti, kodėl taip pat reikalaujama, kad registruotųsi viešosios įstaigos, kurios niekada
aktyviai nedalyvavo ir nedalyvaus politinėje partijų veikloje.

Galiausiai, nepaisant visų skaidrumo srities laimėjimų, viskas priklauso nuo kiekvieno EP
nario moralės, nes ji diktuoja tai, kas, jo manymu, teisinga, su kuo susitikti, o su kuo – ne,
kieno jis klauso ir kieno nusprendžia nepaklausyti. Galiausiai, žmonės su mumis taip pat
susisiekia naudodamiesi daugeliu kitų ryšių kanalų.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, paklusti savo moralinėms normoms
gali būti sudėtinga. Manau, kad visa tai susiję su EP narių nepriklausomumu. Žinoma, siekis
daryti spaudimą tampa problema, jeigu kas nors bando pakeisti jūsų įsitikinimus,
naudodamasis bet kokiais galimais argumentais, ypač jeigu šie argumentai – nesąžiningi.

Dalykas tas, kad netgi dabar lobistų registras apima tik 2 800 iš 20 000 Briuselio lobistų.
Taip pat tiesa tai, kad čia, EP, turime gerokai per mažai galimybių atlikti pakankamai
kvalifikuotą vertinimą; tai būtų galima greitai pakeisti kita kryptimi nukreipiant finansavimą,
ir šį sumanymą labai paremčiau. Šis skaidrumo registras gali būti tik mažas laimėjimas,
tačiau jį galima laikyti judėjimu ta pačia linkme, kuria juda Vašingtonas, kuriame jau kurį
laiką taikomas Lobizmo atskleidimo įstatymas. Jis veiksmingesnis negu bet kurios mūsų
turimos priemonės.

Savo ruožtu galiu pasakyti, kad manau, jog turėtume ne tik kuo skubiau įvesti teisėkūros
proceso sekimo, bet ir teisėkūros proceso „pirštų atspaudų ėmimo“ sąvoką, kitaip tariant,
turėtume viešinti visus lobistus, su kuriais susiduriame, ir tai, kokie reikalai mus sieja.
Norėčiau jus paraginti paskaityti mano interneto svetainę, kurioje sukūriau lobistų žymeklį,
kuris registruoja visus lobistų kontaktus, nepaisant to, ar šiuo metu dirbu su teisėkūros
iniciatyva.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, šis pranešimas svarbus, nes jis susijęs su mūsų
Europos Parlamente atliekamo darbo esme – taisyklių ir įstatymų rengimu ir įgyvendinimu.

Kaip teigė C. Cassini, terminas „lobistas“ netinkamas, nes juo sukuriamas įspūdis apie
lengvatas arba korupciją, arba ir viena, ir kita, nors iš tikrųjų savo srities specialistai padeda
mus informuoti apie įvairių mūsų siūlomų teisės aktų painumą ir niuansus.

Aš pats šiuo metu padedu rengti išvadas dėl duomenų apsaugos, ir mane stebina tai, kiek
interesų grupių atėjo pas mane pateikti savo nuomonę. Jeigu būčiau priverstas vesti registrą,
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norėčiau į jį įrašyti ir tuos, kurie pas mane atėjo, nes tai padėtų užtikrinti tikrą skaidrumą.
Turi būti tvarkomas ne tik oficialus lobistų registras, bet taip pat ir mums spaudimą dariusių
asmenų apskaita. Tai sukurtų tikrą skaidrumą, didesnį patikimumą ir, galiausiai, didesnį
pasitikėjimą.

Stavros Lambrinidis (S&D). -   Pone pirmininke, dažnai buvo sakoma, kad mūsų piliečiai
nežino, kokius didžiulius įgaliojimus turi Europos Parlamentas nuo Lisabonos sutarties
įsigaliojimo. Tai gali būti tiesa, ir dėl to labai gaila, nes, galite būti tikri, kad lobistai – arba
jais apsimetantys asmenys, kaip įvyko pastaruoju metu – labai gerai žino Europos
Parlamento įgaliojimus. Bendrai sprendžiame dėl beveik visų svarbiausių ES teisės aktų, ir
tai gerai, nes atstovaujame ES žmonėms. Esame vienintelė tiesiogiai jų renkama institucija.

Taigi, nors EP yra ir išliks viena iš skaidriausių Europos Sąjungos institucijų, vis tiek manau,
kad su didesniais įgaliojimais ateina didesnė atsakomybė, ir būtent to turėtume siekti per
ateinančius mėnesius. Šiandieninis susitarimas su Europos Komisija nėra blogas, bet lobistai
turi būti įpareigoti į registrą įrašyti savo pavardes ir tikruosius interesus. To Europos
Parlamentas jau reikalauja iš čia pas mus ateinančių lobistų. Tikiuosi, kad kitos institucijos
paseks jo pavyzdžiu.

Baigdamas pasakysiu štai ką. Kaip minėjote, bendrai pirmininkauju šiai sukurtai darbo
grupei. Negaliu daug pasakyti apie tai, ką išsamiai aptariame. Tačiau galiu jus patikinti, kad
užtikrinsime, kad Europos Parlamento elgesio taisyklės būtų vienos iš skaidriausių ir kad
jos mūsų piliečiams ir mums patiems leistų didžiuotis tuo, kad esame šios ypatingos
institucijos nariais.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Pone pirmininke, norėčiau pradėti pritardama
tam, kad pateiktas susitarimas padės pagerinti ES skaidrumo padėtį, bet, atvirai kalbant, ši
padėtis – toli gražu ne tobula.

Tačiau gerai tai, kad lobistai dabar jaučia didesnes paskatas prisijungti prie registro, nes
priešingu atveju jie nepateks į Europos Parlamentą. Taip pat padidintos galimybės naudotis
su lobistais susijusia informacija, įskaitant jų pavardes, ir turėtume pritarti tam, kad taisyklių
nesilaikantiems lobistams būtų taikomos įvairios sankcijos, pvz., jie gali būti pašalinami
iš šio registro, o tai reikš, kad jie bus įtraukti į juodąjį sąrašą. Kyla klausimas, ar šių priemonių
pakanka. Pvz., negaliu sutikti, kad registracija yra de facto privaloma, kai tik registruoti
lobistai gali patekti į Europos Parlamentą. Siekiant didesnio skaidrumo, būtina užtikrinti,
kad registracija būtų privaloma de jure, ir tikiuosi, kad to pasieksime per šią EP kadenciją.
Mums taip pat reikia gerinti taisykles, susijusias su lobistų įmonių pranešimų apie išlaidas,
kurių patirta siekiant daryti spaudimą. Pagal dabartinę sistemą lobistams leidžiama pranešti
apie gerokai mažiau išlaidų, negu jie iš tiesų patyrė. Taip pat svarbu užtikrinti finansinių
išteklių, iš kurių lobistai ir konsultavimo įmonės gauna pajamas, skaidrumą.

Baigdama norėčiau pridurti, kad labai norėčiau, kad EP nariai nepainiotų „skaidrumo
registro“ temos su „elgesio kodeksu“, nes tai visai kitas klausimas. Vienu ar kitu būdu nuo
fiktyvių lobistų agentūrų nukentėję nariai – netgi jeigu jie nukentėjo dėl savo kaltės – turėtų
būti motyvuoti kurti „skaidrumo registro“ taisykles.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Pone pirmininke, jau daug pasakyta, bet tai verta pakartoti.
Gerai, kad pagaliau susitarėme dėl lobistų registro. Daugelis iš mūsų dėl jo ilgą laiką
kovojome. Tačiau tai vis dar labai atsargus pasiūlymas. Nepaisant to, vis tiek noriu, kad jis
būtų pirmasis žingsnis, kuris galėtų būti išplėtotas į aiškų viešosios prieigos visose ES
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institucijose principą. Šiandieninės Tarybos ir Europos Komisijos nario M. Šefčovičiaus
pastabos labai aiškios.

Atskleidimo ir skaidrumo principas – vienas iš keleto tikrai veiksmingų priemonių,
padėsiančių sumažinti pažeidimų ir sukčiavimo riziką. Tai taip pat svarbus būdas padidinti
pasitikėjimą tais, kurie dirbame šioje politinėje sistemoje ir politikoje apskritai. Kiti žingsniai
turėtų būti tai, kad būtų įtrauktos visos institucijos, kad registras būtų padarytas privalomas
ir, kaip siekiama kai kuriose Skandinavijos šalyse, kad tai būtų papildyta demaskuotojų,
kurie taip pat labai svarbūs siekiant atvirumo ir skaidrumo, informatoriaus apsauga. Dėkoju.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Pone pirmininke, palankiai vertinu ir visiškai remiu
tai, kad būtų kuriamas skaidrumo registras ir lobistų sąrašas, kuriame būtų registruojamos
organizacijos ir nepriklausomi lobistai, kurie dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ES
politiką, nes stabilumą ir ES viešojo administravimo vientisumą ir institucijų taisyklių
stiprinimą reglamentuojančių standartų griežtinimas padeda užtikrinti demokratinį ES
veikimą. Kita vertus, žinoma, registras negali trukdyti valstybėms narėms vykdyti savo
pareigą, kuri atsiranda dėl jų įgaliojimų, valstybių narių vardu Europos Parlamente susitikti
su savo rinkėjais arba viešųjų institucijų atstovais. Tačiau turi būti aiškios taisyklės, kurios
būtų taikomos specialiųjų interesų grupių atstovams, siekiant užtikrinti atvirą, skaidrų ir
tinkamą dialogą su asmenimis, kurie tam tikru būdu siekia dalyvauti kuriant ES teisę ir
daryti įtaką šiam procesui.

Michael Cashman (S&D). -   Pone pirmininke, kalbu kaip pranešėjas apie Reglamentą
Nr. 1049/2001 dėl viešosios prieigos prie dokumentų ir, siekdamas atvirumo ir skaidrumo,
kuris puoselėjamas šiame reglamente, palankiai vertinu šį susitarimą. Jis – dar vienas
žingsnis teisinga linkme, nes atvirumas ir skaidrumas – esminiai demokratinio sprendimų
priėmimo principai, ir turėtume sužinoti apie visus asmenis, kurie daro įtaką ir kartais turi
pernelyg didelę įtaką politikai, procedūroms ir rezultatams. Tačiau turime daryti daugiau
ir užtikrinti didžiausią galimą lobistų darbo skaidrumą ir jų sąžiningumą ES lygmeniu. Be
to, mums reikia kuo skubiau pradėti naudoti naująjį registrą, ir, kai tik jis bus pradėtas
naudoti, visi į jo taikymo sritį patenkantys asmenys ir organizacijos turėtų teikti tikrą,
naujausią informaciją, kad galėtume matyti, kas ir kokią įtaką daro.

Galiausiai, leiskite man pacituoti Janą Mittermaierį iš organizacijos „Transparency
International“: „naujasis registras padės patikrinti visų su lobizmu susijusių šalių ryžtą siekti
didesnio atvirumo“. Glausčiau pasakyti neįmanoma.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Pone pirmininke, norėčiau pasakyti, kad
XXI amžius – interneto, „WikiLeaks“ ir institucijų atvirumo amžius. Tai reiškia, kad reikia
siekti skaidrumo ir visuomenės dalyvavimo, ir turime būti iš dalies atsakingi už savo
sprendimų priėmimą.

Turime spręsti kartu. Todėl mūsų darbas turi būti iš esmės iniciatyvus. Negalime tiesiog
laukti, kol lobistai ir interesų grupės darys mums spaudimą: turime dėti pastangas siekdami
priartėti prie visuomenės, ją išklausyti. Todėl manau, kad skaidrumo registras ir „pirštų
atspaudų ėmimo“ algoritmai bus veiksmingi ir toli gražu neribojantys ir nekeliantys baimės,
kad jie bus galimybė gerinti mūsų pranešimus ir įvertinti rezultatus.

Manau, kad tai vienintelis būdas, kaip galime siekti tapti šiuolaikišku Parlamentu. Buvau
atsakingas už pranešimą, ir jo aiškinamojoje dalyje išvardijau visus asmenis ar organizacijas,
su kuriais dirbau, nes tai darbo būdas ir požiūris, kai siekiama aiškiai atsiriboti nuo visų
neatsakingų aktų, kurie priimti praeityje.
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Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Pone pirmininke, ir aš norėčiau išreikšti savo
pasitenkinimą šiuo tekstu, dėl kurio džiaugsiuosi galėdamas balsuoti rytoj. Tiesiog norėčiau
atkreipti dėmesį į tai, kad pastarojo meto skandalais siekta kyšininkauti, ir nieko daugiau.
Nors tai rimtas klausimas, šie pokyčiai įvyko neseniai. Savo darbą pradėjome gerokai prieš
tai, kai įvyko šie pastarojo meto rimti pokyčiai, apie kuriuos kalbama kitame mūsų darbe.
Tai atskiri atvejai, ir tai taip pat geras darbas.

Nepaisant to, matome, kad daugelis interesų grupių skiria daug lėšų ir daro viską, ką gali,
kad priimant sprendimus darytų kuo didesnę įtaką. Todėl šis registras – žingsnis tinkama
linkme. Padėjau jį kurti, ir labai džiaugiuosi atliktu darbu.

Tačiau reikia žengti tolesnius žingsnius. Šis registras turi tapti dinamiška priemone, kuri
būtų vertinama kasmet. Tačiau jis neturėtų būti griežtas. Iš tiesų, manau, kad technologijų
pokyčiai ir lobistų naudojamos priemonės mus privers nuolat peržiūrėti šią priemonę,
siekiant užtikrinti jos veiksmingumą ir, naudojantis direktyva, nustatyti, kas siekia daryti
spaudimą, už kiek pinigų ir kokiu būdu. Taip pat visiškai palaikau ekologišką sekimą –
turiu galvoje teisėkūros proceso sekimą – kurį vykdyti galėtų padėti lobistų skaičiaus ir
asmenų, su kuriais jie susitiko rengiant pranešimą, pavardžių skelbimas, ir palankiai vertinu
tai, kad būtų galima tiksliai sužinoti, kas ką pasakė ir kas kam darė įtaką.

Galiausiai, registro skelbimas – vienas dalykas, o paaiškinti, kaip jis veiks – kas kita.
Piliečiams taip pat reikia suteikti priemones šiuose registruose ieškoti informacijos, kad
jie galėtų prasmingai pasinaudoti informacija, kai bandys suprasti, kaip priimame
sprendimus. Todėl mūsų frakcija besąlygiškai balsuos už šį tekstą.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pone pirmininke, lobizmas – pagrindinė priemonė siekiant
į politinį gyvenimą įtraukti piliečius, todėl svarbu užkirsti kelią piktnaudžiavimui juo. Todėl
būtina nedelsiant sukurti visų institucijų, ne tik Europos Parlamento ir Europos Komisijos,
bet ir Tarybos skaidrumo registrą, nes, galiausiai, tikrieji sprendimai priimami Taryboje.
Kitaip sakant, registracija turi būti privaloma, ne tik norint patekti į Europos Parlamentą,
galiausiai, lobistai tikrai neieško kontaktų pačiame Europos Parlamento pastate, bet dažniau
jų ieško restoranuose, kokteilių priėmimuose arba sporto salėje.

Taip pat norėčiau tarti žodį apie politinių partijų skaidrumą. Netgi jeigu jos – vieno asmens
partijos ir vykdo vieno asmens veiklą, siekdamos pasirodyti esančios doresnės, negu iš
tiesų yra, šios partijos ir asmenys turi parodyti būtino lygio skaidrumą. Jos turi užtikrinti
savo lėšų, pareiškimų apie iždą ir kampanijų išlaidų apmokėjimo skaidrumą, kitaip tariant,
jos turi rodyti tikrąsias iš savo šalies valstybinių institucijų per rinkimų kampanijas gautas
pinigų sumas. Šios išlaidos turėtų būti skaidriai pagrįstos dokumentais.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Pone pirmininke, labai dėkoju jums už suteiktą
galimybę kalbėti. Kartu su dauguma EP narių pritariu, kad registras leis padaryti pažangą
siekiant teisėkūros proceso skaidrumo, bet, mano nuomone, tai tik pirmasis žingsnis.
Turėtume rimtai apsvarstyti kitus galimus žingsnius ir sprendimus.

Mano nuomone, svarbiausia – klausimas, ką EP nariams leidžiama daryti. Ar jiems leidžiama
dirbti tik savo profesinėje srityje čia, Europos Parlamente, ar jiems taip pat leidžiama imtis
kitos veiklos, be darbo Europos Parlamente? Aš asmeniškai manau, kad minėta kita veikla
turėtų būti labai tiksliai apibrėžta ir turėtų būti apribota moksliniu darbu ir publikacijomis.
Bet kokia kita veikla įvairiose tarybose visada kels klausimų ir abejonių.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Pone pirmininke, Lisabonos sutartimi Europos Parlamentui
suteikti didesni įgaliojimai, o su jais jis gavo ir didesnę atsakomybę. Todėl labai svarbus
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mūsų darbo skaidrumas, atsižvelgiant į tai, kad mūsų darbas susijęs su 500 mln. žmonių
skirtais teisės aktais ir dažnai labai didelėmis pinigų sumomis.

Lobistų registras, dėl kurio dabar nuspręsta kompromisiniame susitarime, žinoma, labai
vertingas, ir tikiuosi, kad galėsime žengti toliau ir demaskuotojams suteikti informatoriaus
apsaugą. Taip pat tikiuosi, kad galėsime eiti dar toliau ir užtikrinti, kad registro informacija
apie finansinės grupės įsipareigojimus arba nuosavybę taptų privaloma, o ne savanoriška,
kaip yra šiuo metu. Taip pat tikiuosi, kad aptarsime tai, kokia papildoma veikla yra tinkama
etiniu požiūriu, kai būdami Europos Parlamento nariais turime atlikti tam tikrą darbą.

Palankiai vertinu šį kompromisą ir jį laikau galimybe judėti į priekį, bet šiame kelyje reikia
dar daugelio žingsnių siekiant skaidrumo, atvirumo ir didesnio pasitikėjimo demokratija.
Dėkoju.

Maroš Šefčovič,    Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas.  − Pone pirmininke, manau,
kad M. Weber buvo teisus sakydamas, kad reikia didžiuotis bendrai tvarkomu skaidrumo
registru, nes, išskyrus Jungtines Valstijas arba Kanadą, nežinau jokios kitos vietos už Europos
Sąjungos ribų, kurioje būtų tvarkomas toks lobistų registras, kurį tvarkant būtų
vadovaujamasi tokiais kriterijais, kaip ES kriterijai. Šiuo atžvilgiu kalbu ir apie valstybių
narių sostines.

Keleto kalbėtojų, pirmiausia M. Groote, po to – G. Häfnerio iškeltas klausimas buvo susijęs
su privalomu registru. Mes, darbo grupė, šį klausimą išsamiai aptariame. Problema ta, kad
šiuo metu neturime teisinio pagrindo, kuris mums leistų įpareigoti įmones, piliečius arba
interesų grupių atstovus užsiregistruoti norint vykdyti savo profesinę veiklą.

Mes, būdami ES administracija, šiuo pagrindu negalime atsisakyti dirbti su tokia organizacija
arba organizacijomis. Todėl ieškojome būdų, kaip galėtume konstruktyviai motyvuoti
įmones, organizacijas ir lobistus užsiregistruoti. Manau, kad daug pasiekėme, nes, pritarus
Europos Parlamentui, iš tiesų šią sistemą darome privalomą. Savo bendrais veiksmais kartu
su Taryba pagerinsime savo gerą vardą ir padidinsime spaudimą tiek, kad per ateinančius
dvejus metus pamatysime, kaip tai veiks ir tai mums suteiks papildomą patirtį siekiant
geros kokybės peržiūros, ir suvoksime, kaip dar galėtume pagerinti šios sistemos darbą.

Dėl raginimų atlikti tinkamą besiregistruojančiųjų finansinės veiklos patikrą: šiuo atžvilgiu
galiu jus patikinti, kad Europos Komisija jau atlieka atsitiktinę visų besiregistruojančiųjų,
kurie jau įtraukti į registrą, patikrą, ir esu tikras, kad ši veikla dar labiau suintensyvės, kai
registrą tvarkysime kartu. Visi į registrą įtraukti asmenys turėtų būti tikri, kad, jeigu bus
kas nors netinkamo, mes tai surasime, kritiškai įvertinsime, pabandysime ištaisyti ir
nebijosime sugėdyti už tai atsakingų asmenų.

Labai apsidžiaugiau, – grįžtu prie to, nes keletas kalbėtojų kalbėjo apie šio dalyko svarbą,
– kad visos trys institucijos daro pažangą atlikdamos šį darbą. Esu tikras, kad po šios labai
svarbios Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos įžangos nešvaistysime nė minutės ir
bandysime kuo skubiau pradėti tarpinstitucines derybas su Taryba, kad galėtume rasti, esu
tikras, labai tinkamą būdą, kaip kartu tvarkyti registrą, šioms trims institucijoms dirbant
šiuo klausimu siekiant to paties tikslo – didinti Europos Sąjungos teisėkūros proceso
skaidrumą.

Paskutinis klausimas, kurį iškėlė keletas kalbėtojų ir kurį apibūdino C. Casini: skaidrumo
registras tikrai nėra sidabrinė kulka arba stebuklingas sprendimas, padėsiantis kovoti su
korupcija. Labai gerai žinome, kad griežti moralės standartai, etika, orumas ir aiškios
taisyklės – svarbiausia. Bet tikrai būtų labai gera priemonė ir geras rodiklis, kad
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besiregistruojantieji būtų pasirengę paisyti taisyklių ir būti skaidrūs, kad neturėtų, ko slėpti,
ir – tai mums visiems turėtų būti pagrindinis rodiklis – kad jie turėtų būtų tikri partneriai,
kurie dirbtų su mumis ir keistųsi informacija bei pasitikėtų mūsų bendravimu ateityje.

Enikő Győri,    einanti Tarybos pirmininko pareigas. − (HU) Pone pirmininke, Komisijos
nary, ponios ir ponai, prašau, leiskite man, valstybės narės, kuri nuo 2006 metų turėjo
lobizmą reglamentuojantį įstatymą, atstovei, pritarti šiandienos diskusijoms ir tam, kad
Europos Parlamentas ir Europos Komisija gali susitarti dėl skaidrumo registro klausimo.

Skaidrumas Tarybai visada buvo labai svarbus klausimas. Labai džiaugiuosi matydama,
kad, nors nesugebėjome pasiekti pažangos 2008 ir 2009 metais, dabar, Tarybai
pirmininkaujant Vengrijai, persilaužėme, ir dabar Taryba yra pasirengusi stebėti procesus,
ir, kiek gali, dalyvauti šioje veikloje – pažiūrėsime, kokiu mastu, derybos dar tik vyks.

Taigi esame pasirengę deryboms dėl prisijungimo prie susitarimo ir, kaip minėjau savo
įžanginėje kalboje, manome, kad tokį savo ketinimą galėtume patvirtinti politiniame
pareiškime, kurį padarysime birželio mėnesį. Bet tai nereiškia, kad prisijungsime prie
tarpinstitucinio susitarimo.

Priežastis, dėl kurios valstybės narės šiuo metu gali pritarti tokiai formulei – kuri, dar kartą
turiu pabrėžti, yra didelė pažanga, palyginti su praėjusiais metais – yra tai, kad lobistų
organizacijos į Tarybą nesikreipia kaip į Europos Sąjungos instituciją, būta tik pavienių
tokio kreipimosi pavyzdžių. Lobistai savo veiklą nukreipia į valstybes nares, jų vyriausybes
ir šioms priklausančias agentūras. Taigi Taryba nėra tokia neapsaugota nuo lobistų veiklos,
kaip Europos Komisija arba Europos Parlamentas.

Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, tikiuosi, kad bendradarbiavimas bus
veiksmingas, ir po šių derybų galėsime padaryti politinį pareiškimą.

Carlo Casini,    pranešėjas. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau paaiškinti
keletą dalykų. Ir aš norėčiau tvirtai pabrėžti, kad šis susitarimas buvo sudarytas gerokai
prieš įvykius su Didžiosios Britanijos žurnalistais. Deja, tai vienas iš būdų, kai per žiniasklaidą
paskleidžiama klaidinga informacija. Pvz., didelis Italijos laikraštis „Corriere della Sera“
šiandien pasišaipė iš Europos Sąjungos sakydamas, kad veikėme per vėlai ir tik po įvykių
su žurnalistais. Tai netiesa. Taip neteisingai skatinamas nepasitikėjimas Europos Sąjunga.

Šis susitarimas pasiektas gerokai anksčiau. Iš tiesų, šios diskusijos prasidėjo kiek per vėlai,
nes pratrūkus skandalui, svarstėme, ar galėtume siekti dar labiau stiprinti šį susitarimą.
Tačiau tekstas liko nepakeistas. Tai pirmasis paaiškinimas.

Antrasis paaiškinimas susijęs su privalomumu. Šis registras jau privalomas. Spaudimą
norintys daryti asmenys privalo paprašyti būti įtraukti į registrą. Negaliu suprasti, ką reiškia
žodis „privalomas“: jis negali reikšti to, kad visos įmonės arba visi piliečiai turi būti įtraukti
į šį registrą. Tai neįmanoma. Iš tiesų, pavieniai EP nariai turi nuspręsti paskatinti
užsiregistruoti registre asmenis, kurie į juos kreipiasi norėdami daryti spaudimą, prieš su
jais susisiekiant.

Trečiasis klausimas susijęs su galimais būsimais pakeitimais. Šiuo tikslu sukurta darbo
grupė, kuriai, manau, reikia suteikti kuo daugiau veiksmų laisvės. Pritariu, kad turėtume
nustatyti lobistų, su kuriais susiduriame per derybas, tapatybę, bet nežinau, ar tai turėtų
būti tik pranešėjo, ar ir pirmininko užduotis. Darbo grupei suteikiame veiksmų laisvę
pateikti bet kokias būtinas rekomendacijas.
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Galiausiai, ir aš norėčiau padėkoti M. Šefčovičiui, kuris labai padėjo įgyvendinti šį susitarimą,
ir Vengrijos vyriausybės atstovei už tai, kad, be kitų dalykų, ji patikino dėl to, kad Taryba
netrukus prisijungs prie susitarimo, o dėl to neabejotinai kyla abejonių, matant tai, kaip
Taryba šiuo atveju atstovauja antriesiems rūmams. Jeigu Taryba taip pat pildys registrą,
tai veiksmingiau pabrėš tai, kad Europos Sąjungos sistemą sudaro vyriausybė – t. y. Europos
Komisija – ir teisėkūros institucija, kurią sudaro piliečių ir valstybių atstovai.

Tačiau suprantu, kad reikia atsakyti dar į kai kuriuos klausimus, nes Ministrų Taryba
atstovauja valstybėms. Tačiau tikiu, kad padarysime konstruktyvią išvadą.

Pirmininkė. −   Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2011 m. gegužės 11 dieną, trečiadienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Zita Gurmai (S&D)   , raštu.  – Visada didžiuojamės tuo, kad esame atviriausia Europos
Sąjungos institucija. Tačiau pastarojo meto įvykiai parodė, kad, nepaisant to, kokių
pranašumų teikia ši sistema, ji turi savų trūkumų. Visi žinome, kad Europos Sąjungos
piliečiai prarado ir toliau praranda pasitikėjimą Europos Sąjunga ir, būkime sąžiningi,
mumis, EP nariais. Svarbus būdas atgauti pasitikėjimą – būti atviriems dėl to, ką darome
ir kokia įtaka daroma mums atliekant darbą. Bendras skaidrumo registras, kurį ketiname
priimti šiandieną balsuodami „taip“ už du aptariamus pranešimus – puikus pirmasis žingsnis
šia linkme. Tai taip pat „pirmasis žingsnis“, nes juo nebus išspręstos visos mūsų problemos.
Netgi jeigu būtų sunku tai padaryti dabar, ateityje pereisime prie privalomos lobistų
registracijos. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad tokiu registru nebūtų pakeičiamos mūsų
individualios pastangos siekti skaidrumo ir poreikis šiuo atžvilgiu vėl apmąstyti savo darbą.

Olga Sehnalová (S&D),    raštu. – (CS) Palankiai vertinu bendrą Europos Komisijos ir
Europos Parlamento registrą, bent tokios formos. Tačiau jis turėtų būti tik vienas iš daugelio
svarbių žingsnių siekiant didesnio teisėkūros proceso skaidrumo ir jis turėtų būti taikomas
visoms trims Europos Sąjungos institucijoms. Akivaizdu, kad Europos Parlamentas nori
vesti rimtas diskusijas dėl lobizmo ir lobizmą reglamentuojančių taisyklių. Tai taip pat taps
pavyzdžiu valstybėms narėms, kurios dar turi žengti tokį žingsnį. Manau, kad skaidrumo
registras taip pat padės siekti didesnio politinės aplinkos patikimumo. Tačiau jo tikrasis
poveikis daugiausia priklausys nuo visų susijusių šalių noro laikytis griežtesnių taisyklių.

Marianne Thyssen (PPE)   , raštu. – (NL) Galiu tik pritarti tam, kad Europos Komisija ir
Europos Parlamentas dirba išvien siekdami sukurti bendrą lobistų, ekspertų grupių ir kitų
suinteresuotų organizacijų „skaidrumo registrą“. Galiausiai, svarstant bet kurį mūsų
darbotvarkės klausimą, mums reikia tartis su įvairiomis interesų grupėmis ir tai daryti
visiškai atvirai. Beje, nieko blogo, kad organizacijos gina savo interesus, jeigu tai vyksta
atvirai ir subalansuotai. Teisėkūros proceso sekimo principas, pagal kurį pranešėjai turi
pasakyti, su kuo jie bendravo rengdami savo pasiūlymus – gera politika. Iš tiesų, šį klausimą
jau aptariau savo pranešime dėl žaislų apsaugos. Aiškūs susitarimai, dėl kurių šis principas
būtų taikomas bendrai, padidins skaidrumą. Šis registras – taip pat tinkama priemonė
išsklaidyti plačiojoje visuomenėje, kurios bendruosius interesus, būdami Europos
Parlamento nariais, skatiname, sklandančius mitus apie lobizmą. Tai, kad Taryba taip pat
galiausiai pareiškė savo norą prisijungti prie šio registro, reiškia, kad turėsime ypatingą
visų ES lobistų registrą, kurio mes kartu su Europos Parlamentu siekėme daugelį metų.
Todėl remiu šį pasiūlymą.

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT210



17. Branduolinis saugumas praėjus 25-iems metams po Černobylio katastrofos
(diskusijos)

Pirmininkas. −   Kitas klausimas − diskusijos dėl Bogusławo Soniko Aplinkos, visuomenės
sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu teikiamo klausimo Komisijai, į kurį atsakoma
žodžiu, dėl branduolinio saugumo praėjus 25-iems metams po Černobylio katastrofos
(O-000109/2011 – B7-0312/2011).

Bogusław Sonik,    autorius. − (PL) Pone pirmininke, norėčiau pasidžiaugti aplinkybe, kad
Europos Parlamento plenarinėje sesijoje prisimenamos aukos ir visi nukentėjusieji nuo
didžiausios istorijoje Černobylio branduolinės katastrofos. Ypač atsižvelgiant į naujausius
įvykius Japonijoje, ši sukaktis tapo tragiška priežastimi vertinti ir svarstyti branduolinės
saugos klausimus. To meto drama taip pat atskleidė tuometės komunistinės Ukrainos
valdžios, bandžiusios nuslėpti nuo pasaulio Černobylio avarijos faktą ir mastą, bejėgiškumą
ir nemokšiškumą.

Prisiminkime tik kelis faktus, kuriais remiantis galima kalbėti apie kai kuriuos su tragedijos
mastu, apimtimi ir lygmeniu susijusius požymius. Sprogus Černobylio branduolinės

jėgainės reaktoriui, buvo užteršta apie 100 000 km2 žemės ploto, kurio net 70 proc.
priklausė Baltarusijos teritorijai. Radioaktyviosios medžiagos taip pat pasiekė Skandinaviją,
Vidurio Europą, tarp jų − Lenkiją, taip pat Pietų Europą − Graikiją ir Italiją. Iš reaktoriaus
apylinkių buvo evakuota 115 000 asmenų, o po 1986 m. iš Baltarusijos, Rusijos Federacijos
ir Ukrainos perkelta apie 220 000 asmenų.

Labai sunku įvertinti tiek žmonių sveikatai, tiek aplinkai katastrofos padarytą žalą.
Specialistai iki šiol nesugeba nustatyti katastrofos sukeltų mirčių skaičiaus. Remiantis
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, sprogimo padarinių sukeltų mirčių nuo
vėžio skaičius gali siekti net 9 000. Kitų šaltinių vertinimu, nuo radiacijos sukeltų ligų jau
mirė apie 200 000 žmonių, o ateityje nuo Černobylio katastrofos sukelto vėžio gali mirti
dar 100 000. Remiantis naujausių tyrimų duomenimis, dviejų Ukrainos apskričių gyventojai
iki šiol vartoja užterštą maistą.

Nepamirškime, kad Europos Sąjunga, būdama Černobylio apsaugos fondo steigėja, įnešė
didžiausią indėlį į kovą su Černobylio katastrofos padariniais. Minint 25-ąsias katastrofos
metines, Europos Komisija paskelbė skirsianti 110 mln. EUR padėčiai stabilizuoti ir
Černobylio branduolinės jėgainės aplinkai apsaugoti.

Šiomis aplinkybėmis turime nepamiršti, kad požiūrio į branduolinę saugą klausimas svarbus
visam pasauliui, todėl turėtume jį svarstyti remdamiesi solidarumo ir tarpvalstybinės
atsakomybės dvasia. Taigi, norėčiau paprašyti ir paraginti Europos Komisiją atlikti ilgalaikius
ir visa apimančius tyrimus, susijusius su Černobylio katastrofos padariniais žmonių
sveikatai. Ar Komisija ketina parengti ir paremti ilgalaikį (galintį užtrukti visą žmogaus
gyvenimą) tyrimą, kad nuodugniai ištirtų šios katastrofos padarinius Europos gyventojų
sveikatai visose teritorijose, kuriose buvo užfiksuotas Černobylio radioaktyviųjų dulkių
nusėdimas? Ar Komisija turi duomenų apie aplinkos užterštumą labiausiai nuo sprogimo
nukentėjusiose vietovėse? Ar Komisija katastrofos metinių proga ketina paraginti šalių
vyriausybes viešai įsipareigoti suteikti naują finansinę paramą kovai su šios branduolinės
katastrofos padariniais?

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos teritorijoje veikiančių branduolinių jėgainių skaičių ir į
dabartinį veiksmų koordinavimo lygį Europos Sąjungos viduje, apie kokius galimus
scenarijus, susijusius su didelio masto avarija branduolinėje jėgainėje atskirose valstybėse
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narėse gyvenantiems asmenims, Komisija turi informacijos? Ar Europos Komisija turi
planų, kaip koordinuoti nacionalines pozicijas įvykus branduolinei katastrofai? Branduolinės
katastrofos visuomet įvyksta netikėtai ir visuomet sukelia tarptautinio ir pasaulinio masto
padarinius. Todėl visuomet geriau iš anksto parengti būtinas reagavimo priemones, kuriomis
naudojantis būtų galima iki minimumo sumažinti riziką ir išvengti tolesnių katastrofų.

Günther Oettinger,    Komisijos narys. – (DE) Pone pirmininke, gerbiamieji Parlamento
nariai, per 25 metus po Černobylio branduolinės nelaimės Komisija daug prisidėjo prie
pasaulinių pastangų švelninti tragedijos padarinius. Atsižvelgiant į darbų mastą, reikėjo
suvienyti pastangas. Todėl Komisija bendradarbiavo su partneriais valstybėse narėse, G7
ir pačia Ukraina, kad jėgainės vietovėje būtų užtikrintas tinkamai stabilumas ir
aplinkosaugos požiūriu deramas saugumas.

ES veikė aktyviai, siekdama sutelkti papildomų tarptautinės bendruomenės lėšų, kad
Černobylio vietovėje būtų užbaigti likę darbai, mes ir toliau tęsime šias pastangas, įnešdami
savo indėlį. Komisija yra didžiausia Černobylio apsaugos fondo donorė, o balandžio mėn.
Kijeve vykusioje donorų konferencijoje, kurioje buvo surinkti papildomi 550 mln. EUR,
iš savo biudžeto pažadėjome skirti 110 mln. EUR.

Ėmėmės diplomatinių veiksmų ir pasiekėme, kad 32 šalys, tarp jų 13 naujų donorių,
numatytų šiam fondui skiriamų lėšų. Tęsime savo darbą su kitais donorais, taip pat su
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, kad galėtume sukaupti finansinių lėšų, reikalingas
iki 2015 m. užbaigti visus projektus. To siekdami taip pat bendradarbiaujame su Ukrainos
vyriausybe, kad būtų galima visiškai įgyvendinti Černobylio reaktoriaus branduolio
apsauginio gaubto statybos planą. Turime omenyje pažeisto IV reaktoriaus bloko apgaubimą
nauju apsauginiu sarkofagu ir būtinas priemones kitiems reaktorių blokams išjungti. Visi
darbai turėtų būti baigti 2015 metais.

Po to imsimės su nelaimės padariniais ir jų likvidavimu susijusių tyrimų projektų pagal
Euratomo pagrindų programą. Šiuo metu pagal bendrai suplanuotos Europos MELODI
platformos programos plataus masto iniciatyvą atliekamas mažos radiacijos dozės poveikio
tyrimas.

Įgyvendindami branduolinės saugos bendradarbiavimo priemonę, svarstome projekto,
skirto Černobylio apsauginės zonos apylinkėse labiausiai nukentėjusiems gyventojams,
įgyvendinimo galimybę. Jį įgyvendindami sieksime išsamiau išnagrinėti sveikatos sąsajas
su mityba. Jeigu paaiškėtų, kad tikslingi veiksmai, susiję su poveikio žmonių sveikatai
vertinimu visose nuo radioaktyviųjų Černobylio dulkių nukentėjusiose vietovėse, buvo
prasmingi, Komisija bus pasirengusi imtis veiksmų ir ES Sveikatos saugumo komitetui
perduoti atitinkamų veiksmų koordinavimą.

Kita Komisijos veiklos sritis − kova su aplinkos užterštumu. Po nelaimės prisidėjome prie
bendrų su Nepriklausomų Valstybių Sandrauga tyrimų projektų, siekiant rinkti visa
apimančius duomenis ir rengti katastrofų valdymo analizes branduolinės energetikos
sektoriuje ir nukentėjusiose Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos teritorijose. Surinkome
duomenis apie po nelaimės visoje ES į aplinką patekusį radioaktyvųjį cezį. Šie duomenys,
bendradarbiaujant su Ukraina, Rusija ir Baltarusija, buvo paskelbti išleidus atlasą.

Šiuo metu, įgyvendinant Euratomo 7-ąją pagrindų programą, remiame radiacinės ekologijos
ekspertų tinklą, siekdami finansuoti integraciją, tinklų kūrimą ir mokslinius ekspertinius
gebėjimus, žmonių ir aplinkos apsaugos nuo radioaktyvios spinduliuotės labui.
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Civilinės saugos srityje jau devynerius metus skatiname valstybių narių bendradarbiavimą
rengiant civilinės saugos pratybas. Šiose pratybose dalyvauja ir trečiųjų šalių atstovai. Trejos
pratybos, bendrai finansuojamos mūsų civilinės saugos finansavimo priemonės lėšomis,
buvo susijusios su radiologiniais aspektais, būtent TORCH, jų metu buvo imituojamas
daug mirčių atnešęs nelaimingas atsitikimas, CREMEX – susijusios su plataus masto
užterštumu sprogus nešvariajai bombai ir SISMICAEX – prieš metus surengtos pratybos,
susijusios su žemės drebėjimo sukelta branduoline avarija.

Artimiausiais metais dėsime visas pastangas, kad teikdami Europos solidarumo dvasia
paremtą pagalbą galėtume sumažinti Černobylio žalos mastą ir išvengti papildomos žalos.

Herbert Reul,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nary, mielieji
kolegos, esu labai dėkingas Komisijai už išsamų pristatymą (tam visada gerai turėti tokią
galimybę), ką Europa nedelsdama iš karto, tačiau taip pat ir vidutinės trukmės bei ilguoju
laikotarpiu iki šių dienų, po katastrofos nuveikė šioje srityje.

Nepriklausomai nuo problemos vertinimo, verta atkreipti dėmesį į tai, kad tokio masto
žalos ribojimo priemonės nebūtų įgyvendintos be Europos Sąjungos indėlio. Manau, labai
naudinga paminėti, kad Komisija suteikė ne tik betarpišką, tiesioginę pagalbą, bet visos
Europos vardu labai rūpinosi klausimu dėl civilinės saugos priemonių, informacijos mainų
sistemų bei tyrimų ir vertinimų srityse darytinų išvadų. Todėl nesu tikras – tai dar tikrai
turėtų paaiškėti visapusiškų diskusijų metu – ar būtina atlikti naujus tyrimus. Galbūt vertėtų
išsamiai išnagrinėti turimą medžiagą ir pamąstyti, ar ji atitinka mūsų poreikius. Kartais
turint per didelį informacijos kiekį nebūtinai galima lengviau siekti pažangos.

Labai dėkoju ir manau, kad Komisija ir Europa gali didžiuotis tuo, ką nuveikė šiuo atveju.
Jos parodė, kad moka ne tik kalbėti, bet ir suteikti praktinę pagalbą.

Jo Leinen,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, pone G. Oettingeri, norėčiau
padėkoti B. Sonikui už tai, kad inicijavo šią diskusiją ir pateikė klausimą, į kurį atsakoma
žodžiu.

Sutinku, kad turėtume niekada nepamiršti Černobylio katastrofos. Puikiai suprantame,
kad praėjus ketvirčiui amžiaus po katastrofos vis dar patiriame jos ilgalaikius padarinius.
Vis dar esama didelės negyvenamos zonos, kurioje žmonės negali sugrįžti į savo namus.
Esama ilgalaikio poveikio sveikatai. Per televiziją buvo rodoma, kaip moterys, net ir praėjus
25 metams po katastrofos, vis dar patiria persileidimus.

Europai tenka atsakomybė, nes branduolinė sauga – tai ne nacionalinio suverenumo, o
Europos atsakomybės klausimas. Šiame tankiai apgyvendintame žemyne kiekviena
branduolinė jėgainė daro poveikį kaimynams. Todėl, Komisijos nary G. Oettingeri, po
Fukušimos įvykių jums tenka ypatinga atsakomybė siekiant iš naujo tinkamai imtis šios
temos. Vėliau su jumis svarstysime bandymų ekstremaliomis aplinkybėmis, taip pat – apie
143 branduolinių jėgainių saugumo vertinimo klausimus. Noriu jūsų paprašyti: išlikite
tvirtas! Norime, kad Europoje būtų taikomi aukščiausi įmanomi saugumo standartai, o ne
vien atliekami su stichinėmis nelaimėmis susiję bandymai. Dabar privalome išbandyti ir
visas kitas grėsmes – lėktuvų katastrofų, teroristų, kompiuterinių išpuolių, kitaip tariant –
šių išpuolių prieš branduolines jėgaines derinio riziką, ir jūs privalote būti garantas,
užtikrinantis, kad šie bandymai nebūtų atliekami vien simboliškai.

Černobylyje dar reikia daug ką nuveikti. Sarkofagas nesaugus, reikia naujų lėšų jam
sutvarkyti. Taip pat dar negirdėjau, kur bus dedamos visur gulinčios branduolinės atliekos,
nėra užtikrintas šių medžiagų naikinimas. Todėl, kolega H. Reuli, manau, kad moksliniai
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tyrimai būtini, nes turime per mažai patirties, susijusios su ilgalaikiu radioaktyviosios
spinduliuotės poveikiu. Raginčiau Komisiją pradėti atlikti šiuos tyrimus.

Galiausiai didžiausią saugumą užtikrina branduolinės energijos atsisakymas. Pageidaučiau,
kad visapusiškai bendradarbiaudami su šiomis šalimis rengtume praktinius seminarus,
konsultuotume energijos taupymo klausimais ir siūlytume plėtoti alternatyviosios energijos
šaltinius. To labiausiai reikia praėjus 25 metams po Černobylio!

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti kolegai J. Leinenui. Jis
minėjo bandymus ekstremaliomis aplinkybėmis. Mano klausimas yra toks: turi būti koks
nors bandymų ekstremaliomis aplinkybėmis poveikis. Ar manote, kad šioje srityje būtų
įmanoma turėti nuolatinį Europos reguliuotoją, kuris rūpintųsi šiuo klausimu ir turėtų
teisę išjungti iš tinklo grėsmę keliančias branduolines jėgaines?

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, dėkoju kolegai už klausimą. Turime siekti,
kad branduolinių jėgainių stebėsenos įgaliojimai būtų perkelti į Europos lygmenį. Jeigu
kokio nors reiškinio poveikis peržengia nacionalinių valstybių ribas, tuomet jis pereina į
Europos lygmenį, kuriam taip pat reikalingi europiniai įgaliojimai. Pone Komisijos nary
G. Oettingeri, šių įgaliojimų dar neturime, tačiau jūs privalote imtis veiksmų, kad būtų
sudarytos sąlygos Europos lygiu nepriklausomai ir objektyviai stebėti branduolines jėgaines
ir, aptikus jose silpnų vietų, padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu bandymų ekstremaliomis
aplinkybėmis metu paaiškėtų, kad jėgainė nėra saugi, tuomet būtų privaloma ją uždaryti,
arba, jei įmanoma, atnaujinti.

Antonyia Parvanova,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, atitinkamoms valstybėms
narėms šiuo metu svarstant energetikos strategijos su ar be branduolinės energijos
klausimus, turėtume nepamiršti, kad nepriklausomai nuo to, koks bus priimtas sprendimas,
branduolinės saugos klausimą dar ilgai turės spręsti būsimos kartos. Akivaizdu, kad
tarptautiniu lygiu turėtume parengti ir sustiprinti bendruosius branduolinės saugos
standartus, nes radioaktyvioji tarša, kaip parodė Černobylio katastrofa ir patvirtino
Fukušimoje vis dar vykstantys įvykiai, nepaiso valstybių sienų.

Praėjus 25 metams po Černobylio įvykių, vis dar turime ištirti ir įvertinti buvusį ir dabartinį
taršos poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Turime suvokti branduolinę saugą ne kaip
apsaugos priemonę, bet kaip ilgalaikę ir visa aprėpiančią strategiją. Taip pat turėtume
spręsti branduolinių atliekų klausimą. Iš Černobylio liko tik atliekos, tai rimtas ir grėsmingas
klausimas regionui. Tai taip pat tampa ateities Europos branduolinės saugos problema.
Šioje srityje reikia atlikti daugiau tyrimų, taip pat turime užtikrinti ilgalaikę šių medžiagų
saugojimo ir naikinimo saugą.

Nesvarbu, kad ir kokius sprendimus priimtume, turėsime vadovautis abipusiškumo ir
atsekamumo principais. Teigiamai vertinčiau aiškią Komisijos poziciją šiuo klausimu.

Konrad Szymański,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, praėjus 25 metams po
tragiškos katastrofos, Černobylis ir toliau išlieka Europos politikos atspirties taškas. Kartais
šis teiginys atitinka tikrovę, tačiau kartais jis netenka jokios prasmės. Kitaip nei Sovietų
Sąjungoje prieš 30 metų, Europos Sąjungoje esama labai gerų teisinių priemonių mūsų
saugumo standartams įgyvendinti. Jie – vieni griežčiausių pasaulyje, todėl šiandien vien
išankstinėmis nuostatomis paremtas naudojimasis Černobylio vardu prieš branduolinę
energetiką nukreiptai propagandai laikytinas piktnaudžiavimu. Europos branduolinės
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energetikos sektoriaus veiklos trikdymas susijęs su dar vienu aspektu – išliekančia mūsų
priklausomybe nuo iš trečiųjų šalių importuojamo iškastinio kuro.

Černobylis taip pat gali padėti darant naudingas išvadas. Palei mūsų rytinę sieną planuojama
visa virtinė rusiškų branduolinių jėgainių, turėsiančių eksportuoti elektros energiją į Europos
Sąjungos valstybes nares. Jos statomos nesilaikant ES saugos standartų. Komisijai vertėtų
imtis veiksmų, kad ne tik pačioje Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų būtų taikomi
atitinkami standartai, nes Kaliningrado srities ir Baltarusijos jėgainės yra orientuotos į
Europos rinką. Vienintelis klausimas – ar Komisija turės pakankamai galios ir vaizduotės,
kad šioje srityje galėtų imtis tinkamų veiksmų?

Rebecca Harms,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, pone G. Oettingeri,
tiesa, kad Europos Sąjunga jau daug nuveikė Černobylyje ir jo apylinkėse. Nepaisant to,
lieka klausimas, ar nuveikėme pakankamai, ar apskritai galima pakankamai nuveikti ir ar
visuomet elgiamės teisingai.

Mano nuomone, iškritusių radioaktyviųjų dulkių poveikio sveikatai srityje dar turime
užpildyti kai kurias spragas. Būtina išspręsti ginčą dėl nuolat klastojamų Tarptautinės
atominės energijos agentūros skaičių. Manau, kad Europos Sąjunga, kurios teritorijoje yra
– ne buvo, bet yra – nusėdę apie pusė visų per katastrofą atsiradusių radioaktyviųjų dulkių,
privalo pati būti tuo suinteresuota. Tai svarbu, nes tarptautiniai padariniai, su kuriais
susiduria tarptautinė bendruomenė, jokiu būdu neapsiriboja buvusios Sovietų Sąjungos
– Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos – teritorija, po gaisro ir sprogimo pusė radioaktyviųjų
dulkių nusėdo Europos žemyne. Taigi, imkite svarstyti reikalavimus atlikti naują poveikio
sveikatai įvertinimą! Daugelis buvusiųjų Pasaulio sveikatos organizacijos darbuotojų
džiaugtųsi, jei jų darbas būtų įvertintas kitaip.

Kitas mano rūpestis – valymo darbai vietoje. Visur diskutuojama apie naująjį didįjį apsauginį
gaubtą. Kodėl iki šiol neįvertinome pirmojo sarkofago rizikos? Kodėl negalime suvokti
jame slypinčios problemos? Kaip įmanoma, kad tokio didelio masto projektas būtų
vykdomas neatlikus skaidraus rizikos įvertinimo? Ir kaip tuo pačiu metu galima tylėti apie
tai, kad iš tvarkingai išjungtų II ir III Černobylio reaktorių iki šiol nebuvo išimti ir išgabenti
į saugyklą panaudoto kuro elementai? Manau, kad tai labai didelė problema.

Trečia: po Černobylio, dar iki Fukušimos įvykių, nedaug trūko, kad Europos Sąjungoje
imtų lydytis branduoliniai reaktoriai. Geriausiai tai patvirtina įvykiai Forsmarko, Pakso ar
Vokietijos Brunsbiutelio branduolinėse jėgainėse. Dabar siūlomi bandymai ekstremaliomis
aplinkybėmis visiškai netinkami įvertinti veikiančių Europos branduolinių elektrinių riziką.
Todėl, pone G. Oettingeri, labai jūsų prašau nemėginti pūsti mums miglos į akis. Jūs
pažadėjote atlikti griežtą saugumo patikrą. To, kas buvo siūloma iki šiol, tikrai negalima
vertinti rimtai!

Sabine Wils,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, praėjus 25 metams po
Černobylio katastrofos, Apsaugos nuo radioaktyviosios spinduliuotės draugijos naujausių
tyrimų duomenimis, iki šiol nuo didelio masto branduolinės avarijos ilgalaikių padarinių
mirė 1,4 mln. žmonių. Net Vokietijoje dėl radioaktyvaus lietaus ir radiacinės spinduliuotės
apšvitintų maisto produktų turėjome baimintis dėl savo vaikų saugumo.

ES dabar privalo padaryti tinkamas išvadas po Černobylio ir Fukušimos katastrofų. Deja,
paskelbus bandymų ekstremaliomis aplinkybėmis kriterijus, pasitvirtino nuogąstavimai,
kad numatomi visų branduolinių jėgainių atsparumo bandymai bus tik simboliniai, siekiant
toliau leisti eksploatuoti branduolinius reaktorius. Be to, likusios branduolinės jėgainės
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nebus tikrinamos. Viskas, kas galėtų brangiai kainuoti branduolinės energetikos
koncernams, – žmonių klaidų arba lėktuvų katastrofos poveikis – nebus bandoma, nors
šie aspektai labai svarbūs gyventojų saugumui.

Raginame atlikti plataus masto privalomus atsparumo bandymus, kuriuos vykdytų
nepriklausomi ekspertai. Vis dėlto tai būtų tik pirmasis žingsnis branduolinės energijos
atsisakymo scenarijaus visoje Europoje įgyvendinimo link.

Nick Griffin (NI). -   Pone pirmininke, Černobylio sprogimas buvo katastrofa, bet
pažvelkime į ją iš kitos perspektyvos: per 23 metus dėl Černobylio radiacijos poveikio mirė
64 žmonės ir kilo neregėto masto 6 000 susirgimų skydliaukės vėžiu protrūkis. Tai tragiški
skaičiai, bet jie tampa nereikšmingi, palyginti su žuvusiųjų skaičiumi mūsų keliuose. Nors
niekas naudodamasis kelių eismo nelaimėmis nerengia kampanijos uždrausti motorines
transporto priemones, nedidelė kairiųjų armija naudojasi Černobyliu siekdama padaryti
galą branduolinei energetikai.

Neabejoju, kad jie siekia kilnių tikslų, tačiau kelias į pragarą gerais ketinimais grįstas. Tie
patys asmenys vadovavosi kilniais tikslais prisidėdami prie biologinio kuro bumo ir taip
sukeldami maisto produktų kainas iki pasaulio vargingiesiems nepasiekiamos ribos. Šį
vakarą milijonai vaikų guls miegoti lėtai mirdami badu, nes sėdintieji šioje Parlamento
pusėje vadovavosi gerais ketinimais: štai taip neaiškūs Utopijos kairiųjų idealai įgyvendinami
realiame pasaulyje.

Branduolinės energijos draudimo poveikis būtų dar blogesnis, nes alternatyva branduolinei
energijai – tai ne vėjo jėgainių parkai ar saulės energijos kolektoriai. Mūsų skurdžiame
energetinių išteklių pasaulyje po naftos piko alternatyva reaktoriams yra masinė mirtis
badu.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Viena katastrofos Černobylyje priežasčių
– tai klaidos rengiant projektą ir nepavykęs reaktoriaus bandymas ekstremaliomis sąlygomis.
Po ketvirčio amžiaus įvykusi tragedija Japonijoje mus privertė patikrinti esamų branduolinių
objektų saugumą atsparumo testais. Neabejoju, jog Europos Sąjungoje esančios jėgainės
šiuos testus įveiks ar bent jau juos tikrai atliks.

Tačiau avarijų tokiuose objektuose atveju žala aplinkai ir žmogui nesustoja ties valstybių
sienomis. Tą pamoką prieš dvidešimt penkerius metus puikiai išmoko visa Europa. Todėl
atsparumo testai turi būti atliekami ir ne Europos Sąjungoje esančiose branduolinėse
jėgainėse. Šiuo metu arčiausiai Europos Sąjungos sienų planuojamos dvi elektrinės –
Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Deja, jų atveju, panašu, anksti kalbėti apie bet kokius
atsparumo testus. Jų atveju net poveikio aplinkai vertinimas tinkamai neatliktas, neatsakyta
į visus rūpimus klausimus, žalos aplinkai atlyginimo sistema nesukurta. Negana to,
Baltarusijos elektrinę statyti planuojama vietovėje, kurioje yra įvykęs didžiausias Baltarusijos
istorijoje 7 balų žemės drebėjimas.

Todėl visa Europos Sąjunga, tiek Komisija, tiek valstybės narės turi solidariai veikti
siekdamos, kad Europos Sąjungos kaimynystėje planuojamoms elektrinėms būtų taikomi
tokie patys atsparumo testai kaip ir Europos Sąjungos elektrinėms. Taip pat, kad
tarpininkaujant tarptautinėms organizacijoms, TATENA, Espo konvencijos sekretoriatui,
projekto rengėjai nedelsdami pateiktų aiškius ir pagrįstus atsakymus dėl statybos vietų
parinkimo, poveikio aplinkai, žalos atlyginimo ir evakuacijos planų. Tik tokiu atveju
galėsime būti tikri, kad nereikės evakuoti 100 000 žmonių, tik šįsyk Europos Sąjungos
teritorijoje.
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Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Ši diskusija yra labai svarbi, tik, manau, labai pavėluota.
Branduolinė nelaimė Černobylyje tebeturi pražūtingų pasekmių ne tik Ukrainos, bet ir
kaimyninių šalių gyventojams. Lietuvos žmonės iki šiol moka savo sveikata už šią nelaimę;
jos padariniai taip pat bus jaučiami ir ateities kartoms.

Deja, nelaimė Fukušimoje parodė, kad per tuos 25 metus pasaulis dėl materialinės naudos
visiškai nesistengė objektyviai vertinti branduolinės grėsmės. Mums daug metų buvo
teigiama, kad branduolinė energetika yra pati švariausia ir pati saugiausia, tačiau nelaimės
atveju jos pasekmės, kaip matome, yra pražūtingos, jos atsilieps ištisoms kartoms, o tokių
pasekmių kaina yra neišmatuojama. Branduolinio saugumo klausimas turi būti iš esmės
peržiūrėtas. Sveikintina, kad Komisija inicijavo apkrovos testų vykdymą Europos Sąjungos
branduolinėse jėgainėse, tačiau tokia kontrolė privalo tapti sisteminga ir nuolatinė, o ne
epizodinė, siekiant kuo labiau sumažinti nelaimių tikimybę. Iš bankų krizės patirties galime
pasimokyti, kad nei viena institucija, nei vienas sektorius negali užtikrinti veiksmingo
savireguliavimo ir savikontrolės.

Todėl, manau, komisare, sutiksite, kad Europos Sąjungos lygmeniu būtina kuo skubiau
suformuoti branduolinio saugumo politiką ir prižiūrėti, kaip ji bus vykdoma. Mes turime
turėti savo Europos Sąjungos poziciją trečiųjų šalių, ketinančių statyti branduolines
elektrines prie pat išorinės Europos Sąjungos sienos, atžvilgiu. Turime žinoti kokie veiksmai
bus toliau priimti, jei branduolinės elektrinės neatitiks apkrovos testų reikalavimų, ir daugelį
kitų klausimų.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Pone pirmininke, Černobylyje ir jo apylinkėse žmonės ir gelbėtojai
labai nukentėjo nuo katastrofos, bet jos poveikis pasiekė ir daug toliau esančias teritorijas.
Šiandien, praėjus 25 metams po Černobylio katastrofos, kai kuriose Švedijos vietovėse
ganyklose laikomi galvijai prieš skerdžiant turi būti ištiriami ir šeriami alternatyviais pašarais.
Šios aplinkybės daro ypač didelį poveikį samių tautai.

Po Fukušimos katastrofos daugelis Europos žmonių ir vėl susirūpino branduoline energetika.
Todėl ypač svarbu, kad Europos reaktorių patikra ir įvertinimas netaptų popieriniu tigru,
o būtų tikras ir tinkamas.

Ypač svarbus yra skaidrumas, todėl esu labai susirūpinusi girdėdama, kad Jungtinė Karalystė
nenori skelbti bandymų ekstremaliomis aplinkybėmis rezultatų ir kad Prancūzija nėra
suinteresuota atlikti plataus masto atsparumo bandymų. Komisijos nary, kartu su
technologiniais ir geografiniais aspektais privalote užtikrinti, kad pateikus atitinkamą
pasiūlymą saugos kultūros ir saugos politikos struktūros aspektai būtų įtraukti į bandymų
ekstremaliomis aplinkybėmis programą. Ačiū.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, praėjus 25 metams po Černobylio
branduolinės avarijos vis aiškiau suvokiame tragiškus branduolinių jėgainių katastrofų
padarinius žmonių sveikatai ir net gyvybei, taip pat – visai aplinkai. Stebėdami naujausius
įvykius Fukušimoje, pradėjome suvokti tai dar aiškiau. Tikrai žinome, kad viena svarbiausių
Černobylio avarijos priežasčių buvo netinkama reaktoriaus konstrukcija. Tokiu atveju kyla
klausimas, ar Europos Sąjunga stebi, kas vyksta su kitais sovietų laikų reaktoriais; kokių
veiksmų imamasi siekiant užtikrinti jų saugumą?

Šiuo metu Europos Sąjungos teritorijoje veikia daugiau nei 140 branduolinių jėgainių, o
Europos žemyne – daugiau nei 190. Todėl pritariu sprendimui ES teritorijoje esančiose
branduolinėse jėgainėse atlikti bandymus ekstremaliomis aplinkybėmis. Vis dėlto šie
bandymai nebus privalomi ir juose nedalyvaujantieji nesulauks jokių padarinių. Koks
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likimas ištiks tas branduolines jėgaines, kurios neišlaikys bandymų arba juose nedalyvaus?
Nėra abejonių, kad turime nustatyti griežtus branduolinių jėgainių standartus, siekdami,
kad visuomenės nuomonė dėl jų būtų geresnė nei iki šiol, nes jos – nekvestionuojamas ir
svarbus Europos energijos šaltinis. Taip pat turėtume plėtoti kitus galimus energijos šaltinius,
pvz., skalūnų dujų, suteikiančių daug galimybių apsirūpinti energijos ištekliais be reikalo
neplėtojant branduolinės energetikos sektoriaus.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, iš
pradžių norėčiau pagirti savo kolegos ir draugo Bogusławo Soniko iniciatyvą teikti klausimą,
į kurį atsakoma žodžiu, dėl branduolinio saugumo praėjus 25 metams po Černobylio
katastrofos.

Černobylio civilinė branduolinė tragedija išlieka didžiausia istorijoje. Labai svarbu išmokti
su branduoline energija susijusių pasikartojančių katastrofų pamokas. Leiskite jums pristatyti
keturias jų.

Pirma, turime užtikrinti didžiausią įmanomą piliečių saugos ir saugumo lygį. Europos
Sąjunga privalo taikyti griežčiausius pasaulyje standartus ir daryti įtaką tarptautinėms
institucijoms, kad pradedančios formuotis pasaulio valdysenos aplinkybėmis visi planetos
žmonės galėtų būti tikri, kad plėtojantis mokslo žinioms bus taikomi griežčiausi įmanomi
saugos kriterijai. Taip pat būtina sustabdyti visą pigių sąnaudų branduolinių jėgainių
komercinimą.

Antra, viešosios erdvės subjektai, ypač Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, taip pat
branduolinės pramonės operatoriai, branduolinės energijos veiklos klausimais privalo
laikytis visiškai skaidraus elgesio etikos. Iki tam tikros ribos piliečiai galėtų pritarti mokslinei
rizikai, tačiau tik tuo atveju, jei ji būtų pamatuota. Tik laikantis skaidrios etikos ir taikant
griežtas bausmes už jos pažeidimus, būtų galima išsklaidyti šį susirūpinimą.

Trečia, visos su sauga susijusios išlaidos turėtų būti įtraukiamos į energijos gamybos
sąnaudas ir, jei turėtume atidėti lėšų visoms išlaidoms padengti, t. y. jei lėšų atidėjimus
padarytume privalomus, tuomet turėtume patvirtinti privalomą kapitalo lygį nustatančius
teisės aktus.

Ketvirta, privalome stebėti branduolinių inžinierių mokymus ir greičiau vykdyti mokslinių
tyrimų programas, todėl naudodamasis proga norėčiau pareikšti savo pasitenkinimą, kad
Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) 7-oji pagrindų programa buvo pratęsta
2012 ir 2013 m.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, esu iš Rumunijos – branduolinę
energiją gaminančios šalies, kurios gyventojai dar ir dabar baiminasi ir laukia atsakymų į
neatsakytus klausimus dėl ilgalaikio Černobylio avarijos poveikio. Teigiamai vertinu šias
svarbias diskusijas su Europos Komisija. Manau, mūsų pareiga parodyti savo susirūpinimą,
ypač susijusį su branduolinių avarijų poveikio žmonių sveikatai įvertinimu.

Europos Komisijos įsteigta ekspertų grupė rekomendavo atlikti tarptautinį tyrimą, kurio
metu būtų visapusiškai įvertintas Černobylio katastrofos poveikis žmonių sveikatai. Įprastai
Pasaulio sveikatos organizacija būtų tinkamiausia kandidatė tokiam tyrimui atlikti. Vis
dėlto iš tiesų tarp Pasaulio sveikatos organizacijos ir Tarptautinės atominės energetikos
agentūros esama konflikto, nes atrodo, kad branduolinės pramonės interesams teikiama
didesnė pirmenybė nei žmonių sveikatai. Prieš 50 metų šių organizacijų pasirašytame
susitarime numatoma, kad Agentūra gali nesuteikti PSO konfidencialia laikomos
informacijos, net jei ši informacija būtų ypač svarbi norint stebėti ir suvokti branduolinių
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avarijų poveikį žmonių sveikatai. Kitaip tariant, branduolinių technologijų sklaida
suinteresuota organizacija užkerta PSO kelią susipažinti su informacija apie šių technologijų
poveikį žmonių sveikatai.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, prieš dvi savaites minėjome ketvirčio
amžiaus sukaktį po Černobylio sprogimo, kurio padariniai buvo tragiški. Labai aiškiai
prisimenu dienas iškart po tragedijos, kai mano šalies, Lenkijos, komunistinis režimas
nuslėpė tiesą apie pačią katastrofą ir jos mastą, ir, praėjus vos penkioms dienoms po
sprogimo, kai radioaktyvūs debesys uždengė didžiąją Europos dalį, įskaitant ir Lenkijos
šiaurės rytų regionus – rinkimų apygardą, kuriai turiu garbės atstovauti Europos Parlamente,
– tūkstančiai žmonių, nepaisant grėsmės jų sveikatai, buvo verčiami dalyvauti gegužės
1-osios demonstracijose.

Vis dar neišspręstas sprogimo vietos tinkamo apsaugojimo klausimas. Naujojo gaubto
statybos darbai buvo sustabdyti dėl finansavimo trūkumo, todėl ES parama labai svarbi
siekiant sudaryti galimybę baigti darbus. Taigi, nenusigręžkime nuo branduolinės energijos,
kuri yra ideali priemonė Europos energetinei nepriklausomybei užtikrinti. Plėtra šioje
srityje neišvengiama, tai patvirtina naujų jėgainių statybos planai Lenkijoje, Lietuvoje ir
Slovakijoje, todėl pritariu bandymams ekstremaliomis sąlygomis ir branduolinių jėgainių
saugos įvertinimui. Bandymai turėtų būti privalomi ir atliekami periodiškai. Taip pat,
siekdami geresnės branduolinės saugos, turėtume aktyviai remti tarptautinį
bendradarbiavimą, todėl panašūs bandymai turėtų būti atliekamai Ukrainos, Rusijos ir
buvusių sovietinių valstybių teritorijose veikiančiose branduolinėse jėgainėse.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, Černobylio, kaip ir Fukušimos, katastrofa
parodė, kad, nepaisant visų nustatomų taisyklių, reikia įvertinti ir žmonių padarytų klaidų
likutinę riziką ir kad, atsižvelgdami į šį aspektą, turime aiškiai nubrėžti branduolinės
energetikos ribas, nes akivaizdu, kad net ir laikantis geriausių taisyklių negalima panaikinti
šios žmonių klaidų keliamos likutinės rizikos.

Antrasis pastebėjimas susijęs su nepakankama tuometės sovietų sistemos teikta informacija.
Dėl daugelio aspektų, susijusių su dezinformacija, informacijos nebuvimu ir iki šiol
trūkstamais duomenimis, žinoma, kalta ši socialistinė sistema. Centralizuotam sovietiniam
modeliui tenka didžiausia atsakomybė už šią dezinformaciją. Ši energija ir su ja siejama
likutinė rizika net laikinai priimtina tik tuo atveju, jei ją naudojant būtų užtikrinamas
būtinas viešumas.

Trečia, turime pripažinti, kad daugelis žmonių – taip pat ir iš mano rinkimų apygardos –
pasikviesdami vaikus ir imdamiesi daugelio kitų iniciatyvų padeda švelninti katastrofos
padarinius. Šios katastrofos pasekmes dar ir šiandien pastebime kartoje, apie kurią tuo
metu niekas nė negalvojo. Todėl galime tik ribotai atsižvelgti į šią riziką ir privalome suvokti
branduolinės energijos technologijų naudojimą tik kaip laikiną reiškinį.

Galiausiai, Komisijos nary, norėčiau padrąsinti jus dėl bandymų ekstremaliomis
aplinkybėmis. Mums reikia europinių kriterijų ir patikros galimybių, kurių negalima palikti
vien valstybių narių savivalei. Šiais bandymais ekstremaliomis aplinkybėmis turi būti
sudaromos prielaidos neteikti tokių duomenų, kurių po to nebūtų galima patikrinti. Todėl
norėčiau jus paraginti nepasiduoti Ministrų Tarybos narių manipuliacijoms ir griežtai
nustatyti aiškius, bendrus ir patikrinamus standartus, kad šie bandymai ekstremaliomis
aplinkybėmis atliktų savo funkciją.
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PIRMININKAVO: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Krišjānis Kariņš (PPE). -    (LV) Pone pirmininke, Komisijos nary, gyvenant šalia
triukšmingo kelio, visuomet yra galimybė persikelti kur nors toliau, kad ir už poros kvartalų.
Deja, prieš 25 metus įvykusi Černobylio avarija ir prieš kelias savaites įvykusi Fukušimos
avarija mums primena, kad nelaimingų atsitikimų branduolinėse jėgainėse atvejais galimybės
persikraustyti už kelių kvartalų paprasčiausiai nėra. Branduolinė sauga nėra vietinės svarbos
klausimas. Tiesą sakant, tai – pasaulinės svarbos klausimas.

Europos kaimynystėje yra Rusija ir Baltarusija, kurios šiuo metu nesilaiko tokių pačių
griežtų standartų, galiojančių Europos Sąjungoje. Vis dėlto mes Europoje neturime vietos,
į kurią galėtume pasitraukti toliau nuo savo kaimynų. Turime užtikrinti, kad mūsų saugos
standartų būtų laikomasi ne tik Europoje, bet ir jos kaimynystėje bei, tiesą sakant, visame
pasaulyje. Todėl raginu jus, Komisijos nary, šiuos bandymus ekstremaliomis aplinkybėmis
atlikti ne tik Europoje (jie privalo būti atliekami ir – atliekami griežtai), bet taip pat dirbti
siekiant, kad Europos standartai ir bandymai ekstremaliomis aplinkybėmis būtų atliekami
ir mūsų kaimyninėse šalyse bei visame pasaulyje. Šiuo atžvilgiu Europa, susiedama
tarpusavyje energijos pirkimo ir branduolinės saugos klausimus, turi galimybę daryti įtaką
savo tiesioginiams kaimynams. Ačiū už dėmesį.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Pone pirmininke,

(T. Mann pradeda kalbą neįsijungęs mikrofono.)

... 1986 m. ir ypač didelio masto pasenusios branduolinės jėgainės avarija. Baimindamiesi
pavojingos spinduliuotės, ištisas savaites kaip įmanoma dažniau likdavome namuose ir
stengdavomės kuo mažiau eiti į lauką.

Šių metų kovo 11 d. buvo pranešta apie branduolinę avariją Fukušimos branduolinėje
jėgainėje. Net ir technologijų požiūriu labai pažangioje Japonijoje nebuvo įmanoma
užtikrinti net ir menkiausios pažadėto saugumo dalies. Atsakingi politikai privalo atsiriboti
nuo skubotų sprendimų. Sudedamoji tvarumo dalis – privalomi ypač griežti bandymai
ekstremaliomis aplinkybėmis, kurių metu būtų vertinamas stichinių nelaimių, taip pat
nelaimingų atsitikimų, teroristų išpuolių ir žmonių klaidų poveikis branduolinėms
jėgainėms.

Mano šaliai visiškai nepagrįstai prikišama „vokiška baimė“. Privalome rimtai atsižvelgti į
piliečių nuogąstavimus. Nuo skirtingo veikimo laiko ir uždarymo scenarijų iki kvalifikuotų
moratoriumų – visus klausimus reikia svarstyti be dirbtino laiko spaudimo, polemikos ar
ideologijos. Vokietijos Etikos komisijos veikla gali būti laikoma tinkamiausiu pavyzdžiu
Europai.

Branduolinių jėgainių darbuotojams reikia ypatingos apsaugos. Užimtumo ir socialinių
reikalų komitetas reikalauja praplėsti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo direktyvos teisinį
pagrindą, įtraukiant į jį Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas. Taigi, jis būtų
taikomas ir darbuotojams, dirbantiems su radioaktyviosiomis atliekomis ir panaudoto
branduolinio kuro elementais. Mokymo ir darbo saugos srityse būtina taikyti griežčiausius
kriterijus ir atlikti visapusius tyrimus.

Paskutinis sakinys, pone pirmininke: negalime daryti jokių nuolaidų saugos klausimais.
Šis teiginys taikytinas Europos Sąjungai ir mūsų kaimyninėms šalims, kurias priimdami
bendrus sprendimus būtinai turime palenkti į savo pusę.
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Lena Kolarska-Bobińska (PPE). -    (PL) Pone pirmininke, Komisijos nary, šiandien
prisimindami Černobylio katastrofos aukas mintyse taip pat esame su Fukušimos aukomis
ir galvojame apie savo Europos piliečių saugumą. Tai – mūsų diskusijų tema. Neseniai
Europoje labai sustiprėjo su branduoline sauga susijusi visuomenės baimė. Tai patvirtina
visuomenės nuomonių apklausų rezultatai visose ES valstybėse narėse, taip pat ir mano
šalyje, Lenkijoje, kurioje parama branduolinių jėgainių statybai sumažėjo nuo 10 iki 15 proc.
Todėl ypač svarbu, kad būtų laikomasi Budapešte paskelbtų šešių punktų bandymų kriterijų,
nes tai žmonėms suteiktų didesnį saugumo jausmą. Komisijos nary, privalote nepasiduoti
valstybių narių siekiams sušvelninti kriterijus. Šiuo metu nesutariama šiuo klausimu, todėl
ryžtingai raginame, vertinant krizės ar įprastinių žmonių klaidų atvejus, nepritarti
neišbaigtiems sprendimams ir sušvelnintiems kriterijams. Juo labiau kad remiantis bandymų
rezultatais turėtų būti rengiamos gairės valstybėms narėms, dar tik pradėjusioms plėtoti
savo branduolines programas.

Svarstėme savo branduolines programas turinčias Europos kaimynines valstybes. Manau,
šiuos klausimus reikėtų įtraukti į Komisijos komunikatą dėl ES energetikos politikos išorės
matmens. Kalbame apie Europai tiekiamą energiją, kuriai, kaip dujoms ar kitiems energijos
ištekliams, turėtų būti taikomi ES politiniai sprendimai. Tuo pačiu metu privalome dėti
pastangas, kad energetikos politikos sprendimai taptų europietiškesni.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Pone pirmininke, vis dar aiškiai prisimename prieš
25 metus įvykusią baisią Černobylio katastrofą.

Šimtai tūkstančių žmonių neteko gyvybės, o daugelis ir iki šių dienų neša ligomis ir mirtimi
nuo vėžio pasireiškiančią radiacijos padarinių naštą. Esu patenkintas, kad Europos
Parlamentas šiandien svarsto svarbų branduolinės saugos aspektą, bet kitas svarbus aspektas
– kad be branduolinės energijos mes, deja, visiškai negalime išsiversti. Tai pasakytina apie
Europą, Jungtines Amerikos Valstijas ir Kiniją, bet veikiausiai žinote, kad Kinijoje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir Indijoje projektuojamos naujos branduolinės jėgainės, todėl
ketinimus ateityje Europoje atsisakyti branduolinės energijos laikau nepamatuotais. Dar
vienas svarbus aspektas, žinoma, yra viešoji sveikata ir saugumas, todėl esu patenkintas,
kad numatomi bandymai ekstremaliomis aplinkybėmis tiek ES, tiek, kaip buvo minėta,
Baltarusijoje, o ateityje – Ukrainoje ir Rusijoje, turėtų būti atliekami taip, kad ES žmonės
gyventų saugiai.

Edit Herczog (S&D). -   Pone pirmininke, norėčiau paminėti tik vieną aspektą. Praėjus
25 metams po Černobylio katastrofos, reikia pastatyti naują sarkofagą, tačiau matome,
kaip sudėtinga sutelkti finansinius išteklius: sudėtinga gauti finansinių lėšų iš valstybių
narių, kurios kartu yra labai susirūpinusios dėl branduolinės saugos.

Privalome užtikrinti, kad būtų prisiimami ilgalaikiai įsipareigojimai laikotarpiui, kol išliks
Černobylio branduolinio objekto keliama ilgalaikė rizika. Viešai prisiimami įsipareigojimai
turi būti ne tik žodiniai, bet ir finansiniai, taip pat reikalingi ir žmogiškieji ištekliai, kad
būtų užtikrinami ilgalaikiai gebėjimai, kol bus išspręsta Černobylio problema. Šiuo etapu
galbūt neįsivaizduojame, kokių finansinių išteklių reikalaujama iš valstybių narių, bet kol
nesuvoksime problemos, ir toliau dažniausiai spręsime ją tik tuščiais žodžiais.

Michael Theurer (ALDE).   – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nary, mieli kolegos, net
ir po 25 metų Černobylis mums kelia susirūpinimą. Taip pat ir Fukušima mums rūpės dar
ilgą laiką. Su šiomis didelio masto avarijomis susijusi diskusija parodo, kad branduolinės
technologijos slepia dideles grėsmes, kurių galbūt neįmanoma suvaldyti. Tai verčia
permąstyti energetikos politiką. Tačiau tą darant tampa aišku, kad nacionalinių valstybių
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individualūs veiksmai yra klaida. Mums reikia tarptautinių arba bent jau ES masto su sauga
susijusių strategijų. Todėl visiškai palaikome už energetiką atsakingą Komisijos narį, šia
linkme pateikusį svarbių pasiūlymų. Raginu mus visus susitarti dėl bendrų principų, kad
veikiantys reaktoriai iš tiesų būtų saugūs, nenutrūktų elektros energijos tiekimas ir būtų
geriau įvertinamos žemės drebėjimų ir kitos grėsmės. Pasitelkę aktyvius veiksmus, turėtume
pristatyti šiuos principus tarptautinėms organizacijoms.

Satu Hassi (Verts/ALE). -    (FI) Pone pirmininke, ponios ir ponai, praėjo 25 metai po
Černobylio katastrofos, bet nebuvo atlikti jokie visa apimantys sisteminiai tyrimai, susiję
su jos poveikiu sveikatai. Esama tik atskirų nekoordinuotų studijų, pvz., susijusių su
padažnėjusiais susirgimų skydliaukės vėžiu atvejais Baltarusijoje ir Ukrainoje. Gėdinga,
kad nėra atliekami plataus masto tolesni tyrimai, todėl raginu Komisiją prisiimti aiškius
įsipareigojimus imtis priemonių atlikti plataus masto tokio pobūdžio tarptautinius tyrimus.

Per šias diskusijas buvo pareikšta, kad dėl Černobylio katastrofos mirė galbūt tik keli tuzinai
žmonių. Mirčių skaičius kitoje skalės pusėje vertinamas milijonais. Tokio pobūdžio painiava
įmanoma tik todėl, kad nėra atlikta visa apimančių tyrimų. Tokie tyrimai taip pat pagerintų
žmonijos turimas žinias apie radiacijos poveikį sveikatai.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).    – (CS) Pone pirmininke, minint Černobylio katastrofos
25-ąsias metines, manau, reikėtų pareikšti padėką dviem šalims, kurios Europos Parlamente
nėra per daug mėgstamos. Pirmiausia Baltarusijai, patyrusiai tuos pačius katastrofos
padarinius kaip Ukraina ir kuri kantriai ir be jokių povyzų finansuoja atsigavimą nuo
katastrofos padarinių. Daug buvo nuveikta nesulaukus pernelyg didelio ES institucijų
dėmesio. Antra, reikia padėkoti Kubos Respublikos vyriausybei ir jos žmonėms,
priėmusiems gydytis Kuboje daug vaikų, kurių tėvai žuvo per Černobylio katastrofą. Jiems
buvo suteiktas geriausias įmanomas gydymas ir priežiūra tuo metu, kai pačios Kubos
Respublikos ekonominė padėtis buvo labai sudėtinga.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai,
visi gerai žinome, koks buvo tiesioginis Černobylio katastrofos poveikis. Norėčiau užduoti
klausimą, nes galiausiai mūsų piliečiai taip pat tikisi, kad išmoksime panašių įvykių pamokas.
Komisija, žinoma, suvokia Černobylio, o dabar ir Fukušimos padarinius Europos
gyventojams, nesvarbu, ar tie padariniai būtų susiję su grėsme sveikatai, ar su finansinėmis
pasekmėmis. Kokių priemonių imamasi siekiant apsaugoti Europos gyventojus naujo
nelaimingo atsitikimo atveju? Galų gale akivaizdžių grėsmių esama ir Europoje, pvz.,
Fukušimos tipo Isaro I jėgainė, pastatyta nusileidimo į Miuncheno oro uostą zonoje, arba
Krško jėgainė, kuri, be kita ko, stovi galimo seisminio aktyvumo vietovėje.

Seán Kelly (PPE). -   Pone pirmininke, per man skirtą pusę minutės paminėsiu du ar tris
dalykus: pirma, laimei, Černobylio aukos nėra pamirštos. Mano šalyje puiki moteris, vardu
Adi Roche, ir jos organizacija suteikė didžiulę paramą ir dar ilgai teiks ją ateityje, nes
Černobylio padariniai bus vis dar juntami. Antra, Komisijos nario pabrėžtas Komisijos
vaidmuo vertas pagyrimo ir, trečia, Paulo Rübigo pasiūlymas dėl naujosios reguliavimo
tarnybos, kuri prižiūrėtų bandymus ekstremaliomis aplinkybėmis ir visas būsimąsias
statomas jėgaines, būtų labai prasmingas.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Pone pirmininke, Černobylio katastrofa mums parodė,
kaip svarbu turėti aukšto lygio informacinę sistemą. Žinome, kad sovietų vadovai ilgą laiką
slėpė pažeisto branduolinio reaktoriaus poveikį, ir tai turėjo skaudžių padarinių gretimų
šalių gyventojams. Taip pat turėtume būti pasirengę tikimybei, kad, kaip Černobylio atveju,
Fukušimos jėgainės operatorius mėgino nuslėpti žalos mastą ir sušvelninti su šiais klausimais
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susijusią informaciją. Žvelgiant iš apsaugos suteikimo galimybės įvykus branduolinei
katastrofai požiūrio taško, labai svarbu užtikrinti, kad informacija – tiek visuomenei, tiek
ekspertams, būtų pateikiama labai greitai ir veiksmingai ir kad ji būtų tiksli. Černobylio
avariją sukėlė žmonių klaidos, tuo tarpu Fukušimos – gamtos jėgos. Žinome, kaip išvengti
žmonių klaidų, kaip apmokyti darbuotojus ir kaip suteikti gerą automatinę apsaugą, tad
turime siekti užtikrinti, kad šie mechanizmai veiktų ateityje.

Günther Oettinger,    Komisijos narys. – (DE) Pone pirmininke, gerbiami Parlamento nariai,
kalbant apie Černobylį man džiugu pažadėti, kad jūsų pasiūlymai ir pageidavimai, susiję
su tyrimų aspektais ir kitomis sritimis, bus išnagrinėti ir į juos bus atsižvelgta žengiant
kitus mūsų žingsnius. Taip pat dėsime visas įmanomas pastangas, kad tarptautinė
bendruomenė, dalyvaujant Europos Sąjungai, galėtų visiškai finansuoti reikiamas technines
priemones.

Apskritai norėčiau padėkoti už labai konstruktyvias diskusijas, įskaitant klausimą, kokių
veiksmų ketinama imtis po Fukušimos avarijos. Po šio posėdžio numatytas susitikimas su
atsakingų parlamentinių komitetų koordinatoriais, kuriame pristatysiu aktualią padėtį.

Pirmiausia leiskite pabrėžti, kad bandymai ekstremaliomis aplinkybėmis mums yra visiškai
naujas dalykas. Jūs tai puikiai žinote. Europos lygiu niekuomet nebuvo vykdomas
branduolinių jėgainių patikros procesas. Manau, jau vien tai yra svarbi aplinkybė, žyminti
kelią į priekį.

Antra, skaitydami jums dalyvaujant parengtą Lisabonos sutartį turime konstatuoti, kad su
energijos rūšių derinimu susiję sprendimai buvo ir lieka valstybių narių, kuriose jūs gyvenate,
prerogatyva. Todėl sprendimai, susiję su anglies, branduoline, dujų ir atsinaujinančiųjų
išteklių energija daugiausia priskiriami valstybių narių kompetencijai. Patvirtinę 20 proc.
atsinaujinančiųjų energijos išteklių reikalavimą, pirmą kartą pradėjome Europos lygio
procesą, priimdami šiaip jau valstybių narių kompetencijai priskiriamus sprendimus dėl
energijos rūšių derinimo. Turime 14 valstybių narių, kuriose veikia branduolinės jėgainės,
ir 13 valstybių narių, kuriose jų nėra. Lenkijoje, kuri yra labai europietiška valstybė, greitu
laiku bus priimtas sprendimas statyti dvi branduolines jėgaines. Italijoje buvo sustabdytos
jėgainės statybai tinkamos vietovės paieškos.

Siūlėte man įsteigti Europos reguliavimo tarnybą. Jei taip, tuomet suteikite man tam
reikalingus teisinius įgaliojimus ir numatykite reikiamas etatus. Priimu visus pasiūlymus,
tačiau privalau laikytis teisės ir įstatymų nuostatų. Kol kas dar nėra Europos branduolinės
energetikos priežiūros institucijos. Ji nenumatyta nei Lisabonos, nei Euratomo sutartyse,
nei Komisijos etatų plane. Jūs tą žinote taip pat gerai, kaip ir aš.

Bandymus ekstremaliomis sąlygomis laikau svarbiais. Tai Europos Vadovų Tarybos
užduotis, kurią atlikus būtų nustatyti aukščiausi saugos standartų kriterijai. Ketvirtadienį
vyks svarbus posėdis, kuriame dalyvaus Europos reguliavimo institucijų, ENSBERG ir
Komisijos atstovai. Kol kas nėra patvirtinti patikros kriterijai, nors jau seniai paskelbti
smerkiantys išankstiniai vertinimai dėl pernelyg lengvų, nuviliančių ir nepakankamų
bandymų ekstremaliomis aplinkybėmis. Iki šiol nė vienas toks bandymas nebuvo atliktas.
Patikros kriterijai bus rengiami ketvirtadienį.

Pateiktas tik vienos asociacijos, kuriai Komisija nepriklauso, pasiūlymas. Vakarų Europos
atominės energetikos priežiūros tarnybų asociacija, turėdama atitinkamą teisę, balandžio
mėn. atliko parengiamuosius darbus. Mūsų užduotis − nuspręsti, kaip elgtis toliau. Visiškai
nedalyvaujant Komisijai, WENRA pasinaudojo savo ekspertiniais gebėjimais ir pasitelkusi
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cirkuliacinę procedūrą priėmė sprendimą į bandymus neįtraukti žmonių klaidų ir žmonių
sukeliamų avarijų priežasčių. Manau, toks sprendimas netinkamas.

Todėl, pradėdamas nuo rytojaus vakaro ir remdamasis kruopščiai atliktu parengiamuoju
darbu, Komisijos vardu visoms 27 branduolinės energetikos priežiūros tarnyboms
pristatysiu savo poziciją ir pareikšiu, kad, nepriklausomai nuo grėsmių pobūdžio, būtinas
vienodas požiūris į jas. Tai pasakytina apie gamtines priežastis, pvz., žemės drebėjimus,
potvynio pavojų, ekstremalius temperatūrų skirtumus, taip pat − žmogaus sukeliamas
priežastis, pvz., klaidas, nelaimingus atsitikimus, tyčią ar nusikalstamą veiką. Mano
vertinimu, tai taip pat apima teroristų keliamas grėsmes, kibernetines atakas ir lėktuvų
avarijas.

Manau, kad toks požiūris atitinka Europos gyventojų interesus. Per šios dienos diskusijas
man tapo aišku (todėl esu dėkingas už šią paramą), kad tarp Parlamento partijų esama
plataus sutarimo dėl šių bandymų ir jų kriterijų, kuriuos nustatant būtina atsižvelgti į
žmogiškąjį faktorių. Tarp kitko, šių dalykų nelabai galima aiškiai atskirti. Ar Fukušimos
avariją sukėlė gamta, ar žmonių klaidos? Aš teigčiau, kad viskas prasidėjo nuo gamtos jėgų
– žemės drebėjimo ir potvynio, bet bandant suvaldyti riziką, sumažinti žalą ir jos išvengti,
prisidėjo ir žmogus su savo stipriosiomis ir silpnosiomis savybėmis. Žmogiškosioms
silpnybėms Japonijoje iki šiol tenka svarbus vaidmuo.

Po ketvirtadienio mielai jus informuosiu apie tolesnius veiksmus. Tik būtina žinoti, kad
man reikalingas Europos Komisijos pritarimas, kurį turiu, ir nacionalinių priežiūros tarnybų
pritarimas, kurio sieksiu. Tačiau privalau užsitikrinti visų reguliuotojų, tarp jų labai
kompetentingų ir aukštai vertinamų kolegų iš Paryžiaus, Londono, Madrido ir Briuselio,
dar galutinai neapsisprendusių dėl savo nuomonės, paramą bandymų ekstremaliomis
aplinkybėmis kriterijams, nors susidaro įspūdis, kad, perkėlus klausimų svarstymą į Europos
lygmenį, laimėti galima nedaug.

Taip pat pažadu jums visišką skaidrumą. Iš Černobylio katastrofos privalome pasimokyti
visiško skaidrumo. Prižadu jus skaidriai informuoti apie tai, kaip trečiadienio vakarą ir
ketvirtadienį vyks derybos Briuselyje, kokie bus jų rezultatai. Baigdamas taip pat noriu
pareikšti, kad jei nesugebėsime pasiekti Komisijos ir ENSREG susitarimo, tuomet veikiausiai
grąžinsime savo įgaliojimus Europos Vadovų Tarybai. Po palengvintų bandymų sąlygomis
savo parašo dėti neketinu!

(Plojimai)

Pirmininkas. −   Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Liam Aylward (ALDE).   – (GA) Černobylio katastrofos poveikis pasauliui ir dabartiniai
įvykiai Fukušimoje yra aiškus įrodymas, kaip branduolinės nelaimės niokoja vietos
bendruomenes.

Kadangi Europoje veikia nemažai branduolinių jėgainių, kurios dažnai būna pastatytos
arti valstybių sienų, reikia laikytis tarpvalstybinio požiūrio į branduolinę saugą ir
koordinuoti jį ES lygiu. Valstybės narės privalo dalytis su saugos aspektais ir galimomis
grėsmėmis susijusia informacija, greitai ir reguliariai koordinuoti civilinės saugos veiksmus
su savo kaimynėmis ir branduoliniais objektais.

Dėl Jungtinės Karalystės vakarų pakrantėje veikiančių branduolinių jėgainių, kurių
žinomiausia – Selafildo, Airijai kyla rimta branduolinė grėsmė. Gegužės 2 d. netoli Selafildo
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jėgainės buvo sulaikyti penki asmenys, bandę įvykdyti teroristinį aktą, o Airijos vyriausybė
iki šiol nepranešė, ar Jungtinės Karalystės vyriausybė pasidalijo su ja saugumo informacija
apie šį incidentą.

Airijos žmonės turi būti tikri, kad jų vyriausybė yra visapusiškai informuojama apie bet
kokias kaimynystėje kylančias grėsmes ir veiksmus, kurių imamasi kovojant su saugumui
kylančiomis grėsmėmis.

Véronique Mathieu (PPE)   , raštu. – (FR) Padėtis Japonijoje ir Fukušimos Dajiči
branduolinėje jėgainėje po 2011 m. kovo 11 d. žemės drebėjimo ir cunamio ir toliau kelia
susirūpinimą. Kartu su 25-osiomis Černobylio branduolinės katastrofos, sukrėtusios
Ukrainą 1986 m. balandžio 26 d., metinėmis, tai – priminimas Europos vadovams apie jų
atsakomybę, susijusią su Europos branduoline sauga. Todėl valstybės narės turi imtis visų
reikiamų priemonių, kad užtikrintų ir išlaikytų didžiausią įmanomą Europos jėgainių
saugos ir piliečių apsaugos lygį. Taip pat svarbu išlaikyti šaltą protą sprendžiant dabartines
ir būsimąsias energetikos problemas. Todėl negalima pamiršti mažai CO2 išmetančios
branduolinės energijos technologijos. Problema – kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp
branduolinės energetikos plėtojimo ir su jos gamybos keliamomis grėsmėmis susijusių
kardomųjų bei kovos su branduolinių avarijų padariniais priemonių plėtojimo.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)   , raštu. – (PL) Šiais metais minime 25-ąsias Ukrainos
Černobylio mieste įvykusios branduolinės katastrofos metines. 1986 m. balandžio 26 d.
atliekant sisteminius bandymus staigiai padidėjo reaktoriaus galia ir buvo pažeistas jo
korpusas, todėl kilo sprogimų serija. Remiantis JT duomenimis, buvo užteršta 500 km
spinduliu aplink jėgainę esanti teritorija. Iš reaktoriaus kaimynystėje esančių vietovių buvo
evakuota 115 000, o nuo 1986 m. perkelta apie 220 000 žmonių Baltarusijoje, Rusijos
Federacijoje ir Ukrainoje.

Branduolinės avarijos vyksta be išankstinio įspėjimo ir netikėtai. Černobylio avarija įvyko
prieš 25 metus, bet neseniai, šių metų kovo mėn., įvyko nelaimingas atsitikimas Fukušimoje.
Reikėtų pabrėžti, kad katastrofą sukėlė nutrūkus elektros energijos tiekimui sugedusi
aušinimo sistema, tuo tarpu elektros tiekimo sutrikimai − dažnas reiškinys valstybėse
narėse. Nėra abejonių, kad turime išmokti istorijos pamokas, bet neturėtume per daug
isteriškai reaguoti į Japonijos katastrofą. Ši avarija sukėlė rimtų abejonių, susijusių su
branduolinės energetikos sauga visame pasaulyje. Viskas krypsta link to, kad branduolinė
energija artimiausiu metu taps svarbiu energijos šaltiniu, todėl labai svarbu energetikos
sektoriuje pasiekti didžiausią įmanomą saugos lygį.

18. Klausimų valanda (Klausimai Komisijai)

Pirmininkas. −   Kitas klausimas − klausimų valanda (B7-0303/2011). Kolegos, turėkite
omenyje, kad pradedame vėluodami 40 minučių.

Toliau užduodami klausimai pateikiami Komisijai.

Gay Mitchell (PPE). -   Pone pirmininke, žinau, kad laužiuosi pro atviras duris keldamas
šį klausimą, tačiau dar kartą noriu pareikšti, jog tikrai nepriimtina, kad klausimų valanda
vyksta tokiu būdu.

Visuose pasaulio parlamentuose klausimų valanda yra šventas reikalas. Dar kartą jūsų
prašau iškelti šį klausimą per Parlamento prezidiumo posėdį.
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Pirmininkas. −   Pone G. Mitchellai, tai ne Parlamento prezidiumo, o Pirmininkų sueigos
kompetencijos klausimas, bet neabejoju, kad H. Swobodos vadovaujama Parlamento
veiklos reformų darbo grupė pateiks pasiūlymų, kaip spręsti šį klausimą. Pritariu jūsų
nuomonei. Tai visiškai nepriimtina, bet perėmiau pirmininkavimą tik 19.40 val., todėl
tikrai nesu atsakingas už vėlavimą.
Klausimas Nr. 16, kurį pateikė Georgios Papanikolaou (H-000154/11)

Tema: Naujojo biudžeto projekto lėšos, skirtos kovai su jaunimo nedarbu

Pavyzdinėje iniciatyvoje „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ pabrėžiama,
kad užimtumo lygis dėl krizės sumažėjo iki 69 proc., o bedarbių skaičius padidėjo iki 10
proc. Manant, kad 2010–2011 m. darbo rinka stabilizuosis ir norint iki 2020 m. pasiekti
užsibrėžtą 75 proc. užimtumo lygį, reikės, kad per metus užimtumo lygis padidėtų
vidutiniškai šiek tiek daugiau kaip 1 proc. Tuo pat metu jaunimo iki 25 metų amžiaus
nedarbas siekia beveik 20 proc. ir dėl užsitęsusios krizės užimtumas dar labiau mažės, o
tai neatitinka tikslo, kad užimtumas didėtų 1 proc. per metus.

Kaip ir kokiomis biudžeto projekto lėšomis Komisija bandys siekti užsibrėžto ES užimtumo
tikslo, t. y. sieks, kad iki kitų metų užimtumas vidutiniškai didėtų 1 proc.?

Ar ji mano, kad siūlomas kitų metų biudžeto lėšų mažinimas apskritai ES turės neigiamą
įtaką sumoms, numatytoms švietimui, profesiniam mokymui ir užimtumo skatinimui?

László Andor,    Komisijos narys.  − Kaip visi žinote, strategijoje „Europa 2020“
pateikiamuose pagrindiniuose ES tiksluose numatoma padidinti užimtumo lygį iki 75 proc.,
bent 20 mln. žmonių ištraukti iš skurdo ir socialinės atskirties, sumažinti ankstyvo
pasitraukimo iš švietimo sistemos mastą iki mažiau nei 10 proc. ir užtikrinti, kad bent
40 proc. jaunosios kartos atstovų iki 2020 m. įgytų aukštąjį išsilavinimą.

Komisija padeda valstybėms narėms siekti šių tikslų teikdama finansinę paramą, ypač
pasitelkdama Europos socialinio fondo lėšas, taip pat ES lygmeniu koordinuodama politinius
sprendimus ir nustatydama su Europos semestru susijusias politines gaires. 2011 m.
bendrojoje užimtumo ataskaitoje, paremtoje Komisijos parengtu valstybių narių
nacionalinių reformų programų projektų vertinimu, valstybės narės raginamos pagerinti
savo darbo rinkų veikimą, įdiegiant užimtumą skatinančias apmokestinimo sistemas ir
numatant deramą atlygį už darbą, užtikrinant, kad atlyginimai atspindėtų darbo našumo
raidą, sudarant lanksčias darbo sąlygas, kad moterys galėtų lengviau integruotis į darbo
rinką, užtikrinant, kad vykdant pensijų reformą būtų labiau atsižvelgiama į tiesiogines
vėlesnio išėjimo į pensiją ir didėjančių pensijų išmokų sąsajas, panaikinant ankstyvojo
išėjimo į pensiją paskatas ir susiejant nedarbo išmokas su ekonomikos ciklu.

Tai reiškia, kad reikėtų, kaip buvo elgiamasi per pastaruosius pora metų, stiprinti padarinių
švelninimo priemones, o pinigai būtų taupomi gerais laikais. Kada tiksliai prasidėtų geri
laikai, priklausytų nuo atskiro kiekvienos šalies padėties įvertinimo. Tikėkimės, kad per
pora metų jie prasidės mums visiems. Tačiau dabartinėmis labai sudėtingomis aplinkybėmis
taip pat svarbu, kad viešojo įdarbinimo tarnybos suteiktų geresnę paramą ieškant darbo.
Taip pat turime sumažinti darbo rinkos susiskaidymą. Iš tiesų esama požymių, kad atskiros
darbuotojų grupės, ypač turinčios laikinas arba nesaugias darbo sutartis, daug labiau
nukentėjo nuo krizės padarinių. Dėl šios priežasties Komisija paragino valstybes nares
įvesti neterminuotas darbo sutartis, kuriose būtų numatoma galimybė laipsniškai didinti
apsaugos teises.
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Nors, palyginti su nacionalinių valstybių biudžetais, ir nedidelėmis Europos socialinio
fondo lėšomis valstybėms narėms padedama įveikti dabartinę ekonomikos krizę. Remiantis
Komisijos komunikato dėl biudžeto peržiūros ir Penktosios socialinės sanglaudos ataskaitos
nuostatomis, strategijoje „Europa 2020“ numatomi aiškūs bendrieji prioritetai ir
finansavimo prioritetų po 2013 m., atitinkančių pažangaus, tvaraus ir integruoto augimo,
įskaitant ir žmogiškojo kapitalo plėtrą, kriterijai. Komisija birželio mėn. pabaigoje pateiks
savo pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansinės programos.

Kalbėdamas apie 2012 m. biudžetą, norėčiau pabrėžti, kad balandžio 20 d. Komisijos
patvirtintas biudžeto projektas atitinka kovo 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,
kuriose teigiama, kad finansinio konsolidavimo pastangas būtina papildyti augimą
skatinančiomis struktūrinėmis reformomis. To siekdamos valstybės narės įgyvendins
investavimo į švietimą ir mokymą priemones. Įšaldydama savo nominaliąsias
administracines išlaidas, Komisija dėl jų ėmėsi ribojančių politinių priemonių. Vis dėlto
Komisija pasiūlė padidinti savo asignavimus įsipareigojimams ir mokėjimams atitinkamai
3,7 proc. ir 4,9 proc., susitelkiant prie strategijos „Europa 2020“ nuostatų, įskaitant ESF,
mokymosi visą gyvenimą programą, programą „Veiklus jaunimas“, Septintąją bendrąją
mokslinių tyrimų programą ir konkurencingumo bei inovacijų programas.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Dėkoju, Komisijos nary, už jūsų atsakymą. Žinoma,
norėčiau jums priminti, kad nedarbas Europoje, ypač tarp jaunimo, šiuo metu siekia
20,5 proc., ir kai kur jis tapo nevaldomas. Mano turimais duomenimis, Ispanijoje jis siekia
43,5 proc., o Graikijoje – kartoju, jaunimo nedarbo lygis – siekia beveik 36 proc. Turint
omenyje, kad šios ypatingos kritinės padėties negalėjome numatyti prieš dvejus ar trejus
metus, ar be to, apie ką mus informavote, šiomis ypatingomis aplinkybėmis galime tikėtis
papildomo Komisijos įsikišimo?

Gay Mitchell (PPE). -   Komisijos nary, ar svarstytumėte pagrįstą atsaką į jaunimo nedarbo
problemų sprendimo būdus, atsižvelgdami į atskirų vietovių ypatybes? Pamatytumėte,
kad aukščiausias nedarbo lygis būdingas asmenims, turintiems žemiausią išsilavinimą,
galbūt gyvenantiems socialiniuose būstuose ir neturintiems tinkamų galimybių dalyvauti
švietimo ir socialinės paramos sistemoje.

Esama vietos plėtros modelių, pagal kuriuos jau imamasi spręsti šias problemas atsižvelgiant
į konkrečių vietovių ypatybes. Ar Komisija svarstytų galimybę, bendradarbiaudama su
valstybėmis narėmis, imtis kokių nors veiksmų, kad būtų mėginama spręsti vietovių,
kuriose nedarbo lygis aukščiausias, problemas?

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Pone pirmininke, jau girdėjome, kad jaunimas
– tiek Graikijoje, tiek Europoje – kenčia nuo masinio nedarbo. Kartu jauni žmonės, moterys
ir imigrantai yra pažeidžiamiausios visuomenės grupės, labiausiai nukenčiančios nuo
darbdavių savivalės, kurią minėdamas turiu omenyje prieš darbuotojų teises nukreiptus
veiksmus ir kolektyvinių darbo sutarčių nesilaikymą. Todėl noriu jūsų, Komisijos nary,
paklausti, kokių veiksmų ketinate imtis, kad apsaugotumėte jaunus darbuotojus nuo
nesaugių darbų ir darbdavių savivalės.

László Andor,    Komisijos narys. − Padėtis Europos Sąjungoje yra gana nevienoda. Bendroji
statistika, jos vidurkiai, atrodo labai blogai ir tikrai kelia nerimą. Vis dėlto verta pastebėti,
kad kai kurios šalys tvarkosi gana gerai, net ir nuosmukio metu sėkmingai kovodamos su
jaunimo nedarbu. Tai ypač pasakytina apie Nyderlandus ir Austriją bei tokiu pat mastu −
apie Vokietiją. Šalys, kuriose padėtis blogesnė, galėtų pasimokyti iš jų patirties.
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Sėkmingai veikiantį modelį sudaro kelios sudedamosios dalys, taip pat esama kelių
priežasčių, dėl kurių šalys, kuriose jaunimo nedarbas padidėjo iki trečiosios amžiaus grupės
dalies, patiria nesėkmę. Šiuo metu antrajai grupei priklauso keletas, daugiau nei pustuzinis,
šalių. Švietimo sąsaja su darbo rinka ypač svarbi gerinant švietimo sistemos veiklą (labai
svarbios profesinio ir kitokio pobūdžio mokymų galimybės), todėl skatiname šia linkme
nukreiptas reformas.

Tikrai galima imtis veiksmų siekiant pagerinti su darbo sutartimis susijusią padėtį, todėl
pavyzdinėje iniciatyvoje „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ ir vėlesniuose
dokumentuose pabrėžėme susiskaidymo problemą ir skatinome naudoti neterminuotas
darbo sutartis, kurios būtų svarbios bendrai, tačiau ypač naudingos jaunajai kartai.

Taip pat skatinome suteikti garantijas jaunimui, tai buvo sėkmingai taikoma kai kuriose
valstybėse narėse; jų taikymas platesniu mastu teikia daug vilčių. Norėčiau išskirti jaunimui
skirtas ESF programas. Mačiau, kaip veikia kelios jų. Manau, jos labai svarbios, ypač ten,
kur atskirties nuo įdarbinimo galimybių grėsmė kelia didelį socialinį pavojų. Manau, kad
Europos socialinio fondo lėšas galima panaudoti naujoviškai, tam turime daug gerų
pavyzdžių.

Esame pasirengę plėtoti tinkamus projektus, kuriuos įgyvendinant būtų suteikiamos
užimtumo ir mokymosi galimybės jaunimo gyvenamosiose vietovėse; tačiau esama daug
pavyzdžių kai suteikiamos galimybės išvykti dirbti ir į kitas šalis. Manau, kad, ypač šiais
laikais, taip pat turime atkreipti jaunimo dėmesį į judumo būtinybę ir užsienyje esančias
galimybes. Turime padėti lavinti įgūdžius ir skleisti informaciją (tam labai tinka EURES
tinklas, kuriam Komisija teikia tiesioginę paramą), taip pat remiame judumą, nes
įsidarbinimo galimybės ir laisvos darbo vietos labai dažnai pasitaiko skirtingų šalių
skirtinguose regionuose. Esant jauno amžiaus, tai neturėtų būti laikoma kliūtimi.

Pirmininkas. −    Klausimas Nr. 17, kurį pateikė Seán Kelly (H-000158/11)

Tema: Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) ir daugiametė finansinė programa po 2013
m.

Ypač atsižvelgiant į neseniai padidėjusias energijos kainas ir nestabilumą kai kuriuose
regionuose, dabar kaip niekada svarbus poreikis tinkamai finansuoti BŽŪP, pagal kurią
užtikrinamos viešosios gėrybės, pvz., saugus ir tvarus maisto tiekimas ES, kuri padeda
užtikrinti stabilią maisto kainų sistemą tiek ūkių, tiek parduotuvių lygmeniu ir kuri palaiko
gyvybingą kaimo ekonomiką.

Ar Komisija gali patvirtinti, kad tinkamai finansuojama BŽŪP, išlaikant dabartinę jai
skiriamą ES biudžeto dalį, bus visų reformų, susijusių su daugiamete finansine programa,
centrinė dalis, atsižvelgiant į tai, kad bendroji žemės ūkio politika atlieka pagrindinį
vaidmenį tiekiant tokias viešąsias gėrybes?

Klausimas Nr. 18, kurį pateikė Brian Crowley (H-000192/11)

Tema: BŽŪP finansavimas po 2013 metų

Ar Komisija gali patvirtinti savo paramą stipriai ir gerai finansuojamai bendrajai žemės
ūkio politikai remiantis kita daugiamete finansine programa?

Dacian Cioloş,    Komisijos narys. – (FR) Pone pirmininke, būsimoji bendra žemės ūkio
politika turi būti skirta žemės ūkio problemoms spręsti, turiu omenyje apsirūpinimo maistu
saugumą, pajamų iš žemės ūkio veiklos stabilizavimą bei aukštos kokybės ir labai saugių
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maisto produktų gamybą. Vis dėlto tuo pačiu metu vykdant bendrą žemės ūkio politiką
būtina spręsti aplinkosaugos ir teritorines problemas bei siekti strategijos „Europa 2020“
tikslų, kartu teikiant paramą konkurencingumui bei žemės ūkio pramonės ir kaimo vietovių
tvarumui.

Komisija ketina pasiūlyti plačių užmojų ir visa apimančią bendros žemės ūkio politikos
reformą, kurią vykdant prireiks ūkininkų indėlio įgyvendinti strategijos „Europa 2020“
tikslus. Pasitelkus bendrąjį tiesioginių išmokų „ekologiškumo“ poveikį ir tikslingesnes
kaimo plėtros priemones, BŽŪP galės tvirčiau ir visapusiškiau teikti aplinkosaugos viešąsias
gėrybes.

Tvirtai ir plačių užmojų bendrai žemės ūkio politikai taip pat reikia atitinkamo Europos
Sąjungos biudžeto. To siekdama, Komisija 2011 m. birželio mėn. pabaigoje pristatys kitai
daugiametei finansinei programai skirtus pasiūlymus dėl teisės aktų. Po to, antrąjį 2011 m.
pusmetį, ji pateiks savo pasiūlymus dėl bendros žemės ūkio politikos reformos, siekdama
užtikrinti pasiūlymų dėl teisės aktų koordinavimą biudžeto lygiu, atsižvelgiant į mūsų
užmojus, susijusius su ateities bendra žemės ūkio politika.

Seán Kelly (PPE). -   Noriu užduoti trumpą papildomą klausimą. Komunikate dėl BŽŪP
artėjant 2020 m. teigiama, kad siekiant visų būsimosios BŽŪP tikslų „reikės išlaikyti
valstybės paramą žemės ūkio sektoriui ir kaimo vietovėms“. Jūs, Komisijos nary, pats tai
minėjote. Kaip siūlote išlaikyti šią paramą BŽŪP naujojoje ES daugiametėje finansinėje
programoje?

Liam Aylward (ALDE). -   Komisijos nary, kaip žinote, viešųjų gėrybių teikimo ir maisto
tiekimo sąnaudos labai didelės. Ūkininkai turi žinoti, kad už jų pastangas bus deramai
atlyginta. Jie taip pat privalo turėti galimybes planuoti į ateitį savo veiksmus.

Šiuo atžvilgiu ir siekiant pažangos derybose dėl BŽŪP, kada Komisija mano galėsianti
atskleisti savo išsamesnius pasiūlymus dėl BŽŪP biudžeto dalies būsimojoje daugiametėje
finansinėje programoje? Manau, mums būtina tai sužinoti kuo greičiau, nes Parlamento
nariai šiuo metu klaidžioja tamsoje ir nežino, kokiais finansiniais ištekliais galės disponuoti.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Komisijos nary, sprendžiant iš to, ką kalbėjote,
atrodo, kad bendros žemės ūkio politikos laukia toli siekiančios permainos. Noriu užduoti
su tuo susijusį klausimą: ar tai bus tik kokybinio pobūdžio pokyčiai, ar, pvz., taip pat
ketinama pakeisti atskiroms šalims skiriamo finansavimo pobūdį? Šiuo metu žemės ūkiui
numatytos lėšos atskiroms šalims paskirstomos labai skirtingai.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Noriu nuoširdžiai padėkoti Komisijos nariui už
pateiktą atsakymą. Pasauliniame maisto prekių kainų kilimo pažeidžiamumo indekse iš
40-ties pirmąsias vietas užimančių šalių keturios yra Europos Sąjungos valstybės narės.
Neabejoju su biudžetu susijusiais geriausiais Komisijos nario ketinimais, bet kokiu mastu
būsimojo biudžeto lėšomis bus galima spręsti apsirūpinimo maistu ir naująsias
aplinkosaugos problemas?

Dacian Cioloş,    Komisijos narys. − (FR) Pone pirmininke, manęs klausė, kaip biudžeto
lėšomis bus sprendžiama apsirūpinimo maistu problema ir kartu įgyvendinami Europos
Sąjungos sutarčių tikslai, susiję su bendra žemės ūkio politika ir strategija „Europa 2020“.
Atsakysiu, kad tai pasieksime pasitelkdami keletą priemonių, kurių ketiname imtis
vykdydami šią reformą, pirmiausia tikslingiau panaudodami turimas biudžeto lėšas, kad
būtų užtikrinta geresnė mokėjimų pusiausvyra tarp atskirų ūkių kategorijų ir valstybių
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narių, ir naudodami biudžeto lėšas kaip paskatą ūkininkams, pasinaudojant tinkamai
nukreipta žemės ūkio patirtimi, gaminti maisto produktus ir rinkai skirtas gėrybes.

Manau, tokiu būdu galėtume užtikrinti, kad būsimoji bendra žemės ūkio politika, būdama
sektorinė politika, pateiktų atsaką į kelių sektorių problemas, ir būtų parodoma, kad
panaudojant bendros žemės ūkio politikos lėšas yra kuriama tikroji europinė pridėtinė
vertė. Manau, taip galėtume pateisinti nemažos apimties bendros žemės ūkio politikos
biudžetą, kuris atitiktų šiai politikos sričiai keliamus tikslus. Akivaizdu, kad skiriamų lėšų
dalis turės atitikti bendros žemės ūkio politikos ir ūkininkų gebėjimus užtikrinti rinkai
skirtų gėrybių gamybą.

Kalbėdami apie biudžetą turime nepamiršti bendrųjų ekonominių sąlygų, kuriomis yra
svarstomas biudžetas, todėl šiuo metu sudėtinga kalbėti apie naujausius skaičius. Valstybės
narės deda pastangas, kad sumažintų savo išlaidas; taip pat ir Europos lygiu turime sugebėti
panaudoti esamus finansinius išteklius įgyvendindami tikruosius prioritetus ir kurdami
europinę pridėtinę vertę. Manau, taip, pone S. Kelly, galime pateisinti nemažos apimties
bendros žemės ūkio politikos biudžetą, atkreipdami dėmesį į šios politikos naudą Europos
visuomenei ne tik rinkai skirtų žemės ūkio produktų gamybos srityje, bet ir kalbant apie
neprekinę gamybą – gaminius, už kuriuos nemokama rinkose. Tiek turėdami omenyje
išmokas ūkininkams, tiek antrąjį ramstį ar pasitelkdami investicijas vietos produktų gamybai
skatinti, sugebėsime siekti šių tikslų.

Kaip minėjau savo įžanginėje kalboje, pasiūlymus dėl daugiametės finansinės programos
pateiksime birželio mėn. ir tik po to, rudenį, Komisija teiks pasiūlymus dėl teisės aktų.
Komisija imasi visiškai nuoseklių priemonių, savo lapkričio mėn. išplatintame komunikate
jau pristatėme pagrindines šios politikos gaires. Birželio mėn. pabaigoje Komisija pateiks
su daugiamete biudžeto sistema susijusius pasiūlymus. Remdamasi šiais pasiūlymais ir
komunikato, kuriame pristatomos svarbiausios reformos gairės, nuostatomis, Komisija
rudenį pateiks teisės aktų rinkinį. Tuo metu jau tikrai neklaidžiosime tamsoje, nes jau bus
pristatyta daugiametė biudžeto sistema.

Todėl bendros žemės ūkio politikos pokyčiai nebus vien kokybiniai, leidžiantys lengviau
siekti mūsų tikslų, jie taip pat bus susiję su išmokų paskirstymu valstybėms narėms – tiek
tarp pačių valstybių narių, tiek pagal atskiras ūkių kategorijas – siekiant turimais ištekliais
geriau įgyvendinti nustatytus tikslus. Tokia mokesčių pusiausvyra bus ne tik teisingesnė,
bet ir labiau sutelks įvairias žemės ūkio gamyboje dalyvaujančias struktūras siekti naujų
tikslų, kuriuos patys išsikeliame, nes dabartinėmis sąlygomis, kuriomis nustatome labai
aiškius būsimosios bendros žemės ūkio politikos tikslus, ilgiau negalime pateisinti istorine
anksčiau gautų mokėjimų patirtimi grindžiamų išmokų.

Pone R. Niculescu, kaip sėkmingai užtikrinti darnias rinkai skirtų gaminių, maisto gamybos
ir aplinkosaugos gėrybių sąsajas? To nepasieksime mėgindami dar labiau didinti ūkininkų
naštą, veikiau turime mėginti panaudoti dalį biudžeto lėšų kaip paskatą gaminti naudojantis
aplinkai nekenksminga žemės ūkio patirtimi, kurią pasitelkus nebūtinai labai padidėtų
gamybos sąnaudos. Todėl dėl šios iniciatyvos ir nedarant rimto poveikio žemės ūkio
gamybos apimčiai Europos ūkininkai sugebės gaminti rinkai skirtus gaminius. Vis dėlto
akivaizdu, kad rinkai skirtų gaminių gamybos dalis bus tiesiogiai proporcinga skiriamo
biudžeto lėšoms, kad būtų galima padengti su tokio pobūdžio žemės ūkio veikla susijusias
išlaidas. Taigi, įgyvendinant reformos tikslus, bendra žemės ūkio politika galės aprėpti
įvairius aspektus – ekonominį, aplinkosaugos, taip pat su klimato kaita ir kaimo vietovių
teritorijų suderinamumu susijusius aspektus.
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Pirmininkas. −    Klausimas nr. 19, kurį pateikė Spyros Danellis (H-000185/11)

Tema: Kovos su klimato kaita naujovės ir priemonės

ES reikalingos naujos novatoriškos technologijos, kad ji galėtų pasiekti savo plataus užmojo
klimato srities tikslus. Taigi prisitaikymas prie klimato kaitos gali tapti ekonomikos augimo
priemone, kuri padėtų sukurti šimtus tūkstančių darbo vietų, taip pat paskatinti pažangių
technologijų eksportą. Tačiau dėl nepakankamų privačių investicijų į naujas itin rizikingas
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) novatoriškos ekologiškos technologijos Europoje liks
labai priklausomos nuo viešojo finansavimo. Remiantis EBPO duomenimis, ES, kurioje
vykdoma 27 valstybių narių naujovių politika ir daugybė ES programų (pavyzdžiui, Europos
ekonomikos atgaivinimo planas (EEAP), Europos strateginis energetikos technologijų
planas, finansinė priemonė „NER 300“, iniciatyva „Europe INNOVA“, Sanglaudos fondas),
itin svarbus tarpvyriausybinis koordinavimas.

Taigi ar Komisija mano, kad būtų tikslinga visose srityse veikiančiai specialiai institucijai
patikėti supaprastinimo, bendrų tikslų ir atrankos kriterijų nustatymo ir informacijos
suinteresuotiesiems subjektams apie ES naujovių ir ekologiškų technologijų programas
teikimo užduotį?

Ar Komisija išnagrinės naujų paskatų, pavyzdžiui, kasmetinės premijos už naujoves kovos
su klimato kaita srityje, teikimo galimybę?

Dacian Cioloş,    Komisijos narys. − (FR) Pone pirmininke, kova su klimato kaita yra
didžiausias Europos iššūkis, todėl prireiks daugiau pastangų mokslinių tyrimų ir naujovių
srityse siekiant sukurti visuomenę, kuri išskirtų į aplinką mažai anglies dioksido ir būtų
atspari klimato kaitai.

Šiuo metu nėra vienos šioje srityje veikiančios specialistų grupės, taip pat nėra ypatingų
paskatų, pvz., minėtų metinių premijų už naujoves kovos su klimato kaita srityje. Nepaisant
to, buvo padėta nemažai pastangų siekiant koordinuoti požiūrį į įvairius Europos Sąjungos
politinius sprendimus ir programas.

Siekiant išvesti Europos ekonomiką iš krizės ir spręsti esamas socialines problemas, buvo
patvirtinta strategija „Europa 2020“ ir jos pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“.
Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas − įskaitant naująsias technologijas, pvz.,
ekologinių inovacijų − sudaro šios strategijos pagrindą. Taip pat planuojamos naujos
finansinės priemonės, siekiant labai padidinti privačių investicijų dalį ir užtikrinti tvarų
bei ilgalaikį augimą. Kaip sudedamoji „Inovacijų sąjungos“ dalis buvo pasiūlytas bandomasis
„Europos inovacijų partnerystės“ projektas, kuriuo siekiama aprėpti visą inovacijų grandinę
nuo mokslinių tyrimų ir plėtros, siekiant užtikrinti, kad būtų sudaromos tinkamos sąlygos
mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatus sėkmingai įdiegti rinkoje. Kiti „Europos inovacijų
partnerystės“ projektai galės būti siūlomi vėliau.

Antra, Komisijos žaliojoje knygoje „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“ pateikiami svarbūs
pasiūlymai, kaip pagerinti mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, sudarysiančias kitos
ES daugiametės finansinės programos sudedamąją dalį.

Pirmasis tikslas − susieti mokslinius tyrimus ir inovacijas, sujungiant svarbias Europos
Sąjungos priemones į bendrą strateginę sistemą, kuria naudojantis būtų įgyvendinamos
tikros kompleksinės strategijos, aprėpiančios ištisą inovacijų sistemų spektrą, nuo mokslinių
tyrimų iki technologijų plėtros, pristatymo ir rinkos.
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Be to, siūloma susieti Europos Sąjungos finansavimą su svarbiausiais visuomenės patiriamais
iššūkiais, pvz., klimato kaita. Taip būtų siekiama pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu,
kaip svertu pritraukti daugiau privačių investicijų, pvz., inovacijų ir žaliųjų technologijų
srityje.

Galiausiai, žaliojoje knygoje keliamas klausimas, kaip panaudoti Europos Sąjungos lėšas
siekiant taip pat paremti mažąsias ir vidutines įmones. Komisija paragino dalyvaujančias
šalis iki 2011 m. gegužės 20 d. pateikti savo pasiūlymus šia žaliosios knygos tema. Vėliau,
iki šių metų pabaigos, Komisija pristatys savo pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimu ateityje.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Ačiū, Komisijos nary, už atsakymą. Kalbant apie žemės
ūkio sektorių, už kurį esate atsakingas, norėčiau paklausti, kuo, jūsų manymu, galėtų būti
naudingos žemės ūkio ir maisto produktų gamybos grandinėje pritaikomos inovacijos,
ne tik kovojant su klimato kaita, bet taip pat sprendžiant atvirkštinio poveikio, kurį, kaip
visi žinome, darysime kaimo gyvenimui, problemą ir užkertant jai kelią.

Dacian Cioloş,    Komisijos narys. − (FR) Pone pirmininke, praktiškai galime tai užtikrinti
skatindami ūkininkus naudoti tokius žemės ūkio veiklos metodus, kuriais nebūtų kenkiama
aplinkai, dirvožemio kokybei, vandeniui ir biologinei įvairovei, tačiau kuriais būtų
užtikrinama, kad ūkininkai sugebėtų sumažinti į aplinką išmetamo anglies dioksido kiekį
ir daugiau jo išlaikytų dirvožemyje.

Mūsų planas, ypač įgyvendinant antrojo bendros žemės ūkio politikos ramsčio priemones
– įskaitant investicijas ūkininkų veiklai modernizuoti – skatinti juos panaudoti šias
investicijas anglies dioksido išmetimui sumažinti. Pvz., viešosios paramos lygis įsigyjant
didelį arba įprastą anglies dioksido kiekį išmetantį traktorių nebus vienodas, palyginti su
mažai anglies dioksido išmetančio traktoriaus ar kitos žemės ūkio įrangos įsigijimu. Taigi,
pasinaudosime viešuoju finansavimu skatindami ūkininkus atsižvelgti į šiuos aspektus.

Antra, ketiname parengti priemones, kuriomis būtų prisidedama prie žiniomis grindžiamo
žemės ūkio plėtojimo, t. y. tokio žemės ūkio, kuriame galėtume panaudoti mokslinių
tyrimų, plėtros ir inovacijų rezultatus – įskaitant pagal bendrosios mokslinių tyrimų
strategijos tikslus vykdomus tyrimus – ir visus juos įgyvendinti praktikoje. Europos lygmeniu
sukursime tinkamos praktikos ir inovacijų tinklą, kuris sujungs mokslininkus, konsultantus,
instruktorius, ūkininkus ir maisto gamybos pramonę, siekiant rasti trumpesnį kelią nuo
žinių iki jų praktinio panaudojimo. Taigi, pasitelkę technologijas ir ūkininkų naudosimą
žemės ūkio techniką galėsime skatinti ne tik ekonomikos konkurencingumą, bet ir mažinti
žemės ūkio veiklos poveikį klimato kaitai.

Pirmininkas. −    Klausimas nr. 20, kurį pateikė Nikolaos Chountis (H-000170/11)

Tema: Būtinybė keisti ES biudžetą

Dėl 2008 m. prasidėjusios krizės ES valstybių narių deficitas ir skola laipsniškai išaugo iki
neregėto lygio, tuo pačiu metu padidėjo kreditų kaina ir kilo didelių skolos tvarkymo
sunkumų. Beveik visų ES valstybių narių vyriausybės siekdamos sumažinti viešąsias išlaidas
ir apriboti viešųjų investicijų programas patvirtino griežtas taupymo programas. Dėl šių
priemonių poveikio, kuris pasijuto nedelsiant, ypač sumažėjo socialinės išmokos ir išplito
recesija. Ar atsižvelgdama į tai, kad ES biudžetas yra galima pagrindinė augimo skatinimo
priemonė, ir į tai, kad jis dar nebuvo iš esmės pertvarkytas siekiant reaguoti į naujus
pokyčius, susijusius su išplitusia ekonomikos ir skolų krize:
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Komisija svarsto pasiūlymus dėl bendro ES biudžeto pertvarkymo, kuris apimtų biudžeto
gairių ir asignavimų pakeitimus, kad galima būtų valstybėms narėms padėti kovoti su
krizės socialiniu poveikiu ir remti jų pastangas siekiant skatinti ekonomikos augimą?

Janusz Lewandowski,    Komisijos narys.  − Komisijai skirtame klausime nustatoma tikrosios
Europos ekonomikos būklės diagnozė ir pateikiami gydymo receptai. Tam tikru mastu
galiu pritarti tiek diagnozei, tiek gydymui. Taip, gyvename Europoje, kurioje įgyvendinamos
socialiniu požiūriu skausmingos, politiniu požiūriu brangiai kainuojančios ir ekonominiu
požiūriu būtinos taupymo programos, kurios tam tikru mastu kelia problemų sunkiai
atsigaunančiai Europos ekonomikai.

Europos Komisija labai pritaria fiskaliniam konsolidavimui kaip tvaraus augimo prielaidai,
bet geriau nei bet kada suvokiame ekonominių diskusijų, šiuo metu vykstančių supriešinant
„atsigavimą ir taupymą“, svarbą, šis klausimas net ir šiandien buvo aptariamas Komisijos
narių kolegijoje. Jei pasirinktumėte ilgalaikę perspektyvą ir skaitytumėte strategijos „Europa
2020“ nuostatas, diskusija būtų aiški, kaip ir svarstant bendrosios rinkos atgaivinimo
strategiją, tačiau ši diskusija − apie Europos ekonomikos potencialo išlaisvinimą. Atsakymas
į kylančius klausimus turėtų būti nedelsiant patvirtinamas Europos Sąjungos biudžetas,
nes augimo ir naujų darbo vietų mums reikia dabar.

Taip turime elgtis dėl ypatingo, į investicijas sutelkto, Europos Sąjungos biudžeto pobūdžio.
Nacionaliniai biudžetai daugiausia skirti socialinėms išmokoms; Europos Sąjungos biudžetas
daugiausia susijęs su investicijomis, todėl jis galėtų daryti stiprinamąjį poveikį kuriant
darbo vietas ir skatinant augimą. Nagrinėdami 2012 m. biudžeto projektą matome, kad
kartu su konkurencingumo ir sanglaudos politika daugiau lėšų numatoma skirti
struktūriniams fondams bei moksliniams tyrimams ir plėtrai; kita didėjančių išlaidų
kategorija − migracijos politika. Šios išlaidos yra palankios augimui ir darbo vietų kūrimui.
Ilgainiui tas pats turėtų būti pasakytina ir apie pasiūlymus dėl būsimosios finansinės
perspektyvos, kuriuos ketiname pateikti birželio pabaigoje ir kuriuose bus numatoma
daug papildomų dalykų, palyginti su mano minėtais bendraisiais energetikos ir
transeuropinės infrastruktūros klausimais, kurie taip pat susiję su augimo ir darbo vietų
kūrimo skatinimu.

Tad galiu teigti, kad dėl savo pobūdžio Europos Sąjungos biudžetas galėtų tapti ta priemone,
kurią pasitelkus būtų galima pakeisti taupymo laikotarpiu nacionaliniu lygmeniu
sumažėjusias investicijas. Todėl turėtume maksimaliai išnaudoti šį Europos Sąjungos
biudžeto potencialą.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Ačiū, Komisijos nary, už atsakymą. Nežinau, ar
Komisija šiuo metu svarsto naujausius spaudos pranešimus apie Graikijos skolą, kuriuose
minimi slapti susitikimai, skolos restruktūrizavimas, naujos paskolos ir galimybė Graikijai
išstoti iš euro zonos. Kartu gyvename jausdami labai stiprų memorandumo poveikį. Be
tvaraus augimo nebus galima grąžinti skolos ir nepagerės ekonomikos būklė. Noriu
paklausti, kokių biudžeto politikos priemonių siūlote imtis nedelsiant, kad padėtumėte
nuo krizės nukentėjusioms šalims, pvz., Graikijai?

Janusz Lewandowski,    Komisijos narys.  − Sutinku, tačiau tai tokios svarbos ir skubos
klausimas, kad pastarosios savaitės informacijos nutekėjimas buvo svarstomas Komisijos
narių kolegijos posėdyje.

Tai skatina spekuliacijas. Tokio pobūdžio informacijos nutekėjimas turi savo kainą, o tai,
kas patenka į viešumą iš aplinkui Graikiją blogėjančios aplinkos, Graikijai nėra naudinga.
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Per būsimuosius posėdžius bus svarstoma Graikijos restruktūrizavimo programa ir su
atitinkamomis sąlygomis siejamos pagalbos teikimu susiję teisės aktai. Vis dėlto, esu čia
ne tam, kad svarstyčiau klausimus, dėl kurių, dalyvaujant Graikijos valdžios institucijoms,
turi susitarti kompetentingi Komisijos nariai ir Tarptautinio valiutos fondo atstovai.

Galime tik palinkėti Graikijai visokeriopos sėkmės dedant pastangas, kurios, veikiausiai,
yra labai skausmingos politiniu požiūriu ir brangiai kainuoja šias priemones įgyvendinančiai
vyriausybei. Sutinku, kad nutekėjus informacijai yra kurstomos spekuliacijos ir bloginamos
galimo Graikijos atsigavimo sąlygos.

Pirmininkas. −    Klausimas nr. 21, kurį pateikė Marian Harkin (H-000161/11)

Tema: Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas

Ar Komisija, atsižvelgdama į tai, kad 2011-ieji yra Europos savanoriškos veiklos metai,
gali Parlamentą informuoti apie tai, kokia dabartinė teisėkūros proceso, kuriam vykstant
steigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas, padėtis?

Ar galėtų Komisija pirmiausia nurodyti, kokių veiksmų numatyta imtis remiantis vieša
konsultacija, ir, antra, ar ji galėtų nurodyti, kokie konkretūs bandomieji projektai iki šiol
atrinkti?

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė.  − Pone pirmininke, pasistengsiu atsakyti kuo
trumpiau.

Lisabonos sutartyje numatoma steigti Europos humanitarinės pagalbos korpusą, kuriuo
siekiama sudaryti sąlygas bendrajam jaunųjų europiečių indėliui į Europos Sąjungos
vykdomas humanitarinės pagalbos teikimo operacijas. Pastaraisiais 2010 m., dalyvaudami
dvišaliuose susitikimuose, atlikdami tyrimus ir 2010 m. rugsėjo mėnesį surengdami šiai
temai skirtą konferenciją, svarstėme esamą savanoriškos veiklos padėtį. Po to, rugsėjo 23 d.
patvirtinome komunikatą, kuriame pasirenkamas požiūris steigti korpusą etapais.

Per pirmąjį duomenų rinkimo etapą nustatėme dabartines spragas, poreikius ir sąlygas,
kad savanoriškos pagalbos korpusas galėtų įnešti teigiamą indėlį į ES teikiamą humanitarinę
pagalbą. Šiais, 2011 m., daugiausia dėmesio bus skiriama tolesniam požiūrio plėtojimui,
įskaitant viešąsias konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, kurių rezultatai bus
paskelbti iki šio, t. y. 2011 m. gegužės mėn., pabaigos. Antra, atliksime parengiamuosius
veiksmus, kuriais, atsižvelgiant į pasiūlymo dėl teisės akto patvirtinimą, Komisijai bus
leidžiama finansuoti bandomuosius projektus, skirtus riboto savanorių skaičiaus atrankai,
mokymui ir išsiuntimui. Trečia, atliksime visapusišką poveikio įvertinimą, kurio metu
rinksime informaciją apie galimą ekonominį ir socialinį savanoriškos humanitarinės
pagalbos korpuso poveikį. Šios veiklos rezultatai bus panaudojami rengiant pasiūlymą dėl
reglamento, kuris bus teikiamas 2012 m.

Viešųjų konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais rezultatai bei atrinkti bandomieji
projektai, Vengrijai pirmininkaujant, bus pristatyti 2011 m. birželio mėn. Budapešte
rengiamoje šiai temai skirtoje konferencijoje.

Marian Harkin (ALDE). -   Pone pirmininke, atsižvelgiant į tai, kad turime mažai laiko ir
kad Komisijos narė pakankamai tiksliai atsakė į mano klausimą, papildomo klausimo
neturiu.
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Pirmininkas. −    Klausimas nr. 22, kurį pateikė Bernd Posselt (H-000169/11)

Tema: Humanitarinė pagalba Libijai

Kokios yra Komisijos galimybės skirti humanitarinę pagalbą sukilėliams ir nekaltiems
civiliams gyventojams Libijoje bei kituose krizės apimtuose Šiaurės Afrikos regionuose?
Kaip Komisija vertina savo pastarųjų mėnesių veiklą šioje srityje?

Klausimas nr. 25, kurį pateikė Sarah Ludford (H-000193/11)

Tema: Atsakas į civilines ir karines nelaimes

Konfliktas Libijoje atskleidė Europos gebėjimo mobilizuoti įvairius išteklius siekiant skubiai
reaguoti svarbą.

Kaip Komisija vertina ES gebėjimo koordinuotai sutelkti karinius ir humanitarinius
pajėgumus pažangą?

Ar imtasi kokių nors veiksmų pasiūlymui įsteigti nuolatinį organą, kuris koordinuotų ES
ir valstybių narių atsaką į civilines ir karines nelaimes, įgyvendinti?

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė.  − Nuo Libijos krizės pradžios Europos Sąjunga
suvienijo pastangas, kad, laiku teikdama didelę humanitarinę pagalbą, palengvintų civilių
gyventojų kančias.

Iki šiol Komisija skyrė 50 mln. EUR − 40 mln. EUR iš mūsų humanitarinės pagalbos
biudžeto ir 10 mln. EUR iš civilinės saugos biudžeto eilutės − o 27 valstybės narės kartu
skyrė 52 mln. EUR taip padidindamos ES humanitarinės pagalbos apimtis iki 102 EUR.
Mes užtikrintai pirmaujame tenkinant Libijos žmonių poreikius.

Savo humanitarinės pagalbos lėšomis finansuojame partnerių – JT agentūrų, Raudonojo
Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio ir NVO atliekamus veiksmus. Mūsų veikla skirta patenkinti
būtiniausius Libijos vidaus ir iš jos bėgančių žmonių poreikius. Iki šios dienos, ieškodami
saugumo iš šalies išvyko 740 000 migruojančių darbuotojų musulmonų.

Pačioje Libijoje mūsų veikla apima apie 2 000 civilių evakuaciją iš Misratos, maisto, vandens,
sanitarinių medžiagų ir vaistų tiekimą Misratai ir kitoms Libijos sritims, taip pat maisto
atsargų kaupimą, nes manome, kad per artimiausias keturias, šešias savaites apsirūpinimo
maistu padėtis blogės.

Pasienio su Libija regionuose Komisija teikia paramą kaupiant privalomąsias atsargas. Taip
pat teikiame paramą Tunise, Egipte ir Alžyre vykdomoms operacijoms, susijusioms su
asmenimis, išvykusiais iš Libijos.

Du kartus pasitelkėme ES civilinės saugos mechanizmą: pirma, teikiant paramą valstybių
narių konsuliniams veiksmams evakuoti civiliams – buvo evakuoti 5 800 europiečių – ir,
antra, siekiant palengvinti Tunise bei Egipte įstrigusių migruojančių darbuotojų grįžimą
namo. Komisijai remiant buvo surengti 157 skrydžiai iš valstybių narių, taip pat
pasinaudodami Tarptautinės migracijos organizacijos pajėgumais finansavome trečiųjų
šalių piliečių repatriaciją. Iš viso, daugiau kaip 56 000 asmenų saugiai pasiekė savo namus.
Žinoma, šie veiksmai taip pat padeda sumažinti migrantų antplūdžio į Europą grėsmę.

Nepaisant vykstančių kovų ir jų išplitimo įvairiose Libijos dalyse, humanitarinės pagalbos
teikimo organizacijos atlieka didžiulį darbą užkirsdamos kelią didelio masto humanitarinei
katastrofai. Šiuo metu didžiausią rūpestį mums ir toliau kelia aplinkybė, kad ribojamas

235Europos Parlamento debataiLT10-05-2011



humanitarinės pagalbos darbuotojų patekimas į didžiąją dalį M. Gaddafi kontroliuojamos
Libijos teritorijos.

Noriu jus patikinti, kad Komisija ir toliau dės pastangas siekdama padėti šio konflikto
poveikį patiriantiems žmonėms.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, labai dėkoju Komisijos narei už jos
atsidavimą šiam klausimui. Norėčiau tai labai aiškiai pabrėžti. Norėčiau tik užduoti tokį
klausimą: vakar ar šiandien Jungtinės Tautos paragino paskelbti paliaubas, kad būtų galima
patenkinti humanitarinius poreikius. Ar teikiama humanitarinė pagalba pasiekia didžiąją
dalį Libijos gyventojų ir kokia šalies ar jos gyventojų procentinė dalis, jūsų vertinimu,
nepasiekiama humanitarinės pagalbos agentūroms?

Sarah Ludford (ALDE). -   Komisijos nare, atsižvelgiant į Parlamento rezoliucijas ir
pastarąsias gruodžio mėnesio Vadovų Tarybos išvadas, ar galėtumėte įvertinti padarytą
pažangą, palyginti su 2006 m. M. Barnier pranešimu, parengiant tikrai nuoseklų greitojo
reagavimo ar katastrofų valdymo mechanizmą, kuris sutelktų humanitarinės pagalbos,
civilinės saugos ir karinius pajėgumus ir kurio finansavimo fondui valstybės narės, užuot
vadovaudamosi ad hoc požiūriu, iš anksto numatytų skirti lėšų? Ar sugebėsime sutelkti
savo pastangas? Ar galite mus tuo patikinti?

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė.  − Atsakydama į pirmąjį klausimą sutinku, kad
galimybės patekti į Libijos vietoves, kuriose vyksta karo veiksmai, yra ribotos, bet – drąsių
humanitarinės pagalbos darbuotojų dėka – sugebėjome pasiekti dvi nukentėjusiųjų
gyventojų grupes Misratoje ir ginčytinuose pajūrio zonos miestuose. Nesugebėjome pasiekti
nukentėjusiųjų gyventojų M. Gaddafi kontroliuojamoje vakarinėje Libijos dalyje.

Taip pat esame labai susirūpinę matydami didėjantį Libijos pabėgėlių skaičių. Iš šiandien
minėtų 740 000 asmenų apie 50 000 yra libiai ir jų skaičius didėja, o mums kyla papildomų
problemų teikiant pagalbą šiems žmonėms. Dauguma jų persikelia pas juos priglaudžiančias
Tuniso ir Egipto bendruomenes. Turime rasti būdų jas paremti.

Kalbant apie paliaubas, raginome jas paskelbti, kad būtų galima saugiai atgabenti
humanitarinę pagalbą ir, žinoma, labai remiame JT pastangas šioje srityje. Galiu jus patikinti,
kad palaikome nuolatinį ryšį su JT ir Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų
komisaru (UNHCR), kad galėtume suteikti pagalbą, kai tik tam atsiras galimybė, kaip jau
pasielgėme daugeliu atvejų, pvz., Misratoje.

Buvo užduotas atskiras klausimas dėl suderinto atsako. Ar galiu tęsti atsakydama į šį
klausimą? Padarėme didelę pažangą rengdami komunikatą dėl ES katastrofų valdymo
mechanizmo stiprinimo, kuriam praėjusiųjų metų pabaigoje vienbalsiai pritarė Taryba.
Siekiame pagreitinti šio komunikato nuostatų įgyvendinimą, planuodami iki šių
kalendorinių metų pabaigos įsteigti ištisą parą be poilsio dienų veiksiantį Europos reagavimo
į nelaimes centrą. Jis bus steigiamas dabartinio MIC – stebėsenos ir informavimo centro –
ir buvusių ECHO reagavimo į nelaimes ir humanitarinės pagalbos teikimo grupių pagrindu.
Bus sudarytos fizinės galimybės šiam centrui veikti ištisą parą be poilsio dienų.

Per pastaruosius metus, ypač reaguojant į Haičio katastrofą, potvynius Pakistane ir, šiuo
metu – įvykius Libijoje, užmezgėme tokius tvirtus ir veiksmingus darbo santykius su
Europos išorės veiksmų tarnybos ES kariniu štabu, kad dabar ES karinis štabas skiria ryšių
karininkus dalyvauti mūsų humanitarinės pagalbos teikimo operacijose, kad būtų galima
užtikrinti bendrą jų planavimą ir vykdymą.
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Be užuolankų atsakau į jūsų klausimą: taip, mes darome pažangą. Deja, dėl pastarųjų metų
įvykių, 2010-aisiais ir šiais metais susidūrėme su labai sudėtingomis aplinkybėmis, kurios
suteikė labai stiprų postūmį dirbti geriau.

Pirmininkas. −    Klausimas nr. 24, kurį pateikė Pat the Cope Gallagher (H-000190/11)

Tema: Konservuoti žuvų produktai kaip pagalbos maistu dalis

Ar Komisija įtraukė perdirbtus konservuotus žuvų produktus į pagalbos maistu paketus,
kuriuos Europos Sąjunga siuntė į šalis, patiriančias humanitarinę krizę? Ar Komisija
nesutinka, kad perdirbti konservuoti žuvies produktai idealiai tinka kaip pagalba maistu,
nes šie produktai turi daug baltymų, jų galiojimo laikas ilgas ir šiuos produktus galima
tiekti tuoj pat?

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė.  − Europos Sąjunga yra viena didžiausių pagalbos
maistu teikėjų. Komisija įsipareigojo imtis lyderės vaidmens užtikrindama, kad krizių metu
pažeidžiamiausi asmenys gautų saugaus, tinkamo ir maistingo maisto. Komisija nevykdo
pagalbos teikimo operacijų. Ji skiria finansavimą organizacijoms partnerėms − JT
agentūroms, tarptautinėms NVO, Raudonojo Kryžiaus šeimai − ar didelę patirtį teikiant
pagalbą pažeidžiamiausiems asmenims sukaupusiems partneriams.

Mūsų vykdomiesiems partneriams suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į visas specialiąsias
aplinkybes, priimti sprendimus dėl tinkamiausios pagalbos maistu. Kuo labiau raginame
juos įsigyti maistą vietoje. Kodėl? Todėl, kad taip elgdamiesi jie suteikia naudingą paramą
vietos ūkininkams, o mes kartu pamaitiname žmones ir savo atvežtiniu maistu nestumiame
į pražūtį vietos ūkininkų. Komisija visuomet pritaria tokiam pasirinkimui ir užtikrina, kad
būtų atsižvelgiama į tokius veiksnius kaip pakankama žaliavų pasiūla ir maistinė vertė,
vietos gyventojų mitybos įpročiai ir maisto gaminimo pajėgumai bei sąnaudos, įskaitant
vežimo išlaidas.

Šiuo pagrindu nustatoma tiksli mūsų pagalbos maistu sudėtis. Žinoma, konservuoti maisto
produktai turi savo privalumų, įskaitant ir konservuotus žuvies produktus, nes jų ilgesnis
saugojimo laikas, todėl jie tinkami naudoti kaip maisto atsargos. Jie taip pat turi ir kai kurių
trūkumų, kartais susijusių su sąnaudomis arba vietos gyventojų mitybos įpročiais. Taigi,
visuomet turime būti tikri, kad savo veiksmais galėsime pačiu veiksmingiausiu būdu padėti
žmonėms.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). -   Ačiū, Komisijos nare, už atsakymą, kuriuo tikiu. Savo
kalboje kelis kartus minėjote maistingumą, tiesą sakant, konservuoti žuvų produktai atitinka
visus reikalavimus: jie nebrangūs, turi daug baltymų, jų nereikia gabenti šaldytuvuose arba
atgabenus laikyti šaltai ir, žinoma, jie − tinkami naudoti ilgą laiką. O kalbant apie gaminimą,
žuvis jau yra pagaminta. Ypač turiu omenyje skumbres ir silkes.

Noriu jūsų paklausti, galbūt galėtumėte per savo tarnybas bent pasiūlyti panaudoti
konservuotą žuvį šiais tikslais? Mes finansuojame pagalbą maistu, tad norėčiau turėti
galimybę susitikti su kuo nors iš jūsų generalinio direktorato ir aptarti šį klausimą, nes esu
iš regiono, kuriame gausu žuvies, bet nėra jokių kitokių darbų. Padėdami kitiems turėtume
mėginti padėti ir savo žmonėms.

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė. − Jūsų pasiūlymas labai vertas dėmesio. Turime
atsižvelgti į didelę maistinę vertę ir vartojimo paprastumą. Kartu norėčiau, kad nebūtų
didinami Komisijos įgaliojimai, iš anksto nusprendžiant, kokia atitinkamomis aplinkybėmis
turėtų būti pagalbos maistu sudėtis.
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Teikiant pagalbą maistu, Europos Sąjunga ėmėsi labai svarbaus lyderės vaidmens,
nesusaistydama savo teikiamos pagalbos maistu, kitaip tariant, nereikalaudama, kad
Europos pagalbą maistu sudarytų Europoje gaminami maisto produktai. Kartais Europos
perviršinė žemės ūkio produkcija yra naudojama teikiant pagalbą maistu.

Reikalaujame, kad žmonėms tiekiamas maistas visuomet būtų tinkamiausias atsižvelgiant
į konkrečias aplinkybes. Kodėl taip elgiamės? Atsiedami savo pagalbą maistu, suteikiame
galimybes organizacijoms partnerėms pirkti maistą vietoje ir taip skatinti vietos ūkininkus.
Neveždami maisto iš Europos, nežlugdome vietos ūkininkų ir paskui neteikiame jiems
vystomosios pagalbos, atveždami jiems dar daugiau maisto, nes pasirinkome neišmintingą
požiūrį į pagalbą maistu.

Galiu jus patikinti, kad pasaulio mastu Europos veiksmai šioje srityje vertinami teigiamai,
besivystančių šalių gyventojai ir mūsų partneriai mus giria už tokį požiūrį į pagalbą maistu.
Atsižvelgiant į tai, mes taip pat remiame maisto atsargų kaupimą, kuriam šiuo atveju labai
tiktų konservuotos žuvies produktai. Galiu jus patikinti, kad siekiame elgtis tinkamai. Kai
sprendimai yra teisingi, žinoma, raginame, kad jie būtų įgyvendinami.

Mielai kviečiame jus apsilankyti mūsų tarnybose − visuomet džiaugiamės galėdami pasidalyti
mintimis su Europos Parlamento nariais.

Pirmininkas. −   Baroniene S. Ludford, jūs jau girdėjote atsakymą į savo klausimą. Ar
bandote daryti man spaudimą, norėdama užduoti papildomą klausimą? Ar tikrai taip? Į
jūsų klausimą jau buvo atsakyta.

Sarah Ludford (ALDE). -   Taip, iš tiesų! Gruodžio mėnesio Tarybos išvadose minimi
įvairūs 2011 m. numatomi Komisijos pasiūlymai. Negaliu teigti, kad esu specialistė šioje
srityje, tačiau nepastebėjau atitinkamų spaudos antraščių, todėl būtų įdomu sužinoti, ar
kokie nors pasiūlymai apskritai buvo pateikti. Tai pasakytina ir apie anksčiau pateiktus,
taip pat ir mano frakcijos kolegų pasiūlymus dėl ES taikomos pagreitintos organizavimo
tvarkos. Parlamentas ragino sukurti Europos civilinės saugos pajėgas, siekiant turėti kažką
panašaus į nuolat veikiančias tarnybas ir nepriklausyti nuo to, ką turime po ranka;
sukurtume mechanizmus, kuriais naudodamiesi galėtume labai greitai imtis veiksmų.
Žinau, jūs minėjote, kad padarėme pažangą, bet ar artėjame prie tikrai idealios padėties?

Kristalina Georgieva,    Komisijos narė. − Taryba savo išvadose suteikė mums įgaliojimus
dirbti, kad remdamiesi valstybėms narėms skirtais moduliais, galėtume suburti
prognozuojamas ir parengtas greitam išsiuntimui Europos civilinės saugos pajėgas, kurias,
įvykus katastrofai, galėtume nedelsdami sutelkti ir nuvežti ten, kur reikia.

Iki šios dienos padarėme gana įspūdingą pažangą, nes valstybės narės jau užregistravo
104 modulius ir yra įsipareigojusios leisti mums prognozuojamai sutelkti pajėgas ir suteikti
pagalbą, kol joms neprireiks tų pačių modulių kovoti su jų viduje vykstančiomis tomis
pačiomis katastrofomis.

Turime dar daug ką nuveikti nustatydami spragas ir sugalvodami, kaip jas užpildyti, kad
galėtume tinkamai atlikti darbą ir po to kreiptis į leidimus išduodančias institucijas, Tarybą
ir Parlamentą, siekdami patvirtinimo savo pasirinktam spragų užpildymo būdui.

Greičiau, nei tikėtasi, pastaraisiais metais steigiamas Europos reagavimo į nelaimes centras.
Galiu jus patikinti, kad jo veikla bus labai svarbi, leidžianti mums greičiau planuoti
katastrofų, kurioms turime būti pasirengę, scenarijus ir modeliuoti valstybių narių skiriamus
pajėgumus.
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Labai svarbūs žodžiai buvo „savanoriški valstybių narių įsipareigojimai“. Bet prisiėmus
įsipareigojimus, šie pajėgumai tampa Bendrijos nuosavybe ir mes galime jais naudotis.

Pirmininkas. −    Klausimas nr. 26, kurį pateikė Jim Higgins (H-000157/11)

Tema: Klimato kaita ir ūkininkų vaidmuo

Ar Komisija turi nuomonę dėl to, kokią svarbą reikėtų teikti ūkininkų vaidmeniui anglies
dioksido absorbentų, miškų ir kitų priemonių aspektais sprendžiant vieną iš didžiausių
problemų, su kuria šiandien susiduriama aplinkos srityje?

Kaip Komisija ketina remti ūkininkus jų kovoje su klimato kaita?

Connie Hedegaard,    Komisijos narė. − Tiek žemės, tiek miškų ūkiui, žinoma, tenka svarbus
vaidmuo įgyvendinant ES kovos su klimato kaita tikslus. Žemės ūkio išmetamos šiltnamio
efektą sukeliančios dujos be CO2 šiuo metu įtrauktos į ES bendrųjų pastangų mechanizmą,
bet su žemės naudojimu, jos paskirties keitimu ir miškų ūkiu susiję išmetamieji teršalai ir
CO2 pašalinimas (vadinamasis LULUCF) nėra 2008 m. klimato kaitos ir energetikos
dokumentų rinkinyje nustatytų dabartinių išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo
įsipareigojimų sudedamoji dalis.

Vis dėlto, rengiant dokumentų rinkinį Vadovų Taryba ir Parlamentas paprašė Komisijos
įvertinti į ES taršos mažinimo įsipareigojimus iki 2011 m. vidurio įtraukiamas sąlygas ir
pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų. Komisija šią vasarą, labai greitu laiku, ketina
paskelbti atitinkamą komunikatą.

Įtraukus šias nuostatas, galima būtų padidinti mūsų kovos su klimato kaita įsipareigojimų
aplinkosauginį naudingumą, įtraukiant visus išmetamus bei šalinamus kiekius ir padarant
pastebimesnėmis ūkininkų ir miškininkų pastangas mažinti taršą tausiai naudojant valdomą
žemę.

Dabartinė BŽŪP apima kovos su klimato kaita priemones, daugiausia pasitelkiant įvairialypę
abipusę naudą, kurią teikia žemės ūkio ir aplinkosaugos politika bei kovos su klimato kaita
veiksmai. Pirmajame ramstyje užtikrinamos ūkininkų, kuriems taikomos kompleksinio
paramos susiejimo sąlygos, pajamos – koncepcija, apimanti bazinius įsipareigojimus, kurių
keli yra svarbūs kovojant su klimato kaita. Vykdant antrojo ramsčio kaimo plėtros politiką
įgyvendinamos valstybėms narėms prieinamos tikslingesnės kovos su klimato kaita
priemonės.

2008 m. atliktus BŽŪP peržiūrą buvo dar kartą patvirtinta, kad klimato kaita yra viena
didžiausių spręstinų problemų ir jau dabar, vykdant kaimo plėtros politiką, galima teikti
paramą su miško ūkiu susijusioms priemonėms, pvz., apželdinimui mišku.

Reformuota BŽŪP, turinti ekologiškesnį pirmąjį ramstį, numatanti kompleksinio paramos
susiejimo ribas peržengiančius nesutartinius kasmetinius su aplinkosauga susijusius
veiksmus, ir antrąjį ramstį, labiau skirtą kovoti su klimato kaita, remiama profesionalios
ūkių konsultavimo tarnybos, galėtų būti nukreipiama padėti ūkininkams tvarkyti savo
naudojamos žemės sistemas ir prisidėti prie klimato kaitos švelninimo bei sudarytų jiems
sąlygas prisitaikant prie klimato kaitos mažiau nuo jos nukentėti. Būtent to ketiname siekti
įgyvendindami būsimąją BŽŪP.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Noriu padėkoti Komisijos narei. Akivaizdu, kad jos vykdoma
politika nukreipta tinkama linkme. Kalbant apie žemės ūkio įtaką mano šalies ekonomikai,
ji iš tiesų labai didelė. Pvz., 2010 m. tiesioginės ES įmokos į Airijos žemės ūkio biudžetą
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buvo vertinamos 978,3 mln. EUR. Akivaizdu, kad ūkininkai nori su jumis bendradarbiauti
kovos su klimato kaita ir kitose panašiose srityse, bet norėdami užtikrinti tokio pobūdžio
bendradarbiavimą, turime išmokėti jiems kompensacijas ir suteikti piniginę paramą.
Akivaizdu, kad jie nusiteikę bendradarbiauti, bet kartu šis bendradarbiavimas neįmanomas
be kompensacijų, be ekonominių sprendimų ir be pinigų.

Connie Hedegaard,    Komisijos narė. − Manau, iš esmės sutinku su jūsų teiginiu. Minėjote
žodį „kompensacija“. Aš pageidaučiau, kad bendra žemės ūkio politika labiau būtų vykdoma
tokiomis sąlygomis, kai dalis pagalbos skiriama asmenims, įnešantiems savo indėlį į
bendrųjų gėrybių kūrimą. Taip ūkininkams būtų sudaromos apčiuopiamesnės ir
konkretesnės sąlygos ką nors nuveikti kovojant su klimato kaita, gerinant vandens kokybę
ar imantis kitokios veiklos, kuria už žemės ūkiui skiriamas subsidijas būtų sukuriama
didesnė vertė. Bent šiuo siekiu yra grindžiamas Komisijos mąstymas.

Pirmininkas. −    Klausimas nr. 27, kurį pateikė Justas Vincas Paleckis (H-000162/11)

Tema: Lyčių lygybė kovoje su klimato kaita

2011 metų pasaulinis klimato rizikos indeksas rodo, kad tarp 35 su didžiausia rizika
susiduriančių pasaulio valstybių yra net 6 ES valstybės. Klimato kaitos požiūriu
pažeidžiamiausios yra moterys, nes jos sudaro didžiausią vargingiausiai gyvenančių žmonių
dalį. Nors lyčių lygybė yra pripažįstama kaip būtina sąlyga norint pasiekti tvarios plėtros
ir Tūkstantmečio vystymosi tikslus, klimato kaitos politikoje, pasak ekspertų, šiam principui
nėra teikiama pakankamai dėmesio. Matomas akivaizdus moterų įtraukimo į kovos su
klimato kaita procesus trūkumas.

Kokių priemonių ketina imtis EK, kad lyčių lygybės aspektas būtų įtrauktas į ES kovos su
klimato kaita politiką?

Connie Hedegaard,    Komisijos narė.  − Europos Sąjunga nuo seno skatina lyčių lygybę.
Remiant šiuos veiksmus tiek Komisijos viduje, tiek už jos ribų laikomasi nusistovėjusios
plataus masto konsultacijų praktikos. Ypač konsultuojantis su visomis Komisijos tarnybomis
galima atsižvelgti į visų pasiūlymų dėl teisės aktų ir kitų iniciatyvų lyčių lygybės aspektus,
įskaitant ir susijusius su klimato kaita.

Komisija pripažįsta rimtą klimato kaitos socialinį poveikį moterims, taip pat jų svarbų
vaidmenį kovojant su klimato kaita. 2009 m. spalio mėn. Komisija paragino įsteigti moterų
platformą, ypač kad būtų išgirstas jų, kaip kovotojų su klimato kaita, balsas.

Be to, Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir ES
pirmininkaujančiomis šalimis, ES lygmeniu rengiant tolesnių veiksmų rodiklius, susijusius
su vadinamosios Pekino veiksmų platformos 12 susirūpinimą keliančių sričių.

Šiuo atžvilgiu Komisija, rengdama 2010-2015 m. vyrų ir moterų lygybės strategiją, be
kitų būsimosios Europos lyčių lygybės instituto veiklos prioritetų, numatė nustatyti moterų
ir aplinkos sąveikos rodiklius. Taip pat žinome, kad per pirmąjį kitų metų pusmetį
pirmininkaujanti Danija ketina parengti šios srities rodiklius, ypač susitelkdama į klimato
kaitą. Šiuo klausimu rengiamą Europos lyčių lygybės instituto ataskaitą ir specialiąsias
išvadas Taryba galėtų patvirtinti baigiantis Danijos pirmininkavimui.

Taigi, savo darbotvarkėje lyčių lygybei kovoje su klimato kaita skiriame pakankami dėmesio.

Justas Vincas Paleckis (S&D). -   Ačiū už išsamų atsakymą. Prieš kelis metus Komisija
paskelbė, kad dabar didžiausią grėsmę saugumui kelia klimato kaita ir kad žmonijai liko
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apie 10 metų norint pakreipti pokyčius priešinga kryptimi. Asmeniškai laikausi nuomonės,
kad ekonomikos krizė, revoliucijos Šiaurės Afrikoje ir šiuo metu Fukušima nukreipė mūsų
dėmesį nuo kovos su klimato kaita. Ar jums taip pat susidaro toks įspūdis?

Connie Hedegaard,    Komisijos narė. − Akivaizdu, kad per porą pastarųjų metų susidūrėme
su daugeliu iššūkių. Vis dėlto, kalbant, pvz., apie Šiaurės Afriką, turiu pasakyti – kaip jau
buvo minėta – kad įvykiai Tunise, be kitų priežasčių, prasidėjo taip pat dėl padidėjusių
maisto kainų.

Manau, pasaulis pamatė, kad klimato kaita nėra vienintelė priežastis maisto produktų
kainoms didėti, bet klimato kaita didina grėsmes. Dėl jos didėja kitų grėsmių įtaka. Tai nėra
padėtis, kai reikia rinktis „viena ar kita“. Vis dėlto manau, kad daugeliu atžvilgiu vis daugiau
šalių, vyriausybių, verslo įmonių ir sektorių suvokia, kad esama sąsajos tarp kovos su
klimato kaita ir žmonių saugumo užtikrinimo.

Pirmininkas. −    Klausimas nr. 28, kurį pateikė Zbigniew Ziobro (H-000164/11)

Tema: CO2 išmetimo mažinimo Europos Sąjungoje sąnaudos

Europos Sąjunga planuoja iki 2020 m. sumažinti išmetamo CO2 kiekį 20 proc. Šis ryžtingas
tikslas negali nedaryti įtakos valstybių narių ekonomikai. Jau dabar firmos perkelia savo
gamybą už Europos Sąjungos ribų, nes nepakelia Europos klimato politikos sąnaudų naštos.

Ar Komisija atliko kokius nors modelių tyrimus, iš kurių būtų matyti, kaip išmetamo CO2

kiekio mažinimas paveiks ES valstybių narių ekonomiką?

Kurių valstybių narių sąnaudos dėl šios iniciatyvos bus didžiausios ir kokį tai turės poveikį
jų BVP?

Kokios būtų ES valstybių narių ekonomikos sąnaudos, jei tikslas būtų iki 2020 m. sumažinti
išmetamų dujų kiekį 10 proc. ir 15 proc.?

Connie Hedegaard,    Komisijos narys.  − Tiesą sakant, Komisija jau 2010 m. kovo ir
balandžio mėn. pateikė atsakymus į panašius gerbiamo Parlamento nario Z. Ziobro
klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo
mažinimo Europos Sąjungoje iki 2020 m. ir dėl klausimo, susijusio su anglies dioksido
nutekėjimu.

ES sugebėjo atsieti savo ekonomikos augimą nuo išmetamo teršalų kiekio. ES BVP nuo
1990 m. padidėjo 45 proc., o išmetamų teršalų kiekis, įskaitant 2010 m., t. y. laikotarpio
po krizės, duomenis, sumažėjo 13 proc. Per tą patį laikotarpį ES gamybos pramonės
apimtys padidėjo daugiau kaip 30 proc. Šie skaičiai patvirtina, kad nuoseklus augimas dera
su mažėjančiu išmetamu teršalų kiekiu. Pvz., remiantis dabartiniais vertinimais manoma,
kad nuo 2005 iki 2009 m. vien atsinaujinančiųjų išteklių energetikos pramonėje buvo
sukurta 550 000 naujų darbo vietų.

Pirma, kalbant apie anglies dioksido nutekėjimą, Komisija norėtų pabrėžti, kad patvirtindami
naujausius Direktyvos dėl prekybos taršos leidimais pakeitimus Europos Parlamentas ir
Taryba nusprendė spręsti šį klausimą skiriant daugiau nemokamų apyvartinių taršos
leidimų tiems sektoriams ir subsektoriams, kuriems, manoma, kyla rimta anglies dioksido
nutekėjimo grėsmė. Praėjusiųjų metų gegužės mėnesį paskelbus Komisijos tyrimo rezultatus
buvo patvirtinta, kad nemokami apyvartiniai taršos leidimai yra veiksminga priemonė
sprendžiant galimo anglies dioksido nutekėjimo grėsmės klausimą.
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Be to, anglies dioksido nutekėjimo grėsmė mažinama ir toliau, nuo šiol daugiau kaip
80 valstybių, tarp jų visos besiformuojančios ekonomikos šalys, vykdo savo Kopenhagoje
prisiimtus įsipareigojimus ir įgyvendina savo vidaus tikslus. Turiu pareikšti, kad Komisija
neturi įrodymų, jog įmonės dėl kovos su klimato kaita politikos iškelia savo gamybą už
ES ribų.

Antra, Europos Komisija išsamiai įvertino išmetamo CO2 kiekio mažinimo sąnaudas ir
teikiamą naudą Europos ekonomikai, atsižvelgiant į 2008 m. patvirtinto klimato ir
energetikos srities teisės aktų rinkinio nuostatas. 2010 m. atlikto naujausio vertinimo
duomenimis, siekio sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 proc. sąnaudos,
palyginti su 2008 m. atlikto poveikio vertinimo rezultatais, sumažėjo mažiausiai trečdaliu.
Dabar jos vertinamos 48 mlrd. EUR, tai sudaro 0,32 proc. 2020 m. prognozuojamo BVP.
Turint tai omenyje, taip pat reikėtų paminėti, kad kai kurių šių investicijų lėšos grįš, pvz.,
sutaupant naftai pirkti numatytas lėšas.

Plėtodama klimato ir energetikos srities teisės aktų rinkinį, Komisija deramai atsižvelgė į
aplinkybes, susijusias su skirtingu valstybių narių ekonomikos išsivystymo, gerovės lygiu
ir energijos rūšių deriniu. Be to, klimato ir energetikos srities dokumentų rinkinyje
numatomi trys specialieji mechanizmai, siekiant užtikrinti bendrųjų sąnaudų valstybėse
narėse pusiausvyrą bei sąžiningai ir tolygiai paskirstyti naštą.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, ačiū, kad buvote toks malonus ir
įtraukėte mano klausimą. Atsižvelgiant į tai, kad labai vėluojame, vis dėlto, jei leisite,
norėčiau apsiriboti vienu aspektu. Mielai perduosiu Komisijos narei informaciją apie
įmones, kurios nusprendžia iškeldinti savo gamybą iš ES valstybių narių dėl apribojimų,
susijusių su CO2 kiekio mažinimu. Mano nuomone, jei pristatyčiau jums šiuos konkrečius
faktus, būtų galima įtikinti Komisiją įvertinti neigiamą poveikį, kurį šis procesas daro
Europos Sąjungos valstybių ekonomikai.

Atsižvelgiant į tai, kad CO2 išmetimai nesustoja ties valstybių sienomis, o perkėlus gamybą
tarša tęsiama ir neišvengiamai daromas neigiamas poveikis aplinkai, Europos Sąjungos
ekonomika, eksportuodama darbo vietas, patirs nuostolių.

Connie Hedegaard,    Komisijos narė. − Žinoma, visi tam pritariame. Dėl šios priežasties,
pasitelkę atskaitos dydžių sistemą, užtikrinome, kad labiausiai nuo anglies dioksido
nutekėjimo kenčiantiems sektoriams beveik visi apyvartiniai taršos leidimai būtų išduodami
nemokamai.

Tačiau leiskite man paaiškinti vieną nesusipratimą: manau, Europos Sąjungoje turėtume
elgtis labai apdairiai ir nemanyti, kad kiti nieko nedaro. Praėjusią savaitę grįžau iš Korėjos.
Jie taip pat įveda prekybos taršos leidimais tvarką; jie tiksliai nustato, kaip ji turėtų veikti.
Jie pradės taikyti šią tvarką nuo 2015 m. sausio 1 d. Kinija vykdo plataus masto bandomąjį
projektą, susijusį su prekyba taršos leidimais. Ji nori artimiausioje ateityje paversti jį
nacionaline sistema. Kinijoje taip pat įvedami aplinkos taršos mokesčiai ir t. t., ir pan.

Galėčiau pateikti pavyzdžių apie daugelį šalių, su kuriomis konkuruojame ir kurios jau
suvokė, kad taip pat turi vykdyti plačių užmojų aplinkos apsaugos, energetikos ir kovos
su klimato kaita politiką. Jos taip pat suprato, kad, jei imsis apgalvotų veiksmų, galiausiai
tai atneš naudos taip pat ir jų ekonomikoms.

Pirmininkas. −   Į klausimus, neatsakytus dėl laiko stokos, bus pateikti atsakymai raštu.
(žr. priedą).
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Klausimų valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas 20.20 val. ir atnaujintas 21 val.)

PIRMININKAVO: RAINER WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

19. Tekstilės pavadinimai ir susijęs tekstilės gaminių ženklinimas (diskusijos)

Pirmininkas. −   Kitas klausimas – T. Manderso rekomendacija antrajam svarstymui Vidaus
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tekstilės pluoštų pavadinimų
ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos
Tarybos direktyva 73/44/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/73/EB ir
Europos Parlamento ir  Tar ybos direktyva 2008/121/EB
(13807/4/2010 – C7–0017/2011 – 2009/0006(COD)) (A7–0086/2011)

Toine Manders,    pranešėjas.  −  (NL) Pone pirmininke, noriu padėkoti visiems ir ypač
šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Noriu padėkoti Komisijai už tai, kaip
dirbome kartu. Taip pat noriu padėkoti Tarybai, nes manau, kad pirmininkaujant Vengrijai
mes išėjome iš aklavietės šiuo konkrečiu klausimu. Esu ypač patenkintas tuo, kad tai yra
reglamentas, o ne direktyva. Laikausi nuomonės, kad reglamentai yra tinkama priemonė
užbaigti spręsti vidaus rinkos klausimą, ką, beje, aiškiai parodė profesorius M. Monti savo
tyrime.

Priimame per daug teisės aktų, kurie yra įgyvendinami įvairiais lygmenimis, ir dėl to vidaus
rinka neveikia taip, kaip turėtų. Esu patenkintas, kad svarstomas šis klausimas, ir noriu
pasakyti, kad jo atžvilgiu mes iš tiesų patobulinome daug dalykų. Pasiūlymas buvo
nagrinėjamas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete. Pirminiame pasiūlyme vartotojai
buvo faktiškai neminimi; mes, kaip politikai, supratome, kad šiame pranešime taip pat
turime siekti vartotojų interesų apsaugos (tai ir padarėme).

Yra keletas svarbių aplinkybių ir čia aš daugiausia turiu omeny alerginių reakcijų tyrimus.
Komisija nurodė, kad yra pasirengusi atlikti tyrimą šiuo svarbiu klausimu. Ji pristatys tyrimą
ne vėliau kaip 2013 m. rugsėjo 30 d., o teigiamus jo rezultatus įtrauks į papildomus teisės
aktus. Taryba yra patvirtinusi, kad būtų pasirengusi padėti viską apsvarstyti, jei rezultatai
būtų teigiami ir įgyvendinami.

Pakalbėkime apie alergines reakcijas ir chemines medžiagas – mes matome vis daugiau
alerginių reakcijų atvejų, kai vartotojai dėvi tam tikrus drabužius ar valgo, uodžia ar įkvepia
tam tikrus produktus. Manome, kad būtina apsvarstyti galimybę įspėti vartotojus dėl tokių
galimų alerginių reakcijų. Be to, labai dažnai pasitaiko apgaulingos veiklos atvejų. Tiesą
sakant, Europos Sąjungoje tai buvo uždrausta 2005 m., tačiau galime pastebėti, kad, kalbant
apie etiketes „kur pagaminta“, aiškumo dėl gamintojo šalies yra per mažai.

Per mažai parengta teisės aktų, o tai reiškia, kad tuo yra gana dažnai piktnaudžiaujama.
Taip pat paprašėme Komisijos išnagrinėti galimybę nustatyti aiškius įstatymus ir sąlygas,
siekiant užtikrinti, kad gamintojai, kurie teigia, kad tam tikras produktas pagamintas, pvz.,
Nyderlanduose, Italijoje ar Vokietijoje, galėtų garantuoti, kad tikrai taip ir yra. Mums
nereikia padėties, kai 99 proc. produkto yra pagaminta Kinijoje ir tik apdailos darbai
atliekami vienoje Europos Sąjungos valstybių narių, tačiau vis tiek prie jo pridedama puikioji
etiketė „pagaminta Europoje“.

243Europos Parlamento debataiLT10-05-2011



Tai taip pat, pvz., apima padirbinėjimą. Man ypač malonu, kad atveriame duris šiuolaikinėms
technologijoms, kad neliekame su paprastomis, senamadiškomis tekstilės gaminių
etiketėmis, kad iš tiesų ieškosime galimybių naudoti šiuolaikines technologijas, jog
vartotojams suteiktumėme geriausią įmanomą informaciją. Taryba jau atvirai pritarė
etiketėms, kuriose nurodoma, ar drabužiuose yra gyvūninės kilmės produktų, nes vis
sunkiau nustatyti, ar gabalėlis kailio yra tikras, ar padirbtas, o vartotojų, kuriems ši
informacija yra svarbi, yra labai daug.

Netrukus pasirodysiančiame Europos Komisijos tyrime daugiausia siekiama pašalinti kliūtis
tinkamam vidaus rinkos veikimui ir numatyti pokyčius elektroninės prekybos srityje. Nes
jei norime aktyvesnės elektroninės prekybos, privalome turėti Europos ženklinimo
standartus. Tikiuosi, kad šis tyrimas suteiks aiškumo.

Man taip pat atrodo, kad šiuolaikiniame pasaulyje mums nebereikia ant etiketės 23 kalbų,
nes šiuolaikinėmis technologijomis galima atrasti geresnių šios problemos sprendimų.

Tikiuosi, kad rytoj Tarybos pareiškimas bus teigiamas ir garantuos teigiamus rezultatus,
be to, noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šių teigiamų rezultatų.

Enikő Győri,    einanti Tarybos pirmininko pareigas.  −  (HU) Pone pirmininke, Komisijos
nary, T. Mandersai, ponios ir ponai, didžiulis pasiekimas, kad per antrąjį svarstymą susitarta
dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir tekstilės gaminių ženklinimo reglamentavimo pasiūlymo.
Tai nebūtų buvę įmanoma be trijų institucijų glaudaus bendradarbiavimo.

Norėčiau perduoti Tarybos padėką Europos Parlamentui už puikų bendradarbiavimą.
Norėčiau ypač padėkoti pranešėjui Toine Mandersui ir jo kolegoms už ypač vertingą darbą,
kuriuo jie prisidėjo prie šio proceso. Taip pat dėkoju Tarybai pirmininkavusioms Švedijai,
Ispanijai ir Belgijai, nes dabartinis rezultatas – jų aukštos kokybės darbo pasekmė.

Visą šį laiką Komisija buvo labai konstruktyvi ir paslaugi partnerė, tad padėka taip pat
skiriama ir jai. Jei viskas vyks, kaip suplanuota, Taryba reglamento tekstą gali patvirtinti
ankstyvą rudenį, tad teisės aktai būtų taikomi nuo 2012 m.

Šiuo reglamentu bus svariai prisidėta prie vidaus rinkos veikimo ir stiprinama konkurencija
šiame svarbiame sektoriuje. Dabartinės reguliavimo sistemos supaprastinimas ir raida
plėtojant ir naudojant naujus tekstilės pluoštus paskatins inovacijas tekstilės ir drabužių
pramonėje. Pluošto naudotojai ir vartotojai galės greičiau pajusti naujų ir pažangių gaminių
naudą.

Tarybai pirmininkaujanti Vengrija mano, kad reglamentas suteiks didesnį teisinį tikrumą
ūkio subjektams ir pagerins vartotojų apsaugą vidaus rinkoje.

Taikydami nuostatą dėl peržiūros, teisės aktų leidėjai gali priimti pagrįstus sprendimus,
nes Komisija atliks išsamų tyrimą dėl tolesnių privalomų ženklinimo reikalavimų. Tai gali
apimti šias sritis: tvarkymo instrukcijas, dydžių standartizaciją, šalį, kilmę ir alergenus,
elektroninį ženklinimą ir kitas naujas technologijas.

Bendros deklaracijos projekte Europos Parlamentas ir Taryba pabrėžė teikiantys ypatingą
reikšmę tekstilės gaminių kokybės kontrolei ir naujų technologijų naudojimui.

Mes tikimės, kad savo pranešime Komisija šiems klausimams skirs ypatingą dėmesį. Iki tol
šis teisės aktas sudarys sąlygas greitai patvirtinti naujus tekstilės pluoštus.

Reglamente nustatyta, kad etiketėje turi būti įrašyta tiksli pluošto sudėtis, be to, jame taip
pat įvesti nauji ženklinimo reikalavimai dėl gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių. Kaip sakė
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T. Manders, dėl to vartotojai gali priimti pagrįstesnius sprendimus. Be to, parengus
reglamentą kaip teisinę priemonę, padidės šios srities teisinis aiškumas. Sveikinu dar kartą
ir dėkoju jums už dėmesį.

Antonio Tajani,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir
ponai, dėkoju pranešėjui T. Mandersui, taip pat ir visiems šešėliniams pranešėjams ir Vidaus
rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetui už darbą mėginant susitari per sunkias
derybas. Manau, kad labai svarbu susitarti per antrąjį svarstymą, nes tuomet piliečiai ir
verslas greičiau gaus naudos iš naujų pluoštų ir pažangių produktų, o nacionalinės
vyriausybės galės sumažinti išlaidas.

Dar kartą dėkoju Parlamentui už indėlį tarpinstitucinėse diskusijose pristatant pakeitimus,
kuriuose kreipiamas ypatingas dėmesys šio klausimo politiniam aspektui ir vartotojų
interesams. Tiesą sakant, per pirmąjį šio pranešimo svarstymą, kai jį didžiąja dauguma
balsų priėmė Parlamentas, buvo pabrėžiama, kad mums reikia pradėti bendrą diskusiją dėl
tekstilės produktų ženklinimo, įskaitant kilmės žymėjimo klausimą, ir tam tikrose dalyse
pasiūlėme išplėsti reglamento taikymo sritį. Kaip jūs visi žinote, per tuos derybų mėnesius
su Taryba reikėjo, kad, ieškant veiksmingų visoms institucijoms sprendimų, būtų užtikrinta,
kad visos šalys veiktų lanksčiai.

Manau, kad suderintas tekstas yra visoms šalims priimtinas kompromisas, įtraukta daug
Parlamento siūlytų pakeitimų ir palikta erdvės tolesnei raidai artimiausiu metu, o tai yra
labai svarbu, į ką ponia E. Győri atkreipė dėmesį ir savo kalboje. Artimiausiu metu arba
iškart įsigaliojus naujajam reglamentui vartotojai turės daugiau informacijos apie gyvūninės
kilmės ne tekstilės dalis, taip pat prieigą prie informacijos apie visą tekstilės gaminių sudėtį.

Dar viena greita naujojo reglamento pasekmė – supaprastinimas, nes Komisija savo ruožtu
pateiks daugiau kaip 50 puslapių išsamų techninį priedą apie suderintus Europos standartus.
Vis dėlto dar svarbiau, kad procesas nesibaigia šiuo reglamentu pasiektais iškart
įgyvendinamais rezultatais. Priešingai, jie yra atspirties taškas tolesnei analizei ir teisės aktų
tobulinimui. Tiesą sakant, artimiausiu metu naujajame reglamente numatoma visapusė
peržiūros išlyga, pagal kurią Komisija raginama, jei reikia, nustatyti šioje srityje papildomus
ženklinimo reikalavimus. Tada Komisija pateiks tinkamus teisėkūros pasiūlymus tose
srityse, kuriose siekiama didesnio suderinimo. Ketinu – ir taip prisiimu įsipareigojimą
Parlamentui – pradėti vykdyti šią peržiūrą kuo greičiau ir kuo kruopščiau.

Mes jau ruošiamės konsultuotis su vartotojais tam tikrais svarbiausiais klausimais, kaip
antai: kokia informacija yra svarbi ir kaip ji turėtų būti prieinama; kokiu būdu technologinė
plėtra, pvz., elektroninė prekyba, veikia tekstilės gaminių įsigijimą; kaip didėjantis produkto
kokybės kontrolės, tvarumo ir įmonių socialinės atsakomybės poreikis daro įtaką tekstilės
pluošto rinkai; kaip mes galime geriau išnaudoti esamas technologijas skaitmeniniame
amžiuje, kaip galime mes, Europos Sąjungos institucija, suderinti mūsų įstatymus su
augančiais piliečių poreikiais, atsižvelgiant į etinius, socialinius ir aplinkosaugos klausimus.

Pone pirmininke, tai tik keletas klausimų, dėl kurių darbai jau pradėti. Turbūt suprantate,
kad kilmės žymėjimas bus neabejotinai vienas mūsų darbo prioritetų ir pagrindinių
elementų. Taigi peržiūros metu galėsiu dar kartą patvirtinti mano paramą kilmės žymėjimo
klausimu ir išaiškinti šią problemą kartą ir visiems laikams, nes kilmės žymėjimas – svarbi
priemonė Europos įmonių konkurencingumui ir ES piliečių sveikatai. Mes visapusiškai
išnagrinėsime šį klausimą, siekdami pateikti aiškias taisykles, užkirsti kelią klaidinančiai
informacijai ir palengvinti apsisprendimą vartotojams, perkantiems tekstilės gaminius.
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Kaip minėjo pranešėjas T. Manders, Komisija taip pat nustatys alergijų ir cheminių medžiagų,
naudojamų tekstilės gaminiuose, ryšį. Pagal specifinę šios srities analizę bus galima nutarti,
kaip geriausiai pritaikyti esamus teisės aktus, pvz., REACH. Trumpai paaiškinsiu: pažymėjus
kilmę pirkėjai žinos, kad perka jų ir jų vaikų sveikatai nepavojingą tekstilės gaminį, nes
ženklinimas atitiks visus šio svarbaus reglamento reikalavimus, kuriuos, visoms pramonės
šakoms patiriant didelių nuostolių, įvedė Europos institucijos.

Pagal peržiūros išlygą – dar kartą dėkoju Tarybai, pabrėžusiai jos svarbą ir pareiškusiai
norą nedelsiant bendradarbiauti su Komisija perkeliant reglamentą – reikalaujama, kad iki
2013 m. rugsėjo 30 d. Komisija pateiktų pranešimą, po kurio galbūt pateiktų ir teisėkūros
pasiūlymą. Esu pasiryžęs sutrumpinti šį terminą ir jau nurodžiau savo darbuotojams pradėti
darbą.

Lara Comi,    PPE frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai,
pagaliau susitarėme dėl šių svarbių dokumentų, visiems įdėjus daug pastangų ieškant
bendros pozicijos, kai išsiskyrė Parlamento ir Tarybos požiūriai. Mano tikslas buvo, yra ir
bus užtikrinti, kad būtų priimtos privalomos taisyklės dėl tekstilės gaminių kilmės, nes
vartotojai ir įmonės turi būti visiškai apsaugotos. Manau, kad šiandien pasiektas
kompromisas – labai geras rezultatas.

Raginu savo kolegas narius kovoti su Taryba, žodį „kovoti“ vartoju dėl rimtos priežasties,
nes derybos buvo labai nelengvos. Kovojome ne tik dėl kilmės ženklinimo, bet ir dėl
atsekamumo. Prieš įsigyjant gaminį pastarasis dalykas – svarbiausia informacija vartotojams.
Šiandien Europos vartotojai aptinka tekstilės gaminių, pažymėtų etiketėmis „Pagaminta
Italijoje“, „Pagaminta Vokietijoje“ ar „Pagaminta Prancūzijoje“, nors iš tikrųjų beveik visos
jų dalys buvo pagamintos kitur.

Mes taip pat reikalaujame naujų ženklinimo technologijų, pvz., kad siekiant kovoti su
gaminių klastojimu būtų naudojamos mikroschemos ir radijo dažninio atpažinimo (RDA)
technologijos. Tiesa, kad išplėtėme pasiūlymo dėl reglamento apimtį, nes manome, jog
tekstilės sektoriui kuo skubiau reikia didesnės apsaugos. Bendra deklaracija, kurią priims
Parlamentas ir Taryba, parodo produkto kokybės kontrolės ir kilmės žymėjimo svarbą.
Nenoriu slėpti, kad staigiai pasikeitus nuomonei Taryboje jaučiuosi užtikrintas dėl ateities.

Labai susidomėję laukiame rezultatų tyrimo, užsakyto Komisijai, kuriai vėlgi dėkojame už
bendradarbiavimą, be to, nuoširdžiai dėkoju A. Tajani, kuris ką tik įsipareigojo sutrumpinti
susijusius terminus, nes to skubiai reikia tekstilės pramonei. Mes negalime neatsižvelgti į
mūsų piliečių poreikius gauti tikrą informaciją apie gaminį. Galiausiai, mes visi esame
vartotojai ir šis siekis naudingas visiems.

Christel Schaldemose,    S&D frakcijos vardu. – (DA) Pone pirmininke, Komisijos nary,
ponios ir ponai, aš taip pat norėčiau ypač padėkoti už puikų kompromisą, kurį pasiekėme.
Ypač pranešėjas T. Manders pasistengė ir užtikrino, kad mūsų bendradarbiavimas čia,
Europos Parlamente, būtų tikrai aukštos kokybės. Nuėjome ilgą kelią nuo tada, kai Komisija
pateikė savo pirminį pasiūlymą. Tai buvo daugiausia techninio pobūdžio pasiūlymas, kuris
buvo naudingas tik verslui. Laimei, nagrinėjant šį pasiūlymą čia, Europos Parlamente,
mums pavyko įtraukti tuos klausimus, dėl kurių šis teisės aktas būtų naudingas ir
vartotojams. Manau, kad tai yra labai svarbu.

Dėl to, vos priėmus galutinį šio teisės akto variantą, bus užtikrintas tikslesnis ženklinimas
ir didesnė apsauga vartotojams. Man ir Europos Parlamento socialistų ir demokratų
pažangiojo aljanso frakcijai svarbiausia yra užtikrinti, kad vidaus rinkoje parduodama
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tekstilė nekeltų problemų sveikatai. Todėl esame labai patenkinti, kad pavyko nubalsuoti
už reikalavimus, kad mūsų tekstilėje nebūtų jokių pavojingų medžiagų likučių, kurios
galėtų sukelti alergijas, ir, kaip ką tik sakė Komisijos narys, kad turime tyrimą, atliekamą
siekiant užtikrinti, kad taip ir būtų. Tai yra gyvybiškai svarbu ir mes, Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nariai, dėl to esame labai patenkinti.

Taip pat sutinkame, kad produkto kokybės kontrolė ir kilmė – be galo svarbus dalykas, tai
tokia informacija, kurią vartotojai labai nori gauti. Aš asmeniškai taip pat manau, kad
galime pasiekti ir šiek tiek daugiau, kad ateityje mes taip pat galėtume susiderėti dėl drabužių
dydžių ir naudoti naujas technologijas ženklinant mūsų tekstilės gaminius. Kad ir kaip
būtų, manyčiau, jog pasiekėme labai daug. Turėtume pasimokyti iš to, kad teisės aktai,
pateikti čia, ES, turėtų būti naudingi kartu ir verslui, ir vartotojams. Tai geriausias būdas
užtikrinti, kad turėsime gerai veikiančią vidaus rinką. Norėčiau baigti dar kartą išreikšdamas
savo nuoširdžią padėką visiems savo kolegoms nariams už jų nepaprastą bendradarbiavimą.
Manau, kad pasiekėme labai gerų rezultatų.

Cristian Silviu Buşoi,    ALDE frakcijos vardu. – (RO) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau
padėkoti mūsų pranešėjui Toine Mandersui už puikiai atliktą darbą ir atkaklumą, parodytą
derybose su Taryba dėl šio pasiūlymo dėl reglamento.

Palankiai vertinu susitarimą, kuris buvo pasiektas su Taryba per antrąjį svarstymą. Manau,
kad susitarimas, kurį nors ir galima dar patobulinti, padidins tekstilės pramonės
konkurencingumą, kartu suteikiant vartotojams geresnę informaciją. Šiame susitarime yra
daug teigiamų dalykų. Pirma, supaprastinta pirmojo priedo procedūra, pagal kurią į sąrašą
įtraukiami nauji pluoštai. Taip tekstilės pramonei sumažės administracinės išlaidos, ir šie
pinigai bus perskirstomi naujovėms diegti. Kadangi taip skatinamos inovacijos, ši priemonė
taip pat naudinga vartotojams.

Taip pat manau, kad šis reglamentas vartotojams naudingas dėl ženklinimo reikalavimų.
Tai labai natūralus žingsnis – suteikti vartotojams pakankamai informacijos, kad jie galėtų
daryti protingus sprendimus. Diskusijos dėl ženklinimo truko kur kas ilgiau, nei iš pradžių
siūlė Komisija. Vis dėlto manau, kad Europos vartotojams tai išeis tik į naudą. Pritariu tam,
kad mums reikia daugiau laiko įvertinti kai kurių papildomų ženklinimo reikalavimų
poveikį, ypač dėl kilmės, priežiūros būdų ir suderintos drabužių ženklinimo sistemos
diegimo. Štai kodėl Komisijos atliktas tyrimas – pirmas žingsnis į priekį.

Galiausiai, aš tikiu, kad gyvūninės kilmės ne tekstilės dalių ženklinimo reikalavimas – tikro
progreso ženklas, nes juk vartotojai nenori, kad jų perkamuose gaminiuose būtų tokių
medžiagų. Manau, kad šis reglamentas apskritai padės sustiprinti bendrą tekstilės rinką, o
tam aš visiškai pritariu.

Adam Bielan,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, privalomų teisinių reikalavimų
dėl tekstilės gaminių ženklinimo supaprastinimas skatina naujų tekstilės gaminių pateikimą
rinkai. Šis pasiūlymas, už kurį balsuosime rytoj, gerokai skiriasi nuo to, kurį pateikė Europos
Komisija ir kurį daugiausia sudarė supaprastinti jau galiojančių teisės aktų techniniai
pakeitimai.

Iš pradžių pranešimu siekta paspartinti naujų tekstilės gaminių pavadinimų registravimo
procedūrą, kad Europos tekstilės ir drabužių pramonėje būtų veiksmingai skatinamos
inovacijos, o vartotojai galėtų greičiau pasinaudoti šiuolaikiniais gaminiais. Nors darbas
dėl procedūrų supaprastinimo per dvejus metus, praleistus prie šio dokumento, sulėtėjo,
norėčiau pažymėti, kad Parlamentas pasiūlė išplėsti pirminę reglamento taikymo sritį, šiuo
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atveju įtraukiant nuostatas dėl tekstilės gaminių kilmės šalies, todėl džiaugiuosi, kad
pasiektas subalansuotas kompromisas. Vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mano
grupė nusprendė pritarti pirminiam pasiūlymo variantui, kuris teikia greitą naudą verslui
ir vartotojams. Iš pat pradžių buvome teisūs siūlydami, kad darbas šiais klausimais neturėtų
vykti rengiant techninį pranešimą. Tad Komisijos bus paprašyta atlikti dar išsamesnę analizę
dėl privalomų etikečių „kur pagaminta“ tekstilės gaminiams, pagamintiems už ES ribų, ir
iki 2013 m. parengti pranešimą dėl galimos sistemos diegimo žymint gaminių kilmės šalį.
Prie šio pranešimo bus galima pridėti teisėkūros pasiūlymą.

Parlamento ir Tarybos kompromisu taip pat užtikrinama, kad etiketėse ant drabužių būtų
suteikiama informacija dėl gyvūninės kilmės medžiagų naudojimo. Jei ateityje toliau bus
tiriamos naujos galimybės, kaip informuoti vartotojus apie tekstilės gaminius, pvz., dėl
drabužių dydžių suderinimo Europos mastu ar RDA technologijos, turėtume laikytis
pragmatinio požiūrio, kuris atitiktų vartotojų lūkesčius ir kuriuo būtų atsižvelgta į tai, ką
pramonė gali įgyvendinti.

Eva-Britt Svensson,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (SV) Pone pirmininke, mums vartotojo
galia – svarbus dalykas, todėl, jei rimtai tai teigiame, be abejo, turime suteikti vartotojams
galimybę ja pasinaudoti. Privalome garantuoti, kad jie turėtų pakankamai informacijos
apie produktą ir pan., kad galėtų priimti protingus ir žiniomis pagrįstus sprendimus. Taigi
norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui ponui T. Mandersui, ypač už jo atkaklumą ir atsidavimą
siekiant, kad šiame pranešime būtų atspindėtas ir vartotojų požiūris. Norėčiau padėkoti ir
šešėliniams pranešėjams, kurie su didžiuliu atsidavimu siekė didinti vartotojų galią.

Aš, kaip Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos / Šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų
šešėlinė pranešėja, frakcijos vardu pateikiau pakeitimą dėl kilmės žymėjimo, privalomo
gyvūninės kilmės produktų ženklinimo ir etinio bei ekologinio ženklinimo. Ne į viską
buvo atsižvelgta, tačiau esu labai patenkinta mūsų pasiektu kompromisu, todėl norėčiau
jį paremti.

Deja, trūksta informacijos apie tekstilės gamyboje naudojamus chemikalus ir įvairius
produktus. Komisija pažadėjo šiuo klausimu atlikti tyrimą, todėl tiesiog norėčiau pabrėžti,
kaip svarbu atlikti tokį tyrimą, kad būtų galima saugoti visuomenės sveikatą ir, be kita,
kovoti su alergijomis, kurių smarkiai daugėja. Turime išsiaiškinti ir, kur įmanoma, įrodyti
esamus tarpusavio ryšius.

Taip pat esu patenkinta tuo, kad taip pat bus ženklinamos gyvūninės kilmės ne tekstilės
dalys, todėl savo kalbėjimo laiką norėjau išnaudoti padėkodama jums visiems už puikų
darbą didinant vartotojų galią. Ačiū jums.

Oreste Rossi,    EFD frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, svarstoma
priemone, kuri susijusi su tekstilės gaminių, patenkančių į Europos Sąjungą, žymėjimu, ir
medžiagų, iš kurių jie pagaminti, registravimu ir išvardijimu, ketinama pakeisti tris
pasenusias direktyvas.

Dokumentui, kuriame reikalaujama etikečių su kilmės vietos nuoroda ir išsamiu bei
privalomu gaminio sudedamųjų dalių sąrašu, buvo pritarta per pirmąjį svarstymą. Deja,
atrodo, kad Tarybos pozicija prieštarauja Parlamento patvirtintam dokumentui, nes joje
labiausiai prieštaraujama bet kokiai nuorodai dėl kilmės vietos ir atsekamumo įvedimui
ženklinant tekstilės gaminius.

Tik tam, kad priemonei būtų pritarta per antrąjį svarstymą, Vidaus rinkos ir vartotojų
apsaugos komitetas pritarė dokumentui, kuris mūsų netenkina, nes jame nėra numatytas
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kilmės žymėjimas. Taigi balsuosime prieš, nes tikslas aprūpinti vartotojus tikra ir tikslia
informacija apie gaminio kilmę ir sudėtį nepasiektas.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, Komisijos nary, ministre, ponios ir
ponai, šiuo nauju tekstilės gaminių ženklinimo reglamentu, už kurį balsuosime rytoj per
plenarinį posėdį, Europa įgyvendins ilgus metus siektą tikslą. Vis dėlto tai galima laikyti
tik pirmuoju žingsniu link išsamių teisės aktų, kuriais siekiama visų Europos vartotojų
apsaugos, nurodant kilmės šalį ir priimant naujas ir tikslias produkto atsekamumo
priemones.

Sveikinu Europos Komisijos iniciatyvą parengti teisėkūros pasiūlymą dėl naujų, tikslesnių
ir universalių ženklinimo sistemų diegimo. Taip bus pateikiama daugiau informacijos apie
tekstilės gaminių, importuojamų iš trečiųjų šalių ir parduodamų Europos Sąjungoje,
ypatybes ir kilmę, kartu saugant vartotojus nuo melagingų, nesąžiningų ir klaidinančių
tvirtinimų dėl kilmės. Tikiuosi, kad tai paskatins naujoves tekstilės ir drabužių pramonėje,
o vartotojams naujoviški gaminiai duos daugiau naudos.

Pasiūlyme taip pat remiama Europos gamybos pramonė ir teikiamos garantijos jos verslui
pasaulio lygmeniu. Galiausiai, šiomis priemonėmis Parlamentas valstybių narių
vyriausybėms siunčia aiškų signalą, kad jos pritartų tekstilės gaminių atsekamumo
priemonių diegimui. Taip vartotojai gaus išsamesnę ir tikresnę informaciją dėl kilmės
žymėjimo negu pagal dabar galiojančius įstatymus ir išvengs klaidinimo.

Šiuo metu reikia siekti, kad tekstilės gaminių ženklinimo taisyklės būtų perkeltos į visus
kitus rinkos sektorius, taip pat derinami įvairūs teisėkūros pasiūlymai ir reikalaujama, kad
Taryboje kuo greičiau būtų priimtas pasiūlymas dėl pluoštų ir tekstilės bei pernai spalį
Strasbūre patvirtintas bendras kilmės žymėjimo reglamentas. Kaip jau minėjo A. Tajani,
galutinis 2013 m. rugsėjo 30 d. terminas yra per tolimas. Taigi mes pasitikime jo pareikštu
įsipareigojimu jį paankstinti.

María Irigoyen Pérez (S&D).   – (ES) Pone pirmininke, savo kalbą norėčiau pradėti
pasveikindama visus tuos, kurių dėka pasiektas susitarimas.

Visi turėtume džiaugtis šiuo pranešimu, nes jis veikia visų visuomenės narių kasdienį
gyvenimą, bet būdama dalykiškos dvasios norėčiau išskirti keletą dalykų.

Pradėdama norėčiau atkreipti dėmesį, kaip svarbu vartotojams suteikti tikslią, aktualią ir,
svarbiausia, suprantamą ir suvienodintą informaciją dėl tekstilės gaminių sudedamųjų
dalių: nuodugni informacija yra nieko verta, jei visuomenė nesugeba jos iššifruoti. Žengėme
reikalingą žingsnį į priekį, bet jo nepakanka: privalome siekti tolesnės pažangos ir apsaugoti
pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius.

Ponios ir ponai, būtina sukurti Europos dydžių žymėjimo sistemą, pagrįstą kūno
matmenimis, juk eidami pirkti drabužių pirmiausia žiūrime į dydį. Taigi privalome būti
ambicingesni ir siekti dydžių suderinimo.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti A. Mandersui ir ypač
pagirti, kad pagaliau buvo įtrauktas reikalavimas nurodyti dalis, pagamintas iš gyvūnų
kailio. Kaip žinome, ženklinimas – naudingas vartotojams dalykas. Taip pat žinome, kaip
svarbu turėti pasirinkimo laisvę, o tam, kad vartotojai galėtų priimti apgalvotus sprendimus,
būtina gauti patikimą informaciją, kuri dar būtų tikra ir lengvai suprantama. Šiuo atveju
kyla problema dėl kilmės žymėjimo. Šiuolaikiniai gaminiai dažnai gaminami iš audinių ir
gaminių dalių, pagamintų skirtingose valstybėse, tad beveik neįmanoma teisingai pažymėti
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drabužio kilmės. A. Manders pats iškėlė šį klausimą: kur ta riba, ką mes turime žymėti ir
kokia dalis turi būti pagaminta tam tikroje valstybėje?

Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje kilmės žymėjimas galėtų tapti būdu, sudarančiu
sąlygas vartotojams būti gerai informuotiems ir priimti teisingus sprendimus. Vis dėlto tai
gali būti ir užslėpto protekcionizmo požymis, ir kartais klausydamas šių kalbų jaučiu, kad
būtent tai girdžiu ir matau. Europa praturtėjo dėl atvirų sienų ir laisvosios prekybos, ir
Europos vartotojai tai žino. Ačiū.

Anna Rosbach (ECR).   – (DA) Pone pirmininke, tekstilės pramonė – pasaulinė pramonė.
Drabužiai, kuriuos vilkime, prieš patekdami ES vartotojams kaip galutiniai produktai
dažnai būna apkeliavę visą pasaulį. Šis pranešimas yra išsamus, kruopštus labai techninio
pobūdžio. Sunku rasti tinkamą konkurencijos, vartotojų teisės į informaciją ir galimybės
kontroliuoti produktų atsekamumą pasauliniu mastu pusiausvyrą. Vartotojai turi teisę
žinoti, kokios cheminės medžiagos buvo naudojamos gaminant produktą, iš kur atkeliavo
žaliava, ir kitą svarbią informaciją. Vis dėlto kaip rasti ilgiausios etiketės ant drabužio
apykaklės ir mažos etiketės, kurioje paprasčiausiai parašoma, kad drabužio negalima
skalbti, pusiausvyrą?

Žymėjimas turi būti nepretenzingas ir teikti aiškią informaciją, kad piliečiai galėtų priimti
sprendimą pagal savo supratimą. Šis kompromisas – žingsnis tinkama kryptimi. Vis dėlto
Komisijos tyrimas nebus užbaigtas iki 2013 m. Šiame tyrime bus parengtos pagrindinės
išvados apie tai, kaip vartotojai per žymėjimą galėtų gauti „tikslią informaciją apie kilmės
šalį ir papildomą informaciją, užtikrinančią visišką tekstilės gaminių atsekamumą“. Tikiuosi,
kad šis pagrindas virs protingu ir tinkamu naudoti teisės aktu. Vis dėlto 2013 m. dar labai
toli, todėl džiaugiuosi, kad Komisijos narys nori paankstinti teisės akto, pagal kurį
vartotojams turėtų būti suteikiama visa informacija, išleidimo datą. Ačiū jums, Komisijos
nary. Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija balsuos už šį pasiūlymą.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Pone pirmininke, 2005 m. panaikinus tekstilės gaminių
kvotas Europos Sąjungos durys buvo plačiai atvertos įvairių rūšių dempingui. Tai skaudžiai
atsiliepė užimtumui ir aplinkosaugai ir, nepaisant išorės vaizdo, ilguoju laikotarpiu tai
kenkia ir vartotojų sveikatai.

Atėjo laikas imtis priemonių, siekiant apsaugoti bei kurti darbo vietas, didinti tekstilės
darbuotojų praktinę patirtį, stiprinti vartotojų sveikatos apsaugą. Nors siekiame daugiau,
pritariame pateiktiems pasiūlymams dėl kilmės žymėjimo, tyrimui dėl pavojingų medžiagų
ir privalomo tekstilės pluošto sudėties žymėjimo. Privalome būti tikri, kad mums užteks
išteklių, siekiant įgyvendinti šias apsaugos ir informacijos priemones visose valstybėse
narėse ir imtis veiksmų prieš pažeidėjus.

Taip, turime būti tikri, kad turėsime išteklių kovodami su klastotėmis, pvz., ne tik prie
Europos Sąjungos sienų, bet taip pat ir pačioje bendrosios rinkos širdyje. Tai politinės
valios klausimas. Reikia pasakyti, kad, deja, vis daugiau išteklių metama tunisiečių
gaudynėms prie Prancūzijos ir Italijos sienų, o ne kovai su klastočių pardavimu.

Geriau apie tai pagalvojus tampa akivaizdu, kad Europoje preke būti apsimoka labiau negu
būti žmogumi. Privalome tai pakeisti.

Matteo Salvini (EFD).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, dėkojame Komisijos
Pirmininkui ir ponui A. Tajani už pastangas, tačiau turime pasakyti, kad mes iš „Lega Nord“
esame visai, absoliučiai nepatenkinti.
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Man šios diskusijos atrodo atitrūkusios nuo tikrovės. Tai apgavystė, visiška apgavystė. Kai
kurie susijaudinę kairiojo sparno nariai siūlo, kad pritartume drabužių dydžių
suvienodinimui, nors nežinome, kokios kilmės daiktus dėvi vartotojai. Tiek tos laisvosios
rinkos! Norėčiau, kad šio antradienio vakaro keistas diskusijas, vykstančias pustuščiame
Parlamente, išgirstų keli tūkstančiai šiame sektoriuje krizę išgyvenusių gamintojų.

Suprantu, kaip daromas kompromisas, bet dabartiniu dokumentu panaikinamas vienas
dalykas, dėl kurio nuspręsta per pirmąjį svarstymą ir už kurį balsavome triuškinama
dauguma. Tai buvo išsamus dokumentas, apėmęs ir gamintojų, ir vartotojų poreikius. Nuo
tada jis virto visiška nesėkme: jei neklystu, tik dvi iš 27 valstybių narių paragino siekti, kad
vartotojai būtų informuoti apie drabužių sudėtį, o Tarybai pirmininkaujanti Vengrija šio
fakto visai nepaisė. Ar tai nebus dar vienas akivaizdus įrodymas, kad Europai prireiks
daugybės laiko, kad atsižvelgtų į piliečių (gamintojų ar vartotojų) interesus?

Csanád Szegedi (NI). -    (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, ponia E. Győri, norėčiau
šį klausimą dėl tekstilės gaminių ženklinimo aptarti dviem reikšmingais aspektais. Pirma,
būtina pažymėti, kur, iš kokios šalies tekstilės gaminys kilęs. Kitas svarbus klausimas yra
tai, kad, be abejo, taip pat turėtų būti aiškiai nurodytos medžiagos, iš kurių tekstilės gaminys
yra pagamintas. Abiem atvejais, savaime aišku, praverstų bendra reguliavimo sistema.

Žvelgiant į pirmąjį aspektą, t. y. gaminių kilmę, galima pradėti nuo klišės, kad Europos
Sąjungoje tebevyrauja krizė, kuri kilo iš esmės dėl to, kad gamybos pramonė, pvz., tekstilės
pramonė, buvo perkelta į skirtingas šalis Tolimuosiuose Rytuose, siekiant lengvo ir greito
pelno, todėl gamyba Europos Sąjungoje sumažėjo.

Reikia rasti atsinaujinimo priemonių, kurios padėtų Europos Sąjungai įveikti krizę. Tam
puikiai tinka toks sektorius kaip tekstilės pramonė, taip pat, pvz., žemės ūkis, mašinų
gamyba ar turizmas.

Europos tekstilės pramonės gamintojai yra atsidūrę akivaizdžiai nepalankioje padėtyje,
nes Europos gamintojams beveik neįmanoma daryti progreso dėl pigių ir prastos kokybės
gaminių iš Tolimųjų Rytų už dempingo kainą.

Kilmės šalis privalo būti nurodyta ir būtinai pritarčiau net ir ES valstybės narės žymėjimui,
pasitikėdamas vartotojų, kurie remia savo ekonomikas, išmintimi, pvz., kiekvienas, sakykim,
bulgaras, čekas, vengras ar vokietis matys, kad perka produktą, pagamintą jo paties šalyje.

Turime ginti savo rinką diegdami naujas technologijas, be to, turi būti nurodomi duomenys
apie medžiagų kokybę, pagrįsti griežtais laboratoriniais bandymais.

Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Pone pirmininke, praėjusią savaitę suėjo vieneri metai,
kai per pirmąjį svarstymą didžiąja dauguma priimtas mūsų Vidaus rinkos ir vartotojų
apsaugos komiteto siūlytas, labai visapusiškas įstatymas dėl tekstilės gaminių ženklinimo.
Labai dėkoju pranešėjui Toine Mandersui ir kitiems, kurie iki paskutinės minutės derėjosi
su Taryba dėl kompromiso per antrąjį svarstymą, kuris sudaro sąlygas sparčiau įdiegti
naujų pluoštų gamybą Europoje ir pagerinti gaminių saugą.

Vis dėlto tenka apgailestauti, kad Taryba taip užsispyrėliškai atsisakė įvesti kilmės šalies
žymėjimą ir suderinti dydžių ženklinimą. Mane labai nuvylė Tarybos požiūris, dėl kurio
iš vartotojų atimama teisė prieš įsigyjant gaminį sužinoti, kur buvo pagaminta didžioji jo
dalis. Galiausiai, juk tai nėra slapta informacija. Tai sustiprintų aukštos kokybės Europos
prekinių ženklų reklamą ir įkvėptų piliečiams pasididžiavimą tuo, ką europiečiai vis dar
sugeba pagaminti, nepaisant konkurencijos dėl pigios darbo jėgos. Jei vartotojai žinos, kur
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pagamintas produktas, jie paprasčiausiai pirks mažiau pavojingų gaminių, kurių vis dar
yra nepaisant pagerintos kontrolės. Tai visiškai nesusiję su protekcionizmu.

Labai malonu, kad Komisija bent iki 2013 m. rugsėjo mėn. yra pasirengusi pristatyti
poveikio vertinimą, kuriame, be kilmės šalies, dar bus numatyti suderinti metodai, skirti
gaminių apdorojimui bei dydžių žymėjimui, taip pat įtraukta informacija apie pavojingas
medžiagas, alergenus, degumą ir t. t. Dar vis neaišku, ar per dvejus metus tai turės kokį
nors poveikį Tarybai, kuri gina verslo, importuojančio tekstilės gaminius iš trečiųjų šalių,
interesus labiau nei Europos gamintojus ir vartotojus. Vis dėlto jei mes norime pasiekti
šiuos tikslus, viskas priklauso nuo mūsų, t. y. turime įtikinti žmones šiuo klausimu ne tik
čia, Briuselyje, bet taip pat vyriausybes savo kraštuose. Norėčiau užbaigti dar kartą
padėkodamas Toine Mandersui už šiandienos rezultatą, taip pat Komisijos nariui ir visiems
kitiems.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, šiam pasiūlymui dėl
reglamento verta pritarti, nes jis padeda supaprastinti ir suderinti skirtingus valstybių šalių
teisės aktus. Pasiūlymu siunčiamas signalas, kuris atitinka Komisijos pasiūlymus dėl mažųjų
ir vidutinių įmonių bei strategijas, kuriomis siekiama skatinti Europos konkurencingumą
gamybos sektoriuje. Reglamente taip pat netiesiogiai skatinamas gaminių naujovių diegimas
ir prisidedama prie didesnio proceso skaidrumo.

Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad pasiektas kompromisas, papildytas peržiūros išlyga ir
bendru Parlamento ir Tarybos pareiškimu dėl kilmės žymėjimo – jų politinę reikšmę aš
suprantu – galėtų tapti precedentu ir apsunkinti varginančių Komijos, Parlamento ir Tarybos
derybų dėl sudėtingo ne ES pagamintų produktų kilmės žymėjimo klausimo, kurį per
pirmąjį svarstymą pernai spalį patvirtino Parlamentas ir kuris taip pat apima ne tekstilės
produktus, baigtį.

Pats laikas Tarybai vieną kartą ir visiems laikams pripažinti demokratinę valią, kurią išreiškė
dauguma parlamentarų. Vis dėlto nepaisant šių dalykų balsuosime už šį pasiūlymą dėl
reglamento.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, viena vertus, šiame
pranešime yra naudingų priemonių, sukurtų supaprastinti ir suderinti šią sferą, kita vertus,
aš jam prieštarauju, nes nesugebėjome įtraukti į dokumentą kilmės žymėjimo. Ši priemonė
būtų buvusi ypatingos svarbos tekstilės pramonei ir būtų tapusi garantija Europos piliečiams
ir vartotojams.

Mūsų pagrindiniai konkurentai, pvz., Jungtinės Valstijos, Japonija ir net Kinija, jau kuris
laikas taiko panašią taisyklę importuojamiems produktams. Kas žino, kodėl, bet atrodo,
kad Europoje manoma, jog šio klausimo svarstymas visiškai nesvarbus ir yra šalutinis. Vis
dėlto ši problema anaiptol nėra nereikšminga: etiketės su kilmės žymėjimu gali apsaugoti
nuo klastočių ir garantuoti kokybę. Dar praėjusią savaitę Prate, mano gimtajame miestelyje,
buvo konfiskuota daugiau kaip 73 tūkst. suklastotų daiktų, kurių dauguma buvo tekstilės
gaminiai.

Mūsų tekstilės ir gamybos sektorių ant kelių parklupdė klastotės, padirbiniai, nepaprastai
žemų sąnaudų gamyba Tolimuosiuose Rytuose, o Europa nepaiso nė vieno mūsų
reikalavimo. Kilmės žymėjimo atsisakymas, deja, tik dar viena siaubinga idėja.

( Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant  mėlynąją kortelę  pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)
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Lara Comi (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, kreipiuosi į „Lega Nord“ partijos narius ir noriu
paklausti, ką jų partija padarė per derybas ir trišales diskusijas, nes aš asmeniškai kartu su
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija raginau juos aktyviai dalyvauti.

Galima kritikuoti, bet būtų geriau, jei būtų dirbama kartu, siekiama apčiuopiamų rezultatų,
ne tik švaistomasi šūkiais.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Pone pirmininke, per pirmąjį svarstymą komitete buvo
patvirtintas visai kitoks dokumentas, į kurį buvo įtrauktas produkto kilmės sertifikatas.
Neaišku, kodėl Taryba ir Komisija pasidavė šiuo klausimu: mes to neketiname daryti ir
todėl balsuosime prieš pranešimą būtent dėl to, kad buvo atmestas kilmės sertifikatas.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, mes
visi susirinkome čia tam, kad įvertintume dokumentą, turintį keletą trūkumų, nes manau,
kad – kaip dažnai teigiama šiame Parlamente – visi norėjome ko nors, kas būtų platesnio
užmojo. Vis dėlto mes visi taip pat suprantame, kad esame teisingame kelyje. Akivaizdu,
kad aiški ir privaloma visų drabužių ženklinimo sistema reikštų didesnę kontrolę ir tai,
kad būtų galima daug efektyviau kovoti su klastotėmis ir neteisėta veikla.

Pvz., beveik vieningai buvo liaupsinama tai, kad dokumente numatoma, jog bus privaloma
pažymėti, jei naudojami gyvūninės kilmės ne tekstilės papuošimai. Tikimės, kad tai suteiks
galimybę efektyviau kovoti su šlykščia prekyba šunų ir kačių kailiais, kurie naudojami
drabužių, neteisėtai pateikiamų į mūsų rinką, papuošimams. Tikėjomės platesnio užmojo
plano, į kurį būtų įtrauka nuostata dėl kilmės vietos arba bent tiesioginio kilmės žymėjimo
ant produktų iš tų trečiųjų šalių, kurios garsėja kaip negerbiančios taisyklių, arba bet kokių
vartotojus, darbuotojus, aplinką ar vaikus apsaugančių taisyklių – o Europoje tokios taisyklės
dabar jau yra nusistovėjusi praktika ir reiškia tikrą garantiją mūsų vartotojams ir piliečiams.
Norėčiau, kad visi prisimintume, jog šį mūšį vis dėlto turime laimėti kartu, t. y. dirbdami
kaip komanda, nes, kaip pastebėjo ponia L. Comi, kova prasidėjo labai seniai ir šiandien
mes padarėme reikšmingą pažangą.

Vartotojų konsultacijos, kurias Komisijos narys pažadėjo vykdyti, bus ypač svarbus žingsnis
ne tik tekstilės pramonei, bet visiems tiems sektoriams, dėl kurių Parlamentas dažnai
keldavo klausimą apie visuotinį visuomenės norą žinoti informaciją, susijusią su kilmės
vieta. Manau, kad ši informacija bus vartotojų labiausiai trokštamos informacijos sąraše,
todėl vertinu visų narių, asmeniškai rengusių šį dokumentą, pastangas.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). -    (HU) Pone pirmininke, svarstydami šį pranešimą ypatingą
dėmesį turime skirti vartotojų interesams. Turime siekti tikslaus aiškinimo ir žymėjimo,
nes tai priemonės, kurios gali suteikti vartotojams pridėtinės vertės Europos Sąjungos
lygmeniu. Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose yra leidžiančių nukrypti nuostatų. Tai
sudaro nepalankią konkurencinę padėtį Europos Sąjungai, todėl atėjo laikas peržiūrėti
teisės aktus, kad jie atitiktų dabartinius rinkos santykius.

Pranešėjas galbūt teisus, sakydamas, kad nėra pakankamai įrodymų dėl galimų pavojingų
medžiagų poveikio. Kita vertus, pranešėjas gali būti neteisus ir būtų tikslinga šį klausimą
paanalizuoti išsamiau. Svarbu nustatyti priežastinius ir pasekminius ryšius, jei tokių esama,
tarp alerginių reakcijų ir sintetinių pluoštų bei dažomųjų medžiagų, naudojamų tekstilės
gaminiuose. Taigi šiems klausimams dėl kokybės, kilmės ir atsekamumo turi būti teikiama
dar didesnė pirmenybė.

Phil Prendergast (S&D).   – Pone pirmininke, ES piliečiai turi teisę žinoti, iš ko pagaminti
drabužiai, kuriais jie vilki, o šis reglamentas dėl sveikatos, etinių ar kitų priežasčių padės
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jiems išvengti gaminių su ne tekstilės gyvūninės kilmės dalimis. Kai tokios medžiagos
naudojamos drabužiams, pvz., papuošimams, jų nereikia privalomai pažymėti; dauguma
vartotojų nieko apie tai nenumano ir gali tiksliai nežinoti, iš ko pagaminta jų perkama
tekstilė.

ES įstatymai, numatantys šiuos dalykus, jau yra taikomi avalynei, todėl atrodo prasminga
tą pačią informaciją suteikti vartotojams, kai jie perka drabužius. Šis pasiūlymas duos ypač
daug naudos alergiškiems žmonėms, nes kailis gali būti pavojingas jų sveikatai, todėl
Komisija taip pat turi išnagrinėti atvejus, kai potencialiai pavojingos medžiagos ir
chemikalai, naudojami tekstilėje, gali sukelti alergines reakcijas.

Ateityje prie naujų tekstilės pluoštų pavadinimų turi būti pridėti naudingi moksliniai
duomenys apie galimas alergines reakcijas ir kitą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai.
Reikėtų pabrėžti, kad tai suderinti pasiūlymai, tokie žymėjimo reikalavimai netaikomi
drabužiams, kuriuos pasiuvo privačia praktika besiverčiantys siuvėjai.

Antonio Tajani,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – Pone pirmininke, tai labiau primena
ne technines diskusijas, o politines diskusijas dėl sprendimų, kuriuos priėmė Europos
Sąjungos institucijos (šiuo atveju Parlamentas, Komisija ir Taryba), kad paskatintų realiąją
ekonomiką.

Europos Komisija ir už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys žada toliau remti
pramoninę politiką bei mažąsias ir vidutines įmones, iš dalies taip suteikdami atsakymus
mūsų vartotojams dėl mūsų verslo pagaminamų produktų kokybės. Europos ekonomikos
konkurencingumas taip pat vertinamas pagal produktų kokybę, kaip mūsų piliečių sveikatos
apsaugos veiksnį. Štai kodėl šį vakarą diskusijoms baigiantis Europos Komisija kartoja savo
siekį paskubėti dėl kilmės žymėjimo. Kaip jau skelbiau – ir siekdamas dar kartą nuraminti
poną J. Cancianą ir kitus garbingus narius, išreiškusius susirūpinimą dėl pernelyg ištęstų
terminų – noriu patvirtinti, kad mėginsime savo darbą pristatyti anksčiau laiko. Šiuo atveju
patvirtinu, kad įgaliojau savo darbuotojus toliau eiti mūsų pasirinkta kryptimi, nes Komisija
visuomet rėmė tiek Europos Sąjungoje pagamintų, tiek importuojamų produktų kilmės
ženklinimą.

Šio vakaro diskusijos jokiu būdu nebuvo bevaisės, nes ponia E.Győri aiškiai pasakė, kad
Taryba skiria ypatingą reikšmę išlygai, apie kurią mes kalbame ir kuri yra svarbiausias šios
dienos politinis klausimas; kad ji yra pasirengusi siekti į ateitį orientuoto, o ne pasenusio
susitarimo su Komisija ir Parlamentu, siekiant pateikti mūsų piliečiams tikrus atsakymus.

Vis dar laikausi nuomonės, kad produkto atsekamumas turi įtakos mažųjų ir vidutinių
įmonių konkurencingumui, ir todėl, kad svarbiausias dalykas man nuo pat paskyrimo
Europos Komisijos nariu buvo mažųjų ir vidutinių įmonių politika ir aš tęsiu savo pirmtakų
darbą, ketinu ir toliau saugoti vartotojų sveikatą užtikrinant produktų, kurie tarptautinėje
rinkoje bus vieninteliai dėmesio verti produktai, kokybę, nes Europos Sąjungos
konkurencingumas matuojamas kokybe. Štai kodėl svarbu tęsti darbą šia kryptimi.

Mane tenkina įstatymų leidėjų pasiektas susitarimas. Kaip žinote, jį turi patvirtinti
Parlamentas ir Taryba per antrąjį svarstymą, bet Europos Komisija norėtų politinę iniciatyvą
atsiimti ir ją pakoreguoti. Kitais žodžiais tariant, už pramonę ir verslumą atsakingas
Komisijos narys žada tuojau pat pradėti darbą, kad užtikrintų mūsų gaminių apsaugą dėl
mūsų verslo konkurencingumo ir vartotojų sveikatos.

Baigiant norėčiau užsiminti apie mūsų įsipareigojimą skatinti inovacijas tekstilės ir drabužių
pramonėje. Teisės aktų suderinimas – tik vienas būdų, kuo labiau ginti mūsų

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT254



konkurencingumą, tačiau dirbama ir su kitomis mūsų pramonės politikos iniciatyvomis.
Paminėsiu tik dvi. Mes kuriame priemones dėl mokslinių tyrimų rezultatų rėmimo ir jų
pavertimo apčiuopiamais, paklausiais produktais ir paslaugomis. Mes taip pat rengiame
komunikatą dėl mados pramonės pagrindinių konkurencingumo aspektų.

Visa tai daroma siekiant pabrėžti poreikį apsaugoti Europos verslą ir tai, kad negali būti
jokio ekonomikos augimo ir vystymosi ir, svarbiausia, jokių darbo vietų, esant tokiai
socialinei ir rinkos ekonomikos padėčiai, kai rinka, kuri taip pat yra viena svarbiausių
Europos Sąjungos priemonių, nesiekia aukštesnių ir svarbesnių tikslų, t. y. socialinės
politikos.

Enikő Győri,    einanti Tarybos pirmininko pareigas. − (HU) Norėčiau keliais žodžiais atsakyti
į klausimus apie kilmės šalies nuorodą, nes tai buvo labiausiai jaudinanti diskusijų dalis,
ir, turiu pasakyti, šis klausimas sukėlė gyvas diskusijas ne tik per konsultacijas su Parlamentu,
bet ir Taryboje, kur ilgai jį aptarinėjome.

Kol dar nesibaigė konsultacijos dėl horizontalaus pasiūlymo, susijusio su kilmės šalies
nuoroda prekybos politikoje, neturėtume sukurti precedento, kuris keltų pavojų visam
pasiūlymui ir iš anksto pakenktų šių diskusijų rezultatams. Mes taip pat svarstėme galimybę
sukurti savanorišką gamybos vietos nurodymo sistemą. Faktiškai ši galimybė verslininkams
jau yra prieinama. Bet jei mes šią savanorišką sistemą perkelsime į reglamentą be tinkamo
įgyvendinimo mechanizmo, gali atsirasti nepagrįstų prievolių ir iškraipymų, o to mes
norėtume išvengti visais būdais.

Esu tikras, kad Komisija pranešime įvertins galimos sistemos dėl kilmės nuorodos pasekmes,
ir ateityje įstatymų leidėjai galės priimti logišką sprendimą.

einanti Tarybos pirmininko pareigas.(IT) <…> Taip pat norėčiau pareikšti padėką ponui
A. Tajani už jo pasiryžimą paspartinti darbą Komisijoje, kad būtų rastas šio labai svarbaus
klausimo sprendimas.

einanti Tarybos pirmininko pareigas. − (HU) Viską apsvarsčius atrodo, kad sprendimas įtraukti
į dokumentą peržiūros išlygą yra įvykdomas, kaip ir klausimo įtraukimas į preambulės
dalį, todėl man labai malonu, kad ponia Lara Comi, kuri buvo viena svarbiausių šiandienos
temos pranešėjų ir kuri pirmoji ją iškėlė, taip pat pasakė, kad šis sprendimas yra priimtinas,
geras ir gali tapti bendro darbo ateityje pagrindu.

Taigi dar kartą norėčiau visiems padėkoti už šias naudingas diskusijas; gerai ir tai, kad
turime nustatytą tvarkaraštį ateičiai, todėl, kaip pastebėjo keli nariai, mums labai svarbu,
kad galėtume kuo efektyviau kovoti su klastojimu ir kad Europos vartotojai galėtų pasitikėti
tekstilės gaminių atsekamumu.

Pirmininkaujančios šalies vardu norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjui, šešėliniam
pranešėjui, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkui bei jo kolegoms už
bendras pastabas siekiant susitarimo dėl šio įstatymo per antrąjį svarstymą, kurį taikant
tekstilės gaminių vidaus rinka galėtų veikti dar efektyviau.

Toine Manders,    pranešėjas.  −  (NL) Pone pirmininke, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos
komitetas pasisako už laisvąją prekybą ir prieš protekcionizmą. Šio pasiūlymo tikslas
niekada nebuvo protekcionizmas, nes jis skirtas užtikrinti, kad suteikiant pakankamą ir
tikslią informaciją vartotojams būtų naudojamos modernios technologijos. Man taip pat
atrodo kvaila, kad kai kurie nariai po pirmojo svarstymo sako: „na, viskas baigta, tai dabar
galime nieko nepaisydami eiti pirmyn“, nes šiame Parlamente žinome, kad būsime suvaržyti,
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jei sieksime dirbti kaip iki tol, sieksime ko nors kito nei Taryba ar Komisija. Šiuo metu
atkreipti į tai jūsų dėmesį paprasta, bet manau, kad tai tinkamas kelias. Mačiau, kaip ponas
A. Tajani ryžtingai palaikė mūsų kompromisą, ir raginu ministrę E. Györi būti tokia pačia
stipria bandant perkalbėti Tarybą, kad sutiktų su teigiamais tyrimo rezultatais ir įtrauktų
juos į įstatymus.

Jei taip nutiks, manau, galėsime parodyti, kad mes priimame įstatymus, kurie tarnauja
mūsų pramonei, mūsų vartotojams ir mums, nes mums reikia Europos visuomenės
paramos.

Dėkoju visiems už jų paramą ir dar kartą, ponas A. Tajani, ačiū jums už jūsų paramą, ir
viliuosi, kad labai greitai turėsime tyrimo rezultatus. Taip pat tikiuosi, kad einančiai Tarybos
Pirmininko pareigas pavyks įtikinti Tarybą, kad mes galime dirbti nusiteikę pozityviai.

Manau, kad ateitis parodys, jog kryptis, kuria dabar einame, yra sektina, pavyzdinė daugeliui
sektorių, kryptis, dėl kurios verta vargti. Nė vienas teisės aktas negali būti priimtas emociniu
pagrindu, nes to niekas nenori. Kita vertus, teisės aktas, kuris grindžiamas moksliniais
argumentais, į kurį pastangų dėjo visos šalys ir kuris galiausiai taps visiems priimtinu ir vis
dar veiksmingu įstatymu, užtikrins didesnę Europos gerovę.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas įvyks trečiadienį, gegužės 11 d. 12.30 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL)   , raštu. – (PT) Žinome, kad 2009 m. sausio 30 d. Komisija
priėmė dabartinį pasiūlymą dėl reglamento dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio
tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo. Pasiūlymo tikslas – supaprastinti
ir patobulinti esamą reguliavimo sistemą, siekiant skatinti kurti ir įsisavinti naujų tekstilės
gaminių pluoštų sudėties ženklinimą. Pasiūlymu supaprastinamos proceso, kuriuo siekiama
suderinti teisės aktus su technikos pažanga, sąlygos, t. y. trys galiojančios direktyvos
pakeičiamos vienu reglamentu. Tai leis išvengti grynai techninio pobūdžio atnaujinimų,
perkėlimo į nacionalinę teisę ir sutrumpins laiką nuo paraiškos pateikimo iki naujų pluoštų
pavadinimo patvirtinimo.

Parlamento dauguma palaiko idėją dėl esamos reguliavimo sistemos supaprastinimo, kuris
skatintų inovacijas tekstilės ir aprangos sektoriuje ir kartu sudarytų sąlygas pluoštų
naudotojams bei vartotojams gauti daugiau naudos iš naujoviškų produktų.

Į savo poziciją, labai didele dauguma balsų priimtą per pirmąjį svarstymą 2010 m. gegužės
18 d., Europos Parlamentas įtraukė 63 pakeitimus, įskaitant taisykles dėl kilmės ženklinimo,
nuorodas dėl gyvūninės kilmės medžiagų, nuo kalbų nepriklausomų simbolių naudojimo
ir peržiūros išlygos, tačiau Taryba visko nepriėmė. Svarbu, kad ji priimtų kelis pasiūlymus,
ypač susijusius su kilmės žymėjimu.

Todėl mes pritariame daugumai čia priimtų pozicijų.

20. ES bankininkystės sektoriaus testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
(diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas darbotvarkės punktas – diskusijos dėl
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– klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O–000063/2011), kurį pateikė Corien
Wortmann-Kool, Jean-Paul Gauzès ir José Manuel García-Margallo y Marfil PPE frakcijos
vardu, Komisijai: ES bankininkystės sektoriaus testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
2011 m. (B7–0216/2011),

– klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O–000074/2011), kurį pateikė Sharon Bowles, Sylvie
Goulard, Dirk Sterckx, Carl Haglund ir Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Komisijai: ES
bankininkystės sektoriaus testavimas nepalankiausiomis sąlygomis (B7–0219/2011) ir

– klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O–000105/2011), kurį pateikė Udo Bullmann S&D
frakcijos vardu, Komisijai: ES bankininkystės sektoriaus testavimas nepalankiausiomis
sąlygomis 2011 m. (B7–0309/2011).

Corien Wortmann-Kool,    autorius. − (NL) Pone pirmininke, Europos liaudies partijos
(krikščionių demokratų) frakcijai kelia susirūpinimą Europos bankininkystės sektoriaus
testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kuris vyks birželį, nes praėjusių metų testavimui
nepalankiausiomis sąlygomis trūko patikimumo ir šio dalyko pasekmės buvo skausmingai
akivaizdžios, kai Airijos bankai, kurie išlaikė testą, netrukus po to pateko į rimtą bėdą.
Turime užtikrinti, kad to paties nenutiktų šiemet. Kyla klausimas, ar mūsų finansų sektorius
yra pasirengęs susidoroti su „atšiauriais orais“. Šios žinios – svarbus dalykas, jei siekiame
atkurti pasitikėjimą finansų sektoriumi.

Taigi mano klausimas Komisijos nariui: kokie svarbiausi pakeitimai atlikti siekiant užtikrinti,
kad šiais metais nepasikartotų praėjusių metų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis
nesėkmė?

Pone pirmininke, praėjusiais metais atskiros šalys galėjo nuspręsti, kuriems bankams turėtų
būti atliktas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, tačiau šiemet naujai įsteigtai Europos
bankininkystės institucijai buvo pavesta užtikrinti vienodus kriterijus kiekvienam bankui
ir kiekvienai valstybei narei. Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis bus ne tik bankų,
bet ir naujos priežiūros struktūros patikimumo išbandymas. Ar Komisiją tenkina tai, kad
kai kuriose šalyse testavimas nepalankiausiomis sąlygomis apims 85 proc. bankų sektoriaus,
o kitose jis apims vos daugiau nei 50 proc.? Mano nuomone, tai gana įdomi statistika, todėl
man smalsu išgirsti jūsų paaiškinimą šiuo klausimu.

Pone pirmininke, mums reikalingas patikimas Europos tarpvalstybinių bankų krizių
sprendimo mechanizmas, todėl, nors ir gausime testavimo nepalankiausiomis sąlygomis
rezultatus jau birželį, t. y. galėsime padėti bankams išvengti sunkumų, viena proga bus
praleista, nes vis dar neturime sukūrę Europos krizių sprendimo mechanizmo. PPE frakcija
ragina jus pateikti plataus užmojo pasiūlymų, tuomet galėsite pasikliauti mūsų parama
čia, Parlamente.

Sharon Bowles,    autorė. − Pone pirmininke, aš norėčiau pasakyti Komisijos nariui: bankų
krizės įveikimo priemonės rengiamos tarptautiniu lygmeniu, be to, taip pat yra svarbių
spręstinų konkurencijos srities problemų, tačiau tai nereiškia, kad turime viską atidėti,
ypač kai sprendžiame bendrą valstybės garantuotų skolų ir bankų krizės problemą.

Praėjusių metų testavimas buvo prastas. Mes taip teigėme jau tada. Be to, ne kartą
pakartojome, kad bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis turi būti patikimas,
griežtas ir skaidrus. Be abejo, apskritai turime siekti daug didesnio bankų veiklos skaidrumo.
Taigi siūlau, kad mes atsižvelgtume į JAV patirtį ir jos priimtą Dodo ir Franko aktą, kuriame,
praėjus dvejiems metams, reikalaujama atskleisti JAV federalinio rezervo nustatytą
likvidumą. Į JAV atskleidžiamą informaciją įtraukta ir Europos vardų, todėl būtų visai
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sveikas dalykas, jei ES centriniai bankai pasektų šiuo pavyzdžiu, t. y. kaip naujo testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis priedą taikytų panašias informacijos atskleidimo apie paramą
2008–2009 m. laikotarpiu priemones.

Šiuo metu šias naujas testavimo nepalankiausiomis sąlygomis priemones gali patobulinti
Europos bankininkystės institucija, bet vis dar yra klausimų, kurių sprendimo išvengiama
dėl valstybių narių kišimosi ir išsisukinėjimo. Atėjo laikas pripažinti, kad signalas, pradingęs
dėl menkos politinės valios, nėra tinkamas atsakas šios krizės atveju ir dėl to sprendimai
tik pabrangsta. Kam bandyti nuslėpti visą informaciją apie bankų turimas valstybės
garantuota skolas, ypač kai visi žinome, kaip gali būti iš tikrųjų?

Tikrai nėra jokių dingsčių neatlikti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis bankų balanso.
Pagal eilutę „laikyti iki termino“ ten esama įvairaus turto, kuris būtų perkeltas kitur, jei
nebūtų praradęs vertės. Be abejo, rinkos analitikai tikrai gali išnagrinėti testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir kitą informaciją ir įvertinti bankų balanso būklę.
Vis dėlto niūresnio išaiškinimo, kurį pateikia kai kurios valstybės narės, bus atsisakyta dėl
to, kad pačios valstybės narės (daugeliu atvejų kaltininkės – priežiūros institucijos) ne be
nuodėmės.

O testavimas nepalankiausiomis sąlygomis išprovokavo tam tikrus veiksmus; bankai ieško
kapitalo, kai kurios valstybės narės aktyviai ragina bankus pritraukti kapitalo. Tačiau nėra
bendro plano, skirto kapitalo nepakankamumo problemai spręsti. Tai paprasčiausiai
neįtikėtina. Be abejo, vienas dalykas, kurį supratome krizės metu, yra tai, kad esame
tarpusavyje susiję tampriais ryšiais. Jei bankai nepasitiki vienas kitu ir tarpbankinių paskolų
sistema yra įšaldyta, mums kilo didelė problema. Todėl norėčiau žinoti, ar galėtume tikėtis
tinkamai parengtų atsako koordinavimo priemonių?

Vis dėlto gal nebandykime nepastebėti dramblio kambaryje: kalbame ne tik apie bankus,
bet ir apie valstybės garantuotą skolą ir apie euro stabilumą, nes tai neatskiriamai susiję ir
ypač svarbūs dalykai.

Antolín Sánchez Presedo,    pavaduojantis autorių. − (ES) Pone pirmininke, Komisijos nary,
pats laikais atlikti Europos lygmens testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procedūrą,
kuri būtų skaidri, lanksti, patikima ir veiksminga, nes jos kokybė ir patikimumas – būtina
sąlyga, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą ir atkurti pasitikėjimą rinka.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – svarbi priežiūros priemonė, siekiant įvertinti
atskirų bankų mokumą ir visos sistemos gebėjimą atsilaikyti nepalankiomis sąlygomis. Jų
rengimo ir įgyvendinimo tikslas yra apskaičiuoti bankų atsparumą tam tikromis
nepalankiomis sąlygomis ir nustatyti neigiamų padarinių plitimo pavojų, siekiant užkirsti
kelią domino efektui, kuris gali sukelti suirutę.

Europos Sąjunga turi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, kurį vykdė Europos
bankininkystės priežiūros institucijų komitetas (EBPIK), patirties. Reikalingos patirties
įgyta 2009 m. gegužės mėn., kai ECOFIN taryba įgaliojo EBPIK organizuoti finansų sistemos
testavimą nepalankiausiomis sąlygomis bendradarbiaujant su Europos Komisija ir Europos
Centriniu Banku. Buvo siekiama sukaupti apibendrintą informaciją apie Europos finansų
sistemos, kaip visumos, gebėjimą atsilaikyti nepalankiomis sąlygomis. Testavimo metu
daugiausia dėmesio buvo skiriama 22 didžiausiems bankams. Rezultatai nebuvo paskelbti
viešai, nes, kaip tuo metu buvo pasakyta, rinka buvo labai jautri. Tebuvo paskelbta metodika,
kurioje buvo numatyti trys rezultatai (geriausias, vidutinis ir blogiausias), nes rinkos
skaidrumas nebuvo šių tyrimų tikslas.

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT258



2009 m. liepą Komisija priėmė gaires dėl valstybės pagalbos, kuriose buvo numatyta, kad
bankams, kuriems reikia finansinės pagalbos siekiant kovoti su krize, taip pat turi būti
atliekamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. 2009 m. spalio 1 d. apibendrinti
rezultatai buvo išsiųsti ECOFIN tarybai, kuri tų pačių metų gruodžio 2 d. kreipėsi į EBPIK
su prašymu pateikti jai informaciją apie bankų sistemos, kuriai turėtų būti atliktas naujas
testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, stiprumą.

Šio EBPIK atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai buvo paskelbti
atsižvelgiant į 2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos gaires. Jie turėjo įtakos 91
Europos Sąjungos bankui, tačiau buvo kritikuojami dėl to, kad jų atveju per mažai dėmesio
buvo skirta Europai ir kad kiekviena šalis pati nutarė, kuriems bankams turėtų būti
atliekamas testavimas, ir kad kiekvienoje šalyje buvo taikomas skirtingas scenarijus, ir kad
pateikta informacija dažnai buvo netiksli. Visi prisimename Airijos atvejį, taip pat faktus
dėl informacijos apie kai kurių šalių bankų valstybės garantuotų skolų stygiaus. Net ir
gerėjančio kai kurių valstybių narių požiūrio nepakako tam, kad būtų galima sėkmingai
atkurti pasitikėjimą Europos Sąjungoje.

Štai tokiomis aplinkybėmis atėjo laikas pasiūlyti pradėti naują testavimo nepalankiomis
sąlygomis etapą, bet jau visiškai kitokiomis sąlygomis, nes įsteigta nauja Europos
reguliavimo institucija. Pirmą kartą naudojama nauja Europos priežiūros sistema,
besiremianti dviejų ankstesnių testų patirtimi, sudaranti sąlygas skatinti skaidrumą,
patikimumą ir, be abejo, skatinti veiksmingumą, kuris yra pagrindinis šio trečio testavimo
aspektas.

Be abejo, pirmas mus dominantis dalykas – klausimas, kas bus daroma, siekiant išvengti
klaidų, padarytų dviejų ankstesnių testų metu. Antra, norime žinoti, kas bus daroma,
siekiant apimti ir užfiksuoti galimą reikšmingą riziką visose valstybėse narėse. Tinkamai
diagnozuoti yra būtina. Be to, atsižvelgiant į įvairius bankų ir verslo struktūrų modelius,
turi būti parengtas toks testavimo nepalankiausiomis sąlygomis vykdymo būdas, kuriuo
remiantis galima būtų surinkti informaciją, kurios reikia, siekiant imtis atitinkamų veiksmų.

Tai labai reikšmingas metas, nes pradeda darbą naujosios finansinės priežiūros institucijos.
Kovo 18 d. Europos bankininkystės institucija paskelbė santrauką, kurioje pateikiama
metodika, todėl mes norėtume žinoti, kaip, Europos Vadovų Tarybos manymu, informacija
turėtų būti paskelbta, kokių priemonių...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Michel Barnier,    Komisijos narys. − (FR) Pone pirmininke, dėkoju poniai
C. Wortmann-Kool, poniai S. Bowles ir ką tik kalbėjusiam ponui A. Sánchezui Presedo už
tris jų klausimus, susijusius su labai svarbia problema, t. y. bankų testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis patikimumu.

Gerbiamas pirmininke, gerbiami nariai, pasiekėme etapą, kai finansų sektorius po
precedento neturinčios kovos lėtai atsigauna po šios krizės, nors kai kuriems bankams
krizė, atrodo, jau baigėsi. Dar neišnagrinėjome visos sukauptos patirties, tačiau mes visi
sprendžiame svarbias teisėkūros užduotis.

Siekiant įveikti šią krizę ir kuo naudingiau atsižvelgti į jos metu įgytą patirtį, mums reikalinga
priežiūros sistema. Beje, vieną jau įvedėme sausio mėn. 1 d. Už tai visų pirma ačiū jums.
Mums reikia problemoms numatyti skirtų priemonių, taip pat geresnio kiekvienos iš šių
įmonių valdymo. Mums taip pat reikia geresnės kapitalizacijos; prie to dar grįšime. Be to,
turėtume viską tirti: matuoti temperatūrą, nuolat tikrinti pulsą. Štai kodėl, kaip kai kurie
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iš jūsų ką tik sakė, mums reikia patikimų matavimo priemonių. Šiomis aplinkybėmis
testavimas nepalankiomis sąlygomis – pagrindinė priemonė ir pagrindinis įrankis, kurį
aptarėme ne tik čia, bet taip pat daug kartų kitomis progomis, pvz., visai neseniai,
balandžio mėn., vykusiame Tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo finansų ministrai.

Kaip jūs sakėte, pernai testavimas nepalankiausiomis sąlygomis buvo aiškiai nepakankamas,
todėl ir pati Komisija daug kartų kalbėjo apie tai naujai priežiūros institucijai, t. y. Europos
bankininkystės institucijai (EBI), kuri koordinuoja testavimą bendradarbiaudama su
nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Taigi visiškai pagrįstai keliate klausimą dėl
ankstesnio testavimo ir, dar kartą pakartosiu, dėl naujojo 2011 m. testavimo, kuris prasidėjo
prieš kelias savaites balandį, kokybės, todėl norėčiau atsakyti į jūsų klausimus ir pateikti
jums mūsų analizės penkiais klausimais išvadas.

Pirma, kaip jūs norėjote, 2011 m. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis tikrai buvo
patobulintas. Ypač šešiose srityse, apie tai norėčiau jus trumpai informuoti.

1. Šį kartą taikomo neigiamo makroekonominio scenarijaus imituojamos sąlygos yra daug
sunkesnės, nei 2010 m. scenarijaus. Be kitų dalykų, į jį įtraukta sunkių nekilnojamojo turto
rinkos sukrėtimų, taip pat ir aiškaus poveikio finansavimo išlaidoms sąlygos.

2. Testavimas tapo daug nuoseklesnis dėl konsoliduotos tiekėjams skirtos metodikos bei
griežto vertinimo, atsižvelgiant į rungimosi principą vartotojų rinkoje; kitaip tariant,
tarpusavio vertinimą.

3. Remiantis didesnio skaidrumo principu, bus tinkamiau platinami birželį gauti rezultatai,
greta atskirai paskelbiant išsamias banko balansų ataskaitas. Taip pat bus skelbiami ir
duomenys apie valstybės garantuotų skolų turėtojus ir nuosavo kapitalo struktūrą.

4. Bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis taip pat bus atliekamas pagal viršutinę
kapitalo ribą, t. y. pagal pagrindinį pirmojo lygio turto rodiklį.

5. Metodikos sklaida prieš skelbiant testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus
pagerins bendrą testavimo patikimumą.

6. Galiausiai, buvo gerokai sustiprintas ir patobulintas nacionalinių valdžios institucijų,
atsakingų už taikymą to, ką mes vadiname „atsarginiais“ sprendimais, kurie turi būti taikomi
bankams, kurie neišlaiko šio testavimo, veiklos koordinavimas.

Tai ir yra pažanga, kuri buvo padaryta, t. y. praėjusių metų testavimo patobulinimai, kurių
jūs pagrįstai tikėjotės ir kurie buvo įgyvendinti šiais metais.

Antras punktas, apie kurį aš, gerbiami nariai, norėčiau pakalbėti, yra tai, kad mums reikia
daug daugiau aiškumo dėl rizikos, susijusios su valstybės garantuota skola. Kai kurie iš
jūsų – visų pirma, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija – paklausė manęs (ponia
C. Wortmann-Kool tai padarė ką tik) apie šiuo atžvilgiu taikomą metodiką. Pagal neigiamą
scenarijų, kuris buvo pasiūlytas bankininkystės institucijos (EBA), numatomas reikšmingas
sukrėtimas dėl valstybės garantuotos skolos kainos svyravimų bei jos finansavimo sąnaudų.

Vis dėlto, kaip jūs pažymėjote, šis scenarijus nėra taikomas tais atvejais, kai valstybės
garantuotos skolos grąžinimo įsipareigojimai nevykdomi. Taip yra todėl, kad EBA
numatytas sukrėtimas daro poveikį tik valstybės garantuotos skoloms, įtrauktoms į bankų
prekybos knygas.

Nepaisant to, tokį pasirinkimą, koks buvo priimtas šiais metais, galima paaiškinti. Norėčiau
pakartoti, kad testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu imituojami ekstremalių sąlygų
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scenarijai, bet tik tie, kurie vis dėlto turi būti laikomi tikėtinais. Šiuo metu, atsižvelgiant į
tai, kad neseniai buvo įvestas naujas Europos finansų stabilizacijos mechanizmas, taip pat
Europos finansinio stabilumo priemonė, pagal kuriuos numatyta keletas euro zonai skirtų
valdymo priemonių, mes gana pagrįstai manome, o Europos bankininkystės institucija
mums pritaria, kad daug naudingiau siekti užtikrinti visišką skaidrumą klausimais, susijusiais
su valstybės garantuota skola, nes ji įtraukta ir į bankines knygas, ir į prekybos knygas.
Todėl duomenys, pateikiami apie šiuos dalykus, bus daug išsamesni nei pernai.

Trečia, jūs taip pat atkreipėte mūsų dėmesį į poreikį nuosekliau įgyvendinti testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus visoje Europos Sąjungoje. Tai iš tiesų svarbu
testavimo patikimumui užtikrinti. Bankininkystės institucija deda daug pastangų, t. y.
vykdo griežtą šio testavimo rezultatų įvertinimą. Tai padės užtikrinti metodikų, kurias
taiko bankai, tarpusavio suderinamumą, taip pat konvergenciją (manau, tinkamą) būdų,
kuriais makroekonominiai scenarijai vėl transkribuojami į atitinkamus rizikos parametrus.
Šis požiūris neužkerta kelio bankams pateikti duomenis apie jų prekybos knygų ar ypatingų
valdymo modelių tam tikrus specifinius aspektus.

Yra dar vienas testavimo nuoseklumui užtikrinti labai svarbus elementas: kapitalo ribų
bendrų apibrėžimų, kuriais remiantis bus vertinami testavime dalyvaujantys bankai,
naudojimas. EBA skelbta nuoroda dėl kapitalo daugiausia pagrįsta Kapitalo poreikių
direktyvos šiuo metu galiojančiomis nuostatomis, kurios jau dabar atsižvelgia į Europoje
egzistuojančią įvairią bankų struktūrą ir valdymo modelius.

Ketvirta, ponia S. Bowles ir kiti kalbėtojai pateikė mums klausimą dėl bankų sektoriaus
testavimo aprėpties skirtumų Europos Sąjungoje. Europos bankininkystės institucija dėjo
daug pastangų bandydama parengti testavimo modelį, kuris būtų pakankamai
reprezentatyvus tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek ir visoje Europos Sąjungoje, kartu
užtikrinant, kad testavimas išliktų valdomas. Gerbiamas pirmininke, gerbiami nariai, bankų,
dalyvavusių 2011 m. testavime, turtas sudaro 65 proc. Europos bankų sektoriaus bendro
turto. Kiekvienoje valstybėje narėje testavimas buvo atliekamas taip, kad apimtų ne mažiau
kaip 50 proc. viso nacionalinio bankų sektoriaus turto.

Taigi pereinu prie mano penkto teiginio, kurį visų pirma paminėjo ponas A. Sánchez
Presedo, susijusio su klausimu dėl korekcinių priemonių – atsarginių sprendimų – kurių
bankai galėtų tikėtis, jeigu pasirodytų, kad jie pažeidžiami arba turėtų nepakankamai
kapitalo. Šie bankai turės įgyvendinti atitinkamas priemones siekdami ištaisyti savo
trūkumus ir visų pirma pasinaudoti privačiojo sektoriaus teikiamo finansavimo
galimybėmis, kad patys gautų lėšų tiesiogiai iš rinkos arba parduodami turtą. Išimtinai tuo
atveju, jei šios priemonės pasirodytų nepakankamos, gali būti numatyta valstybės parama,
be abejo, su sąlyga, kad tai atitiks Europos valstybės pagalbos nuostatas. Mano kolega J.
Almunia ir jo visa komanda sprendžia šį klausimą kartu su valstybėmis narėmis.

Jei reikia valstybės paramos, bankai, jos gavėjai, pagal 2010 m. gruodžio mėn. Komunikatą
dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo bankams skirtoms paramos priemonėms turėtų
pateikti Komisijai restruktūrizavimo planą, kuris būtų tinkamas, siekiant išspręsti problemą,
t. y. visų pirma siekiant stiprinti ir atkurti savo ilgalaikį gyvybingumą.

Galiausiai, jūs pagrįstai tikėjotės, kad bus parengta kapitalo didinimo ir bankrutuojančių
bankų restruktūrizavimo strategija, kaip ponia E. Ferreira pasiūlė savo pranešime dėl krizių
valdymo. Kaip žinote, gerbiami nariai, mes rengiame teisės aktą dėl krizių valdymo, t. y.
bankininkystės srities rezoliuciją, kurią turėjome galimybę keletą kartų aptarti. Mano tikslas
suteikti priežiūros įstaigoms ir būsimam šioms tarpvalstybinėms institucijoms skirtam
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likvidavimo administravimo komitetui priemonių rinkinį, sudarant galimybę imtis
prevencinių priemonių ir išvengti rizikos, kuri diagnozuojama gana anksti prieš prasidedant
krizei, taip pat neleisti, kad krizės virstų katastrofomis.

Taigi siekiame užtikrinti ir, jei reikia, finansuoti ankstyvąją intervenciją ir užtikrinti, kad
bankai mokėtų bankams. Tai ir laikome tinkama rezoliucija, todėl aš ketinu pateikti šį
pasiūlymą tiek Ministrų Tarybai, tiek ir jums iki vasaros pabaigos.

Tai techninio pobūdžio atsakymai, kuriuos norėjau pateikti kuo tiksliau, į tris labai svarbius
klausimus, kurie buvo iškelti diskusijos pradžioje.

Jean-Paul Gauzès,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, Komisijos nary, kaip jūs
ką tik pripažinote, praėjusių metų testavimas nesukėlė laukiamo poveikio. Mes privalome
išvengti tų pačių su koncepcija ir įgyvendinimu susijusių klaidų. Tyrimo sritys turi būti
nuoseklios ir panašios. Nebus pasiekta stabilumo, jei diagnozė nebus tiksli. Vyriausybės
turi atkreipti į tai dėmesį.

Be to, testavimas turi, be abejo, būti realistiškas. Sprendimai, apie kuriuos mums ką tik
ypač detaliai pranešėte, gali būti atsakymas į mūsų klausimus. Šiuo metu Europos
bankininkystės institucijos uždavinys, kontroliuojant ir peržiūrint šio testavimo rezultatus,
siekti, kad pirmasis testavimas būtų veiksmingas.

Testavimas turi suteikti mums galimybę geriau apibrėžti galimo bankų kapitalo
restruktūrizavimo poreikius, taip pat galimybę imtis priemonių, kurias jūs ką tik minėjote.
Vis dėlto patikimas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – geriausias būdas nuraminti
finansų rinkas ir apriboti kredito reitingų agentūrų įtaką bei jų sprendimų neigiamą poveikį
visai mūsų ekonomikai.

Užtikrinus šio testavimo rezultatų patikimumą, galima būtų panaikinti priklausomybę
nuo šių organizacijų arba bent ją sumažinti. Priežiūros institucijos neturi kito pasirinkimo
tik siekti užtikrinti, kad testavimas būtų sėkmingas, t. y. kad jo metu būtų gauta įtikinamų
įrodymų.

Norėčiau panaudoti savo kalbos laiką, Komisijos nary, tam, kad atkreipčiau jūsų dėmesį į,
mano nuomone, rimtą dalyką, t. y. tai, kad nebuvo taikomi jau įsigalioję teisės aktai dėl
kredito reitingų agentūrų ir kad valdžios institucijos, kurioms šios agentūros pateikė savo
dokumentaciją, nesiėmė jokių priemonių, kad praneštų joms apie susitarimo reikalavimus.
Pereinamasis laikotarpis buvo planuojamas iki Europos vertybinių popierių ir rinkų
institucijos įsteigimo, tačiau šiandien mes ir toliau veikiame taip, lyg nieko nebūtų įvykę.

Anni Podimata,    S&D frakcijos vardu – (EL) Pone pirmininke, Komisijos nary, jei ir yra
dalykas, kurį mes suvokėme per pastarąją finansų krizę Europoje, tai, be abejo, yra tai, kad
pagrindinės bendro ekonominio (ir ne tik finansinio) valdymo užtikrinimo prielaidos –
bendras kredito įstaigų kapitalo pakankamumas ir jų vykdoma veiksminga rizikos lygio
stebėsena. Ilgalaikiam ir darniam Europos ekonomikos augimui atkurti būtinai reikia
atkurti pasitikėjimą bankų sektoriumi ir apskritai atkurti finansų sistemą, kuri dirbtų
sklandžiai ir skaidriai ir kuri vėl atliktų savo pagrindinį vaidmenį kaip realiosios ekonomikos
finansavimo šaltinis.

Kaip mes jau įsitikinome praktiškai ir kaip nurodė keli pranešėjai, praėjusių metų testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis metu nebuvo pasiektas jo tikslas, t. y. apibrėžti, kurie bankai
yra užsitikrinę būtiną savo vartotojų, jų kreditorių bei nacionalinių reguliavimo institucijų
pasitikėjimą.
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Šiais metais padėtis kitokia. Testavimą nepalankiausiomis sąlygomis atliks nauja priežiūros
institucija, Europos bankininkystės institucija, todėl bet kokia kaina turime išvengti praėjusių
metų nesėkmės. Tai iš esmės priklausys nuo to, ar bus nustatyti bankams skirti bendri
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis kriterijai, kurie būtų išaiškinami ir taikomi vienodai
bei plačiai ir kurie kiekvienoje nacionalinėje rinkoje apimtų įvairių rūšių riziką.

Komisijos nary, tai, be abejonės, prioritetinis testavimo nepalankiausiomis sąlygomis etapo
uždavinys, tačiau aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad antrojo etapo metu vykdoma visapusiška
ir veiksminga priežiūra turėtų apimti tinkamus mechanizmus, skirtus klausimams,
susijusiems su tuo, kas iki šiol buvo miglotas bankininkystės sektorius, spręsti.

Sylvie Goulard,    ALDE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, Komisijos nary, daug
dalykų buvo pasakyta apie metodiką. Jūs pateikėte išsamų atsakymą. Aš tik norėčiau, šiek
tiek atkartodamas, ką sakė J. Gauzès, pateikti trumpą pastabą apie tai, kas nutiks po
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, t. y. pasakyti, kad niekas negali nusiraminti vien
priimdamas įstatymus: jų turi būti laikomasi.

Mano nuomone, testavimas papildo ekonominio valdymo paketą. Valstybės garantuotos
skolos atveju galime daryti, ką tinkami, tačiau, jei nesugebėsime išvalyti bankų sektoriaus,
nepasieksime nieko. Tiesiog norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas nutiks ir kaip išgirtosios
atsarginės priemonės sudarys prielaidas veiksmams, kurių reikia imtis testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis pabaigoje.

Taip pat norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas nutiko per klausymą, skirtą Mervynui Kingui
ir Andrea Enria, kurių labai ryžtingiems veiksmams mes visi pritariame. Jie atvyko pas mus
kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko pavaduotojai, ir mums buvo malonu
išklausyti jų atsakymus, ypač Mervyno Kingo, – tai buvo gana smagu, jei jūs, Komisijos
narį, pamenate praėjusių metų derybas – kuris teigė, kad apsaugos išlygos, kurias valstybės
narės su malonumu įtraukė į Komisijos parengtą paketą, neužkirs joms kelio pasinaudoti
Europos bankininkystės institucijos (EBA) kapitalo restruktūrizavimo gairėmis.

Aš tik norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šį nežymų klausimą. Sisteminio poveikio atžvilgiu
pati sisteminės rizikos taryba mano, kad tai yra svarbu, todėl manau, kad jei EBA jūsų
remiama ir sisteminės rizikos tarybos prižiūrima gerai atliks darbą ir tai reikš, kad galime
su džiaugsmu padėti į lentyną šias visiškai absurdiškas apsaugos išlygas, kurias valstybės
narės paprašė įtraukti į priežiūros paketą, mes būsime žengę žingsnį į priekį. Todėl tikiuosi,
kad Komisija ir Valdyba labai tvirtai sieks užtikrinti, kad valstybės narės, didelės ar mažos,
imtųsi konkrečių priemonių. Ispanija, atlikdama tam tikrą darbą, tapo pavyzdžiu. Tikimės,
kad kiti juo paseks.

Vicky Ford,    ECR frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, praėjusią vasarą testavimu buvo
siekiama atkurti pasitikėjimą bankais. Tai buvo bandymas pasakyti pasaulio rinkoms
„nusiraminkit, mielosios“. Tai nepavyko. Po devyniolikos savaičių žlugo Airijos bankai ir
mokesčių mokėtojai visoje Europoje buvo priversti pritarti gelbėjimo priemonėms, ir tik
praeitą savaitę mes sužinojome, kad 12 mlrd. EUR suma iš Portugalijai siūlomo gelbėjimo
paketo skirta jos bankams. Valstybės garantuotų skolų krizė negali būti įveikta tol, kol
nebus įveikta bankų krizė, o bankų krizė nebus įveikta tol, kol nebus grąžintas rinkų
pasitikėjimas bankų kapitalu ir likvidumu.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis skirtas sukrėtimų rizikai nustatyti. Norint
išsklaidyti rinkos abejones, jie privalo pabrėžti riziką, kuri kelia rinkoms susirūpinimą, o
šiuo metu rinka susirūpinusi dėl valstybės garantuojamų skolų lygio. Atsisakymas į
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testavimą įtraukti valstybės garantuotas skolas, kurios visiškai įtrauktos į banko balansą,
nepadės atkurti pasitikėjimą. Europos bankininkystės institucija, be abejo, yra atsidūrusi
tarp kūjo ir priekalo: ji galėtų viešai pripažinti, kad egzistuojanti nurašymo rizika gali
sąlygoti tokios rizikos atsiradimą, vis dėlto neigti, kad ji apskritai egzistuoja, būtų tiesiog
neatsakingas reguliuotojo žingsnis.

Ir tuomet kyla trilijono dolerių klausimas. Argumentuojant diskusijose už uždarų durų
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas skaitikliui. Kokios rūšies kapitalo bankai turi? Kuo
ilgiau tęsiasi atskirų šalių kova dėl pagalbos paketų joms, tuo labiau visiems aiškėja, kad
ne visi bankai yra lygūs, o rinkos problemų daugėja. Bet mes taip pat turėtume būti
susirūpinę vardikliu. Kokia rizika kyla į balansą įtrauktam turtui; ar galima pasitikėti, tam
turtui taikomais rizikos koeficientais? Jei JAV bankų rizikos koeficientai 50 proc. didesni
nei Europos kolegų, ar Europos bankams galima iš esmės iškreipti su jų balansu susijusią
riziką?

Finansų krizė išmokė mus visus vertinti skaidrumą. Indėlininkų, investuotojų, skolininkų
ir mokesčių mokėtojų atveju šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis neužtikrina
skaidrumo ir, deja, tėra parodija.

Sven Giegold,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, pone Micheli Barnier,
ponios ir ponai, priežastis, kodėl bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis klausimas
turi tokią lemiamą reikšmę ir mūsų piliečių yra laikomas ypač svarbiu, yra ta, kad bankai
yra šios krizės centre. Buvo bankų, kurie investavo milžiniškas pinigų sumas,
neatsižvelgdami į riziką, sukurdami turto burbulus daugelyje valstybių narių, kurias šiuo
metu ir ištiko krizė. Tai, ką mes visada laikėme neįmanoma, o būtent, kad rinkos gali turėti
mažiau informacijos nei daugelis išorinių stebėtojų, deja, išsipildė ir rinkoms nutiko ypač
negerų dalykų. Akivaizdu, kad bankai, kurie sukėlė krizę, negalėjo priimti teisingų
sprendimų krizės metu.

Šiuo metu taip pat akivaizdu, kad valstybės skola taip pat labai padidėjo per nuosmukį,
pirmiausia dėl sąnaudų, skirtų gelbėti bankams, bei susijusių garantijų, o antra, ir dar
svarbiau, dėl išlaidų pačiam nuosmukiui įveikti. Taigi pagrindinis klausimas yra toks: ar
buvo kaip nors rimtai pasimokyta iš bankų krizės? Juk bankai ne tik atsakingi už tai, kas
atsitiko praeityje, jie taip pat atsakingi už dabartinius sunkumus dėl to, kad rinkos vis dar
veikia netinkamai.

Šiuo metu centrinių bankų sistemoje, t. y. Europos Centrinio Banko ir TARGET2 mokėjimo
operacijų sistemos sąskaitose, iš viso sukaupta 427 mlrd. EUR neįvykdytų reikalavimų
suma. Taip įvyko todėl, kad vietoj neveikiančių rinkų intervencinių priemonių ėmėsi
centrinių bankų sistema.

Dėl bankų sistemos silpnumo mes neapsisprendžiame dėl skolos restruktūrizavimo
priemonių, kurios skubiai reikalingos silpnesnėms šalims, įvedimo. Trumpai tariant: žmonės
Graikijoje, Airijoje ir Portugalijoje mano, kad jie kenčia, nes mūsų bankų sistemos struktūra
yra silpna. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis Europoje buvo atliekamas pastaruosius
dvejus metus. Mes tikėjomės, kad pagaliau sužinosime tiesą. Kaip jau sakyta daugelį kartų,
2010 m. testavimas buvo silpnas, ypač nustatant vyriausybės riziką, kuri beveik visiškai
buvo ignoruojama. Šio bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai neatitiko
tikrovės.

Vaizdas labai panašus ir 2011 m. Nors mes esame dėkingi už jūsų indėlį, pone
Micheli Barnier, jūs turite paaiškinti, kodėl rizika, susijusi su vyriausybės obligacijomis,
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yra įrašyta į prekybos knygą, o ne į bankinę knygą. Paaiškinimas visada tas pats: mes visada
griebiamės gelbėjimo paketų argumento. Tačiau tai tik įžūlus iš anksto pasirengto politinio
sprendimo primetimo būdas. Galiausiai gelbėjimo priemonių paketai negali būti tiesiog
savaime suprantamas dalykas, nes juos pirmiausia turi patvirtinti nacionaliniai parlamentai.
Jei šie gelbėjimo priemonių paketai nurodomi kaip priežastis, kodėl rizika nėra teisingai
nustatyta, praktiškai tai lygu privačios rizikos nacionalizavimui, tai jau yra fait accompli.

Be to, mes vis dar neturime tinkamo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, skirto
draudimo rinkai. Raginu jus, pone Micheli Barnier, taip pat kruopščiai pasidomėti ir šia
sritimi. Esu nusivylęs, kad Europos bankininkystės institucijai, kurią mes įsteigėme ir kuri
yra atsakinga už testavimus, iš tikrųjų nepavyko tinkamai atlikti testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis.

Pone Micheli Barnier, prašome sekti įvykių eigą ir skubos tvarka toliau nagrinėti šį klausimą.
Šis klausimas, atrodo, iliustruoja Bertolto Brechto pasakytus žodžius: banko įsteigimas –
daug didesnis nusikaltimas nei jo apiplėšimas. Vis dėlto jis klydo. Šiuo metu mes suvokiame,
jog gerokai blogiau prisiimti bankų skolos naštą.

Paul Murphy,    GUE/NGL frakcijos vardu.  – Pone pirmininke, pats pagrindinis siūlomo
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis trūkumas jau buvo nurodytas. Tai galimybė plačiai
išplisti suvereniteto pažeidimams. Be abejo, tai labai tikėtina įvykių eiga, atsižvelgiant į
neįtikėtiną lygį skolų, kurios buvo užkrautos valstybių ekonomikai, kurios tiesiog negali
jų padengti. Pvz., Airijos valstybė 2014 m. gali būti skolinga 750 mlrd. EUR, o mūsų turima
valdžios sektoriaus skola siekia daugiau nei 120 000 EUR vienam darbuotojui.

Neatsižvelgiant į galimą palūkanų normos sumažinimą ir mūsų vadinamuosius gelbėjimo
paketus, padėtis tebėra netvari, o Airijos valstybė nevykdys įsipareigojimų. Aš suprantu,
kad Vokietijos bankams daro įtaką Graikijos, Airijos, Portugalijos ir Ispanijos, vadinamųjų
„PIGS“, skola jiems, kuri siekia 400 mlrd. EUR. Prancūzijos bankams įsiskolinta
260 mlrd. EUR, o Didžiosios Britanijos bankams – 300 mlrd. EUR. Ši milžiniška skola ir
paaiškina užburtą ratą griežtų taupymo priemonių, kurias taiko Komisija ir Europos
Centrinis Bankas periferinių ekonomikų darbo žmonių atžvilgiu.

Mano supratimu, remiantis testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais bus prieita
prie išvados, kad bankų finansavimo poreikiai tebėra stabilūs. Atsižvelgiant į tai, kad krizė
gali didėti, taip būti neturėtų. Pvz., iš šešių vietinių Airijos bankų per pastaruosius tris
2010 m. mėnesius buvo paimta 34 mlrd. EUR, verčiant juos remtis tariamai trumpalaikiu
ECB finansavimu, kuris siekė 160 mlrd. EUR.

Dėl bankų sektoriaus restruktūrizavimo. Be abejo, pagrindinė išvada, atsižvelgiant į keleto
paskutinių metų patirtį ir didelę krizę, yra ta, kad pagrindinės finansinės institucijos ir
bankai negali būti palikti privačiose rankose. Šių privačių institucijų pelno siekimas
suvaidino svarbų vaidmenį sugriaunant mūsų ekonomiką, o dirbantieji sumokėjo už tai
siaubingą kainą. Svarbios finansų įstaigos, pagrindiniai bankai turi tapti demokratine viešąja
nuosavybe. Turi būti nutraukta finansų rinkų diktatūra, o jų milžiniški ištekliai turėtų būti
naudojami paprastų žmonių naudai, suteikiant paskolas mažosioms įmonėms, taip pat
įperkamas hipotekas siekiant padėti namų pirkėjams ir pan.

Jaroslav Paška,    EFD frakcijos vardu. – (SK) Pone pirmininke, kovo 18 d. Europos bankų
institucija paskelbė scenarijus ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis priemones, kurias
ji siekia naudoti atlikdama Europos bankų testavimą.
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Jei norime, kad ekspertai pripažintų šių tyrimų rezultatus, turime vengti paviršutiniškumo
ir nenuoseklumo, kuriais pasižymėjo 2010 m. liepos mėn. atliktas bankų sektoriaus
testavimas. Atsižvelgiant į tai, kad visos Europos finansų sektoriaus patikimumas tikriausiai
bus vertinamas pagal šio testavimo griežtumą, būtų gerai siekti, jog testavimas būtų kuo
išsamesnis ir tiksliai atspindėtų riziką, su kuria finansų sektorius gali susidurti einamuoju
laikotarpiu. Todėl, mano nuomone, šio testavimo metu nereikėtų vengti tinkamai įvertinti
konkrečią valstybės skolą ar kitų bankų skolų poveikį bankams, siekiant, kad testavime
būtų atsižvelgta į blogiausius scenarijus, pvz., šalies bankrotą. Taip pat turi būti užtikrintas
subalansuotas ir teisingas požiūris, siekiant įvertinti įvairių bankų struktūras ir verslo
modelius atskirose valstybėse narėse, ir stengiamasi užtikrinti, kad naujo testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis metu būtų aprėptas, kiek tai įmanoma, visas kiekvienos
valstybės narės bankų sektorius. Tik taip mes atgausime finansų ekspertų pasitikėjimą.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Pone pirmininke, Komisijos nary, 2010 m. atliktos bankų
analizės išvadose buvo bendrai pripažinta, kad viena iš šio testavimo problemų – tiek
metodikos, tiek diagnostikos, tiek ir kriterijų pasirinkimo atžvilgiu dominuojanti nacionalinė
logika. Vėliau pateiktame pranešime, kurį jūs paminėjote ir kurio pranešėjas buvau aš, šis
Parlamentas ragino stiprinti bankų krizės valdymo europinį aspektą.

Per tą laiką buvo įsteigtos Sisteminės rizikos valdyba ir Europos bankininkystės institucija
(EBA), nurodant, kad pagaliau ketiname daugiau dėmesio skirti bankų sektoriaus europiniam
aspektui.

Vis dėlto apie testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kurio rezultatus mes svarstome,
kovo mėn. 24–25 d. Europos Vadovų Taryba atsiliepė taip. Skaitysiu angliškai, nes turiu
dokumentą tik šia kalba.

Valstybės narės, prieš skelbiant rezultatus, parengs konkrečias ir plataus užmojo
pažeidžiamų įstaigų restruktūrizavimo strategijas, įskaitant sprendimus, skirtus privačiajam
sektoriui. <…> taip pat tvirtą valstybės pagalbos taisykles atitinkančią strategiją dėl
vyriausybės paramos teikimo esant būtinybei.“

– (PT) Taigi šiuo metu testavimo nepalankiausiomis sąlygomis srityje mes – be jokios
aiškios, suprantamos sistemos, kuria būtų suderintos įvairios nacionalinės priemonės –
dar kartą rekomenduojame, kad šiuos klausimus spręstų pačios valstybės narės: mes vėl
sustipriname sprendimų priėmimo ir bankų sektoriaus testavimo nepalankiausiomis
sąlygomis tobulinimo nacionalinį aspektą.

Tai verčia mane užduoti esminį klausimą. Ar naudodami šios rūšies metodiką neprarasime
auksinės galimybės galiausiai sukurti Europos, o ne nacionalinę sistemą, skirtą
reglamentavimo problemoms spręsti?

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Pone pirmininke, gyvename sunkiais laikais. Finansų krizė
mums parodė, kaip svarbu, kad piliečiai galėtų pasitikėti bankų ir mokėjimo sistemomis.
Todėl bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – svarbi priemonė, siekiant įvertinti
bankų atsparumą netikėtiems sukrėtimams. Finansinis stabilumas – bankų kapitalizacijos
tinkamumo ir jų atsparumo rodiklis. Mūsų patirtis rodo, kad energingas testavimas padidina
pasitikėjimą bankų sistema, todėl testavimas turėtų būti griežtas, patikimas, išsamus ir
vykdomas pagal aiškius reikalavimus. Airijos pavyzdys, deja, rodo priešingą dalyką.

Norėčiau pabrėžti atvirumo ir skaidrumo svarbą, paskelbiant testavimo nepalankiausiomis
sąlygomis rezultatus. Labai svarbu, kad būtų paskelbti atskirų testų rezultatai, siekiant

10-05-2011Europos Parlamento debataiLT266



padėti stiprinti piliečių ir rinkos pasitikėjimą bankais. Kaip sakė M. Barnier, dalyko esmė –
pasitikėjimo atkūrimas.

Ateityje testavimas nepalankiausiomis sąlygomis turi būti nuolat tobulinamas, siekiant
įtraukti realias rinkos sąlygas ir riziką. Pranešus apie valstybės garantuotų skolų lygį, rinkos
dalyviai gali patys atlikti rizikos vertinimą. Tai svarbu, siekiant sustiprinti rinkos pasitikėjimą
testavimo struktūra ir patikimumu. Komisijai, Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV)
ir Europos bankininkystės institucijai (EBA) turėtų būti aišku, ką turėtų parodyti testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai, todėl jos turėtų atlikti patikrinimą ir užtikrinti,
kad testavimo nepalankiausiomis sąlygomis prielaidos atspindėtų riziką.

Jei pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus nustatoma, kad kuris nors
konkretus bankas neatitinka reikalavimų, valstybės narės turi imtis skubių veiksmų. Į
Baltijos šalis besiplečiančių Švedijos bankų patirtis rodo, kad rizika gali greitai atsirasti dėl
augančio disbalanso. Istorija mus moko, kad reikia būti atsargiems, tačiau vėlavimas ar
dvejonės, atsižvelgiant į nepatenkinamus rezultatus, gali būti pragaištingi. Ačiū.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai,
testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – naujausias dalykas. Išgyvename didelę
ekonomikos ir finansų krizę, todėl sieksime atlikti mūsų bankų testavimą nepalankiausiomis
sąlygomis! Išgyvename ir branduolinės energetikos krizę, tai gal atlikime ir mūsų
branduolinių elektrinių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis! Atrodo, lyg pati testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis idėja imtų ir nuramintų mūsų piliečius arba finansų rinkas.
Juk aišku, kad viskas priklauso nuo jų vykdymo galimybių, ir kaip jūs sakėte, Komisijos
nary, negalėtume teigti, kad šiuo požiūriu praėjusių metų finansų sektoriaus testavimas
nepalankiausiomis sąlygomis buvo labai patikimas.

Be to, branduolinės energetikos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kaip šią popietę
pripažino jūsų kolega Günther Oettinger, taip pat tėra didelis pokštas (bet kuriuo atveju
testavimas buvo atliktas), nes nebuvo atsižvelgta į lėktuvo rėžimosi į elektrinę galimybę.
Todėl norėčiau pasakyti, kad lėktuvo avarijos virš branduolinės elektrinės atveju kyla aiški
įsipareigojimų neįvykdymo rizika.

Komisijos nary, jūs sakote, kad turėtų būti atsižvelgta į tikėtinas galimybes, ir todėl mes
neatsižvelgiame į tai, kad suverenios valstybės nevykdo įsipareigojimų Europoje. Todėl
norėčiau pateikti tokį teiginį: arba, jūsų nuomone, ši galimybė turi būti atmesta, ir jei taip,
norėčiau pasakyti, kad atsisakote pažiūrėti tiesai į akis, nes pagal Graikijos skolos ir Airijos
skolos rodiklius aišku, kad anksčiau ar vėliau valstybės narės privalės restruktūrizuoti skolą,
arba bandote laimėti laiko, ir jei taip, norėčiau pasakyti, kad tai taip pat neatsakinga, nes
kuo daugiau laiko prireiks šiai problemai išspręsti, tuo daugiau tai kainuos visuomenei,
kaip visumai. Todėl, Komisijos nary, šiuo klausimu apeliuoju į jūsų realybės ir atsakomybės
jausmą.

Jūs esate ambicingas europietis. Jūs žinote, kad žmonės, kurių streso lygis tikrinamas
kiekvieną dieną, t. y. mūsų piliečiai, puikiausiai supranta, kad, kol mes pagaliau pačiupsime
jautį už ragų, nebegalėsime garantuoti jų saugumo arba finansų rinkos saugumo. Šiuo
metu čiupti bulių už ragų reikštų, kad reikia iš esmės pertvarkyti Europos finansų sektorių.
Žinau, kad jau ėmėtės veiksmų, tačiau tai taip pat susiję ir su Europos biudžeto federacijos
įsteigimu. Nors tai dar kartą aptarsime rytoj.
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Othmar Karas (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, M. Barnier, ponios ir ponai, pirmiausia
norėčiau išreikšti savo padėką už išsamų atsakymą į mano vasario mėn. 8 d. pateiktą
Parlamento klausimą dėl testavimo nepalankiomis sąlygomis eigos Airijos bankų atveju.

Šiandien kai ką išaiškinome: patikimumas užtikrina pasitikėjimą. Be to, pasitikėjimo krizę
mums padės įveikti rimtas, sąžiningas ir ryžtingas požiūris. Dėl šios priežasties esu priverstas
pasakyti, kad netikiu, jog paskutinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai
buvo tinkamai įvertinti. Pasekmės yra nežinomos. Nepaisant loginės išvados, kurią nurodėte
šiandien, man vis dar neaiškios būsimo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pasekmės.
Dėl šios priežasties noriu pateikti tris klausimus.

Pirmas klausimas: Komisijos nary, kaip jūs šįkart galite garantuoti, kad bus laikomasi
ilgalaikio požiūrio, o ne trumpalaikio požiūrio, taikyto paskutinį kartą Airijos bankų atveju?

Antra. Europos valstybės skolos krizė didėja tiesiog mūsų akyse, kaip tai apibūdina
J. Giegold. Šis padėties blogėjimas bus įtrauktas į testavimą nepalankiausiomis sąlygomis,
bet tik bankų prekybos knygų atveju. Deja, tos antraštinės dalys, kurias bankai išsaugo iki
termino pabaigos, yra bankinėje knygoje. Tačiau bankinė knyga nebus įtraukta į testavimą
nepalankiausiomis sąlygomis. Kaip galite pateisinti tokią diferenciaciją?

Trečias klausimas: ar vėl nekils jausmas, kad ilgalaikis bankų išlikimas užtikrintas, nes nėra
deramai įvertinta mūsų pagrindinė problema – valstybės skolos krizė?

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir
ponai, norėčiau padėkoti už jūsų atsakymą.

Tinkamas diagnozavimas – svarbus dalykas, tačiau taip pat svarbu sugebėti pagal diagnozę
taikyti tinkamą gydymą. Todėl turime atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis
skaidriai ir patikimai (mes jau einame reikiama kryptimi), be to, taip pat reikia užtikrinti,
kad mūsų atsakomosios priemonės būtų kuo veiksmingesnės.

Mums reikia mokių finansų įstaigų, stabilios finansų sistemos ir, visų pirma, kredito srautų
realiajai ekonomikai atkūrimo.

Bankai, kurių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai teigiami, nėra atleidžiami
nuo įpareigojimo dėti visas pastangas siekiant įveikti neigiamus scenarijus ir prisitaikyti
prie vis sudėtingesnės reguliavimo sistemos. Bankai, kurių testavimo nepalankiausiomis
sąlygomis rezultatai neigiami, turėtų nedelsiant parengti sprendimus padėčiai ištaisyti, o
valstybės narės (tos, kurios to dar neatliko) turėtų priimti iniciatyvas, kuriomis siekiama
jiems padėti ir prisidėti prie jų kapitalo restruktūrizavimo arba ieškoti problemų sprendimo
būdų.

Europos bankininkystės institucija gali išleisti rekomendacijas, skirtas aptiktai rizikai
ištaisyti, taip pat nustatyti bet kokias įstaigas, keliančias sisteminę riziką (jos atveju bus
taikoma aukštesnio lygio priežiūra), ir užtikrinti, kad vėliau būtų galima taikyti sanavimo,
atkūrimo ir problemų sprendimo priemones.

Turime remti šias priemones, Komisijos nary, kad galėtų būti sukurta plataus užmojo
Europos sistema, padėsianti netgi žengti dar vieną žingsnį tolyn, nes pinigų sąjunga
reikalauja didesnės finansinės integracijos (vis dėlto ji taip pat reikalauja didesnės fiskalinės
ir politinės integracijos).

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Pone pirmininke, testavimus nepalankiausiomis
sąlygomis – svarbus dalykas vertinant bankų sistemos būklę. Tačiau dvi sąlygos yra ypač
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svarbios. Pirmas dalykas – šių tyrimų kokybė ir faktinio vertinimo proceso tikslumas.
Norėčiau paminėti, kad bankai skirtingose šalyse taikė skirtingus verslo modelius.
Rumunijoje, kaip ir kitose šalyse, bankai nedalyvauja sandoriuose, susijusiuose su
nelikvidžiuoju turtu. Vis dėlto, kita vertus, jos plačiu mastu vykdė prie trumpalaikio ir
ilgalaikio finansavimo priemonių priskiriamą skolinimą, remiantis išorės ištekliais. Vis
dėlto rezultatai buvo tie patys: susidarę nuostoliai, ypatingas atitinkamų šalių
pažeidžiamumas ir, be abejo, atsakomybės už rizikos valdymą stoka. Antroji sąlyga –
testavimo rezultatų, kurie bus taikomi bankų sistemoms, skaidrumas. Šio skaidrumo
reikalauja ir finansų rinkos, ir piliečiai.

Olle Ludvigsson (S&D).   – (SV) Pone pirmininke, neramiu laikotarpiu, kurį patyrė mūsų
viešųjų finansų sektorius per pastaruosius kelerius metus, nebesugebame skirti dėmesio
problemos priežastims. Taikydami silpniausių šalių viešųjų finansų sektorių gelbėjimo
priemones, mes linkę pamiršti, kad mūsų didžiausia problema – bankai.

Pagrindinė priežastis, dėl kurios padėtis tokio didelio skaičiaus šalių viešųjų finansų
sektoriuose yra tokia trapi, iš dalies susijusi su ilga virtine nelaimių bankininkystės sektoriuje,
o iš dalies su tuo, kad daugelis pagrindinių bankų sistemos trūkumų nepašalinti. Turime
parengti tinkamus Atėnų, Dublino ir Lisabonos viešųjų finansų sektorių problemų
sprendimus. Vis dėlto šie sprendimai nebus daug verti, jei mes kartu nesugebėsime paremti
tų Europos bankų, kurie vis dar negali stovėti ant savo kojų. Jei nedėsime šiame etape
pastangų, reikalingų sukurti subalansuotos bankininkystės sektorių, anksčiau ar vėliau
našta, kurią pakelti bus sunku net stipriausioms šalims, teks viešųjų finansų sektoriams.

Šiuo atžvilgiu ypač liūdina tai, kad keletas šalių, kuriose šiuo metu veikia tvirtos finansų
sistemos, deda tiek mažai pastangų, skirtų jų bankų sistemų trūkumams panaikinti. Jos
garsiai reikalauja, kad Graikija, Airija ir Portugalija pagerintų savo padėtį, vis dėlto nesugeba
atlikti savo namų darbų, nepaisant to, kad jos tam turi išteklių. Tai nepriimtina.

Aišku, kad šiuo metu vykdomas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis turi būti atliekamas
griežtai ir skaidriai, kad keltų pasitikėjimą. Taip pat aišku, kad po testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis turi būti įgyvendintos tinkamos iniciatyvos, kuriomis būtų
siekiama spręsti nustatytus trūkumus. Bendroji Europos strategija būtų labai vertingas
dalykas. Tikiuosi, kad Komisija netrukus imsis tokios iniciatyvos, remdamasi ponios
E. Ferreiros pranešime dėl bankų sektoriaus krizių valdymo Parlamento siūlomomis
gairėmis. Galiausiai vis dėlto pagrindinė atsakomybė turi būti prisiimama nacionaliniu
lygmeniu. Visos šalys, ypač stipriausios, turi užtikrinti, kad būtų šalinami trūkumai, kurių
vis dar esama bankų sistemoje. Ačiū.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, M. Barnier, praėjusią vasarą ES atliktą
bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis reikia radikaliai pertvarkyti. Akivaizdu, kad
nepakanka tiesiog skirti daugiau dėmesio bankų kapitalo bazei. Taip pat turi būti įvertintas
bankų likvidumo krizės poveikis. Norėčiau priminti, kad tokie bankai, kaip „Lehman
Brothers“, žlugo, nes susidūrė su didelėmis likvidumo problemomis. Man nepavyksta
suprasti diskusijų klausimu, ar likvidumo patikrinimo rezultatai turėtų būti skelbiami ar
neskelbiami.

Kiekvienas reikalaujantis, kad duomenys būtų laikomi paslaptyje, kenkia testavimo tikslams.
Kyla nedaug abejonių, ko tuo siekiama: pagrindinis tikslas – kad rinkos neprarastų
pasitikėjimo bankais, kurių testavimo rezultatai neigiami. Vis dėlto, jei visuomenei nebus
paskelbti bandymų rezultatai, neapibrėžtumo tiesiog bus dar daugiau. Tokioje aplinkoje
klesti gandai ir dalinė tiesa.
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Net jei žmonės kritikuoja naują metodiką ir skirtingus parametrus, bendras tikslas turi būti
aiškus. Skaidrumas yra būtinas siekiant nustatyti Europos bankų krizės pažeidžiamumą
dėl krizės. Skubiai reikia siekti tvirto pasitikėjimo, be to, bankai jų pačių labui turi vaidinti
tam tikrą vaidmenį šioje srityje.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti už
puikų darbą, kurį atlieka M. Barnier. Turime atkurti stabilumą ir pasitikėjimą, ir manau,
kad šiam tikslui pasiekti dedamos didelės pastangos. Krizių valdymo teisinė sistema suteikia
M. Barnier priemonių, įgalinančių imtis įvairių prevencinių veiksmų, taip pat valdyti
dabartinę padėtį. Turime būti atsargūs ir atsispirti pagundai steigti biurokratines
organizacijas, agentūras ar taikyti kitas priemones, kurios galėtų apsunkinti gyvenimą
ateityje.

Koordinuotas metodas, kaip bendros Europos Sąjungos teisinės sistemos dalis, – būtina
sąlyga siekiant užkirsti kelią problemoms ir būsimos finansų krizėms, taip pat siekiant
užtikrinti, kad bankai veiktų tvarkingai ir tomis pačiomis sąlygomis visoje Europoje.
Laikausi nuomonės, kad, siekiant užtikrinti skaidrumą, reguliavimo institucijos turėtų
nuolat plėtoti standartines taisykles ir tvarką.

Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad skelbiant rezultatus turi būti imtasi atsargumo priemonių.
2010 m. finansiniai metai aiškiai parodė, koks keblus ir svarbus dalykas – rezultatų
paskelbimo nuoseklumas. Tai gali sukelti priešingą reakciją rinkose, taip pat sukelti
sutrikimų. Dėl to šiai problemai turi būti skirta daugiau dėmesio ir į ją reikia rimtai
atsižvelgti.

Seán Kelly (PPE). -   Pone pirmininke, Airijoje bankai buvo kadaise gerbiami. Dabar jie
yra keikiami ir nėra jokio reikalo ieškoti priežasčių, kodėl. Esu čia, nes noriu užduoti
klausimų, o ne suteikti įžvalgų, o turiu netgi keletą klausimų.

Pirma. Ar visiems bankams turi būti atliktas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis?
Antra. Ar mes galime būti tikri, kad nuo šiol testavimo rezultatai atspindės tikrąją bankų
padėtį? Ir trečia. Ar Europos bankininkystės institucija turi taikyti sankcijas, pasinaudodama
savo įgaliojimais, netinkamai veiklą vykdantiems bankams, taip pat bankams, kurie yra
pernelyg daug prasiskolinę, elgiasi neatsargiai ir t. t.?

Galiausiai J. Gauzès nurodė, kad reikia atsikratyti priklausomybės nuo reitingų agentūrų.
Kaip galima būtų kuo greičiau užtikrinti šias idiliškas sąlygas?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Labai ačiū už galimybę užduoti klausimą.
Norėčiau gana aiškiai pasakyti, kad, jei nebūtų priemonių, kurių ėmėsi Europos Komisija
ir jūs, Komisijos nary, asmeniškai, be jokios abejonės, Europos bankų sistemos dabartinė
padėtis būtų blogesnė. Vis dėlto padėtis labai dinamiška. Laimei, mes išsprendėme kai
kurias problemas, susijusias su bankų likvidumu, bet atsiranda naujų problemų ir grėsmių.
Dėl to norėčiau paklausti: ar galėtumėte, Komisijos nary, pateikti mums savo naujausių
minčių apie grėsmes, kurios šiuo metu atsiranda ir grėsmes, kurias mums reikės nugalėti
artimiausioje ateityje. Noriu labai kategoriškai pabrėžti, kad kai kurių problemų, laimei,
jau atsikratyta, tačiau nuolat atsiranda kitų problemų.

Mairead McGuinness (PPE). -   Pone pirmininke, mes neturėtume pamiršti, kad yra
žmonių, kuriuos paveikė šios problemos. Šiandien, skrisdamas į Frankfurtą, sutikau jauną
airį, kuris keliavo į Australiją su bilietu į vieną pusę, o jis tik vienas iš tūkstančių, kurie tai
daro dėl mūsų ekonomikos ir bankininkystės problemų.
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Ar Komisija pritaria teiginiui, kad žala, padaryta Europos patikimumui dėl manipuliacijų
pirmo bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu (ir sakau tai su dideliu
apgailestavimu), beveik nepataisoma? Europos Sąjungos piliečiai atsidūrė pavojuje dėl to,
kas nutiko bankininkystės sektoriui. Mes pakirtome pasitikėjimą Europos Sąjunga ir euro
zona.

Kaip žinote, buvo atliktas antras Airijos bankų sektoriaus testavimas nepalankiausiomis
sąlygomis, o naujoji vyriausybė įgyvendino restruktūrizavimo planą. Prireikė 24 mlrd. EUR
papildomo kapitalo. Poveikis Airijos ekonomikai buvo toks, kad dabar geros įmonės
negauna kapitalo, nes bankai stengiasi atitikti įvairius reikalavimus. Tai neįmanomas
scenarijus, todėl norėčiau paraginti Komisijos narį imtis spręsti šią problemą.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, tai, kad ankstesnis testavimas
nepalankiausiomis sąlygomis nebuvo patikimas, apsunkina kito testavimo įgyvendinimą.
Airijos krizė iš esmės pakeitė Europos bankininkystės sistemą. Atsižvelgiant į tai, būsimo
testavimo metu turi būti gauta daug tikslesnė informacija. Nacionalinės valdžios institucijos
jau dabar turi taikyti veiksmų planus. Taip būtų galima išspręsti testavimo
nepalankiausiomis sąlygomis bendras problemas. Neturėtume tikėtis, kad bankų testavimo
rezultatai bus neigiami. Naujo testavimo metu turėtų būti atkreiptas dėmesys į bankų
sistemos trūkumus, nustatant, kur kapitalas turi būti konsoliduotas. Norėčiau pabrėžti,
kad svarbu, jog Komisija taikytų tinkamą požiūrį dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis
visose iki vienos valstybėse narėse.

Galiausiai, mano nuomone, Komisijos pateikta informacija apie svarbiausius pakeitimus,
kuriuos ji pasiūlė, taip pat naudinga.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). -    (HU) Pone pirmininke, šios temos svarbą geriausiai pabrėžė
tai, kad trys EP nariai pateikė Komisijai panašius klausimus. Tai nėra atsitiktinumas, nes,
jei mes atliksime testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kuris yra panašus į praėjusių
metų testavimą, kai nepavyko atkurti pasitikėjimo Europos bankų sektoriumi, tai gali
pakenkti Europos Sąjungos patikimumui. ESRV ir EBA atliekamas parengiamasis testavimo
darbas, atrodo, yra patikimas, tiek dėl savo standartinės metodikos, tiek ir dėl vykdymo
būdų.

Vis dėlto kai kurie klausimai man vis dar lieka atviri, net ir po Komisijos nario atsakymo.
Pvz., ar atrankos proceso metu numatyta valdyti tarpvalstybinio verslo ir akcininkų
santykius, taip pat skirtingus verslo modelius? Kitas klausimas: ar galima užtikrintai teigti,
kad testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu nebus praleistas nė vienas bankas, kurio
veikla gali kelti pavojų Europos ekonomikai?

Michel Barnier,    Komisijos narys. − (FR) Pone pirmininke, esu dėkingas visiems, kurie
kalbėjo šią vėlyvą valandą, už tai, kad parodė Europos Parlamento budrumą ir net, sakyčiau,
jo įžvalgumą šiuo sudėtingu klausimu.

Pirma, be užuolankų grįžtant prie klausimo, kurį ką tik iškėlė Ildikó Gáll-Pelcz, kalbėjusi
apie Komisijos atsakomybę (esu pripratęs susidoroti su tuo, kas priklauso mano
atsakomybei). Taigi norėčiau atkreipti dėmesį, kad už šiuo metu atliekamą testavimą
nepalankiausiomis sąlygomis atsakinga nauja institucija, kuri jį ir parengė. Šią instituciją,
Europos bankininkystės instituciją, mes įsteigėme kartu. Be abejo, glaudžiai
bendradarbiaujame su šia institucija, todėl mes, kaip ir Europos Centrinis Bankas, padėjome
EBA parengti šį naują testavimą. Vis dėlto EBA daugiausia už tai atsakinga.
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J. Zemke pateikė gana platų klausimą apie būsimas grėsmes ir rizikos rūšis. Pirma, manau,
šioje srityje arba aplinkosaugos srityje nėra tokio dalyko kaip nulinė rizika. Manau, ateitį
labai sunku prognozuoti. Juk žinome, J. Zemke, kad rinkos plėtojasi daug greičiau nei
demokratijos amžius, mūsų amžius, nesvarbu, kaip greitai mes einame ir kaip greitai ir
efektyviai mes norime eiti.

Vis dėlto kaip galėtume būti geriau pasirengę, nei buvome prieš ketverius metus, kai
susidūrėme su krize, kuri kilo Jungtinėse Valstijose ir vos visko nenušlavė? Turime sukurti
priemones, sistemas, kuriomis būtų užtikrintas valdymas, priežiūra, atsakomybė,
skaidrumas, t. y. viskas, ko trūko, viskas, ką nušlavė labai galinga ultraliberalizmo banga,
kuri pirmą kartą nusirito per pasaulį dešimtajame dešimtmetyje, viskas, kas buvo iš dalies
sunaikinta, taip pat ir remiantis kvaila idėja, kad rinkos gali reguliuoti pačios save.

Kaip dalį G20 darbotvarkės, o kai kuriose srityse ir platesniu mastu, nei reikalauta G20
susitikime, šiuo metu mes kantriai atkuriame valdymą, reguliavimą, skaidrumą, buvau
beketinąs tiesiog pasakyti „moralines“ – jei galiu vartoti šį žodį – etines sistemas ir priemones,
kurių apie 15 metų itin trūko finansų rinkose.

Štai kodėl svarbu suprasti šią padėtį ir kodėl jūsų vaidmuo kuriant tinkamą Europos
priežiūros instituciją – S. Goulard paminėjo Europos sisteminės rizikos tarybą – yra labai
svarbus.

Štai kodėl mes – ir šis atsakymas taip pat skirtas J. Gauzès, kuris paminėjo reitingų agentūras
– į pagrindinį Europos finansų ir ekonomikos valdymo projektą taip pat įtraukiame šią
priemonę, konkrečią šio vakaro posėdžio temą, viską, ką savaitė po savaitės kantriai darome,
be to, turime dar daug nuveikti. Man nėra problema vartoti žodį federacija, susiejant jį su
šiuo dideliu projektu. Manau, kad anksčiau šį žodį vartojo ponas S. Giegold. Turime sutelkti
mūsų energiją ir politiką, todėl kartais turime neapsiriboti vien tik koordinavimu.

Pritariu J. Gauzès minčiai, kad svarbu tęsti reformas reitingų agentūrų srityje. Mes rengiame
trečią reformą, papildančią ankstesnes dvi. Kalbant apie problemą, kurią iškėlėte, pone J.
Gauzès, t. y. apie pernelyg didelę priklausomybę nuo reitingų, norėčiau pasakyti, kad
netrukus, liepos pradžioje, tam tikro skaičiaus reitingų ketiname atsisakyti. Ketiname
atsisakyti keleto nuorodų į reitingus, siekdami panaikinti šią pernelyg didelę bankų (ir,
beje, ne tik bankų) priklausomybę nuo reitingų. Taigi šiuo klausimu dirbsime toliau.

Ponia S. Goulard nurodė M. Kingo ir A. Enria pastabas, kurias turiu pasižymėjęs. Norėčiau
padėkoti jai už tai, kad atkreipė mano dėmesį į jų pastabas, kurios dar parodo ir aktyvų bei
besikeičiantį požiūrį, kuriuo esu labai patenkintas. Taip pat norėčiau padėkoti jai už tai,
kad paminėjo labai svarbų (mes žinome, kiek esame jums skolingi, ponia S. Goulard)
sisteminės rizikos tarybos vaidmenį. Turime bendradarbiauti su visomis šiomis
suinteresuotosiomis šalimis ir EBA, taip pat, be abejo, turime atsižvelgti į sisteminės rizikos
tarybos vaidmenį taip, kad atliktume testavimą nepalankiausiomis sąlygomis nuosekliai
ir taip, kad iš jo pasimokytume.

Galiausiai valstybės narės, o ne EBA kaups patirtį, taikydamos sąlygas ir atsargines
priemones, kurias mes atidžiai stebėsime iš karto po testavimo nepalankiausiomis sąlygomis
prasidedančiu laikotarpiu.

Kai buvo įsteigtos trys Europos priežiūros institucijos ir sisteminės rizikos taryba, pasakiau,
kad mes ketiname išbandyti žemę, ja žengdami. Kaip tik tai ir darome. Manau, kad J. Enria
vadovaujama EBA dirba tinkamai. Tas pats pasakytina ir apie kitas institucijas, t. y. sisteminės
rizikos tarybą ir, pone J. Giegold, apie Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją
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(EDPPI). Anksčiau jūs paminėjote testavimą draudimo sektoriuje. Šiuo metu EDPPI rengia
šiam sektoriui keletą testų, panašių į EBA bankams parengtus testus.

Jūs iškėlė jautrų ir labai svarbų klausimą, pone J. Giegold, kaip tai anksčiau padarė R. Karas
ir J. Schmidtas, dėl valstybės garantuotų skolų smarkaus neigiamo poveikio. Kaip jau sakiau,
daugiau šiuo klausimu šį vakarą nekalbėsiu, EBA buvo pavesta parengti ir išplėtoti testavimo
priemones. Ji laikėsi nuomonės, kad bankinės knygos sukrėtimo įvertinimas – neįvykdomas
dalykas, todėl šiame etape ir nebuvo atliktas bankinės knygos testavimas. Viskas, ką aš
galiu pasakyti, yra tai, kad palaikome šį dialogą su EBA, esame pasiryžę (J. Giegold atsižvelgė
į visą šiame naujame testavimo etape sukauptą patirtį, lygiai kaip mes atsižvelgėme į patirtį,
sukauptą ankstesniame testavimo etape, kuri buvo nepatenkinama) ir užsibrėžę tikslą
(ponas Sánchez Presedo paprašė manęs veikti su platesniu užmoju) būti reiklūs ir griežti
šio dialogo metu, gerbiant EBA įgaliojimus ir nepriklausomumą, kaip mes, Komisija
reikalaujame pagarbos savo nepriklausomumui. Mano siekis, J. Giegold, racionaliai įvertinti
tai, iš ko turime pasimokyti šio testavimo, kuris baigsis birželį, metu, taip pat pasisemti
kiek galima daugiau patirties iš mūsų dialogo su EBA, siekiant pagerinti kito testavimo
priemones.

T. Mannas kaip ir jūs, pone J. Giegold, paminėjo likvidumo rizikos vertinimą. Kaip žinote,
šis likvidumo rizikos vertinimas nėra paties testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, kurio
rezultatai bus viešai paskelbti, dalis. Metų pradžioje, Europos bankininkystės institucija
paskelbė, kad ji 2011 m. pirmąjį ketvirtį atliks atskirą teminę ES bankininkystės sektoriaus
likvidumo rizikos peržiūrą, kaip dalį jos įprasto rizikos vertinimo ciklo. Todėl ji spręs šį
klausimą, taip sakant, lygiagrečiai.

O. Karas paragino savo kolegas narius ir Komisiją integruoti viską, kaip mes darome, į
ilgalaikes strategijas, todėl norėčiau pasakyti ponui O. Karasui, kad tai bendras principas,
kuriam pritariu ir kuriuo remdamasis dirbu su savo komanda, siekdamas pasiūlyti naujų
teisės aktų, sudarysiančių dalį šio finansų ir ekonomikos valdymo priemonių, kurių mums
reikia. Tai ypač taikytina valdymo klausimui, t. y. tam, ką ketiname parengti akcininkų
atsakomybei reglamentuoti (mes dirbame atsižvelgdami į ilgalaikę perspektyvą), ir tam,
ką ketiname parengti, kaip anksčiau sakiau poniai E. Ferreira, dėl bankų problemų
sprendimo. Tai taip pat taikytina kitam dalykui, kurį turiu omenyje, kuris, nors jūs jo ir
nepaminėjote, yra viena iš krizės priežasčių: nepadorus darbo užmokestis ir premijos,
kurios buvo netgi didesnės, kai buvo prisiimta didesnė rizika, nes tie, kurie rizikavo, žinojo,
kad už juos sumokės kiti.

Kai peržiūrėsime esamas gaires dėl darbo užmokesčio ir premijų ir nustatysime jų trūkumus,
aš užtikrinsiu, kad, kaip daugelis iš jūsų ir prašė, ateinančiomis savaitėmis jos būtų perkeltos
į nacionalinius teisės aktus ir taikomos kiekvienoje valstybėje narėje. Kai sakau, kad
nagrinėju naujas gaires šiuo klausimu, tai kaip tik ir darau būtent dėl to, kad būtų panaikinta
viena iš krizės priežasčių – beprotiškas noras rizikuoti – ir kad bankų sektoriaus veikėjai
vėl elgtųsi apdairiai ir atsakingai.

S. Ferreira ir P. Lamberts pareiškė, kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis buvo
nenuoseklus. Jau sakiau, ką manau apie ankstesnio testavimo trūkumus. Turime siekti
daugiau nuoseklumo, turime vykdant testavimą labiau atsižvelgti į Europos aspektą; štai
kodėl su EBA vykdoma tarpusavio peržiūra taip pat bus labai naudinga.

Į klausimą dėl suderintos bankų problemų sprendimo sistemos galiu, ponia S. Ferreira,
atsakyti, kad būtent šia linkme ir dirbame. Galiu patvirtinti, kad pateiksime savo pasiūlymą
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iki vasaros pabaigos ir kad labai aiškiai ir nuoširdžiai pasiremsime daugeliu jūsų pateiktų
pasiūlymų.

Kai kurie iš jūsų, įskaitant O. Ludvigsson, V. Ford, A. Cancian ir E. Basescu, ką tik paragino,
kad testavimas (kartoju, ką girdėjau) būtų griežtas, patikimas ir skaidrus. Kartoju dar kartą,
remiantis šia finansų ir ekonomikos valdymo sistema, kurią mes dabar kartu rengiame,
2011 m. testavimas bus griežtesnis, patikimesnis ir skaidresnis nei ankstesniuose etapuose,
be to, ketiname remtis patirtimi ir šio 2011 m. etapo peržiūros išvadomis, siekdami
užtikrinti, kad, kaip jūs prašėte, bankų sektoriaus testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
vėlesniuose etapuose būtų dar efektyvesnis, tikslesnis, patikimesnis ir skaidresnis.

Pirmininkas. −   Labai ačiū, Micheli Barnier. Mūsų diskusijos truko šiek tiek per ilgai. Tai
daugiausia dėl to, kad jūs atsakėte į kiekvieno kalbėjusiojo klausimus. Vis dėlto galbūt
ateityje „auklėjimo“ sumetimais mes turėtume susitarti, kad galutinėje kalboje Komisijos
narys atsakys tik į tų kalbėjusiųjų klausimus, kurie vis dar tebėra salėje. Tai sutaupys mums
šiek tiek laiko. Paskutinėje diskusijoje iš tikrųjų išnaudojome visą numatytą laiką.

Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu.  –  (LT) Gerbiamas Pirmininke, Komisare, kolegos,
praėjusiais metais atliktas Europos Sąjungos valstybėse narėse veikiančių bankų stress
testas, kaip matome šiandien, neatskleidė realios situacijos šiame sektoriuje. Airijos pavyzdys
parodė, kad ši patikra iš esmės nebuvo patikima. Šiais metais taip pat buvo vykdomas šiek
tiek patobulintas testas, kurio rezultatų mes visi laukiame. Manau, kad siekdama sugrąžinti
ES piliečių pasitikėjimą bankine ir apskritai finansine sistema bei užtikrinti Europos finansų
institucinės struktūros patikimumą, daug didesni įgaliojimai ir svarbesnis vaidmuo turi
būti suteikiami naujai sukurtai Europos bankininkystės institucijai. Manau, kad patikros
testai turėtų būti vykdomi sistemingai ir apimti kuo platesnius rizikos elementus, kurie
yra skirtingi valstybėse narėse. Europos bankininkystės institucija taip pat turėtų nustatyti
aiškias procedūras ir turėti galimybę teikti privalomus bankams sprendimus, jei atlikti
patikrinimai atskleistų bankų finansinį nestabilumą ar nepatikimumą.

Csanád Szegedi (NI)   , raštu. – (HU) Įdomu, kad po testavimo nepalankiausiomis sąlygomis
net pernai spauda buvo užtvindyta klaidingais pranešimais apie jų sėkmę. Akivaizdu, kad
tai taip pat vyko dėl Europos Komisijos machinacijų. O dabar ne tik mes, bet visi, pradedant
liberalais ir baigiant PPE, reikalaujame paaiškinimo dėl testavimo nesėkmės. Vis dėlto jie
ieško sprendimų, siekdami, kad būtų taikomos netinkamos priemonės, pvz., pumpuojant
papildomas vyriausybės kapitalo injekcijas į bankus arba siekiant tolesnės Briuselio valdžios
centralizacijos. Bet juk tikroji priežastis, dėl kurios testavimas nepavyko, ir yra ta, kad
Briuselio biurokratija tiesiog negali mums veiksmingai padėti daugelyje mūsų gyvenimo
sričių. Taigi po fiasko jie neturėtų papildomai panaikinti valstybių narių licencijas ir kišti
milijardus eurų papildomoms milžiniškoms institucijoms steigti; vietoj to jie turėtų
pripažinti, kad Europa negali egzistuoti kaip Jungtinės Europos Valstijos, todėl kuo daugiau
valdžios bus sutelkta Briuselyje, tuo labiau sumažės efektyvumas.

21. Reglamentų dėl toksinių atliekų išvežimo į besivystančias šalis vykdymas
(diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas darbotvarkės punktas – diskusijos dėl
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– klausimo, į kurį atsakoma žodžiu (O-000065/2011), kurį pateikė Catherine Bearder ir
Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Miroslav Ouzký ECR frakcijos vardu, Richard Seeber ir
Christa Klaß PPE frakcijos vardu ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Komisijai:
Reglamentų dėl toksinių atliekų išvežimo į besivystančias šalis vykdymas (B7-0217/2011)
ir

– klausimo, į kurį atsakoma žodžiu (O–000066/2011), kurį pateikė Sabine Wils, Kartika
Tamara Liotard, Bairbre de Brún, João Ferreira, Marisa Matias ir Nikolaos Chountis GUE/NGL
frakcijos vardu, Komisijai: Reglamentų dėl toksinių atliekų išvežimo į besivystančias šalis
vykdymas (B7–0218/2011).

Catherine Bearder,    autorė.  − Pone pirmininke, ar Komisijos narys nepagalvojo, kaip
bet kuris mūsų siaubingai supyktų vieną rytą pabudęs ir pamatęs, kad turtingi kaimynai
savo toksines atliekas išvertė mūsų kieme? Deja, ES taip elgiasi kiekvieną dieną.

Kiekvienais metais, pažeidžiant Europos aplinkosaugos įstatymą, per labai silpnus kontrolės
postus uostuose tonos toksiškų atliekų išvežamos iš ES į besivystančias šalis. Beveik trys
ketvirtadaliai ES elektroninės įrangos atliekų dingsta be žinios, tik trečdalis elektroninės
įrangos atliekų tvarkomos pagal ES įstatymus. Jungtinėje Karalystėje kiekvienais metais
vienas britas vidutiniškai išmeta keturis elektroninės įrangos atliekų vienetus. Tai prilygsta
500 tūkst. tonų sugedusių televizorių, kompiuterių ir telefonų, vis dėlto daugiau nei pusė
jų neužregistruojami perdirbimui, jie tiesiog dingsta – ir tai tik mano šalyje.

Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus ES kontroliuojamų atliekų šalinamasis eksportas
draudžiamas, vis dėlto manoma, kad kasmet iš ES nelegaliai išvežama vidutiniškai
22 tūkst. tonų atliekų. Direktyvoje dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA)
nurodoma, kad eksportuojami elektroniniai gaminiai turi būti tvarkingi. Vis dėlto viskas
priklauso nuo veiksmingos tikrinimo politikos, kurios dabar aiškiai trūksta. Šiose atliekose
yra švino, kadmio, bario, gyvsidabrio, bromintų antipirenų ir kitų chemikalų bei plastiko,
kurie deginami kelia pavojų. Dažnai deginimas būna pigiausias tokių vertingų metalų
gavybos būdas, o suaugusieji ir vaikai pešasi dėl šių šiukšlių, kad užsidirbtų kelis centus.

Mes negalime nekreipti dėmesio į šį skandalingą dalyką, tai kenkia patiems silpniausiems,
aplinkai ir sveikatai. Atvirai kalbant, man, kaip europiečiui, gėda. Dėkoju Komijos nariui
už atsakymus ir reakciją, bet mums reikia tiksliai žinoti, kaip jis ketina užlopyti šią Atliekų
vežimo reglamento spragą. Ar Komisija turi kokį nors planą, kaip tvarkyti tonas ES atliekų,
jau išmestų Afrikos šalyse? Ar Atliekų vežimo reglamentas turi būti peržiūrėtas, ar tai tik
jo įgyvendinimo klausimas? Šios problemos atidėlioti negalima, veiksmų reikia imtis jau
dabar. Laukiu jūsų atsakymo.

Anna Rosbach,    pavaduojanti autorę.  −  (DA) Pone pirmininke, malonu, kad tiek daug
mano kolegų narių žino, jog mūsų atliekos ne šiaip sau savaime išnyksta, bet dažnai, deja,
pasklinda po platų pasaulį, kur jų niekas tinkamai netvarko. Be abejo, čia nieko naujo. Prieš
daugelį metų didelė dalis Europos valstybių ėmė siųsti savo nurašytus keltus, kuriuose
buvo asbesto, į Indiją, kur atvirame krante basi darbuotojai atskirdavo metalo laužą nuo
pavojingų dalių, tą patį jie daro ir šiandien. Dar blogesnėje padėtyje atsidūrę Afrikos vaikai,
kurie sėdėdami ant grindų atskiria mūsų elektroninės įrangos atliekas į pavienes dalis. Ar
tai priimtina? Žinoma, kad ne. Vis dėlto ES trūksta pamatuotų ir realių būdų įgyvendinti
patikimoms taisyklėms, kurios buvo nustatytos dar 2006 m. liepos 12 d.

Direktyvą įgyvendina kiekviena valstybė narė atskirai, taip nustatyta to paties reglamento
50 straipsnyje, bet kai kurios šalys į jos įgyvendinimą žiūri pro pirštus. Vis dėlto kas nors
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turi būti daroma, nes 70 mln. tonų pavojingų atliekų per metus – ir šis skaičius didėja –
nėra nereikšmingas dalykas. Be to, turiu ir kitą klausimą, be tų, kuriuos raštu jau gavo
Komisija: ar Komisija pagalvojo apie specialių plotų naudojimą pasirinktuose uostuose,
kur būtų iškraunamos pavojingos atliekos? Tai apskritai būtų geresnė kontrolė. Ar galėtų
Komisija numatyti kokią nors viešinimo veiklą, kuri paskatintų ES piliečius savo pavojingas
atliekas valstybėse narėse nešti į tam skirtas vietas? Labai svarbu, kad mūsų piliečiai sužinotų
apie šią problemą, nes be jų pagalbos nieko nepadarysime kovoje dėl pavojingų atliekų
tvarkymo.

Richard Seeber,    autorius. – (DE) Pone pirmininke, pone M. Barnier, įstatymai neveikia
ne tik bankininkystės, bet ir aplinkosaugos srityje. Nors turime dar 2006 m. parengtą teisės
aktą, taikomą atliekų vežimui, jis neveikia, dėl to vis daugiau pavojingų atliekų gabenama
už ES sienų, ypač į besivystančias šalis, kur tinkamas šių pavojingų medžiagų sunaikinimas
negali būti garantuotas. Toks abejingumas atliekų šalinimo klausimais didina
aplinkosauginių ir sveikatos problemų grėsmę tose šalyse, kur kraštutiniais atvejais gali
būti daug mirčių.

Be to, čia, Europos Sąjungoje, išmetame vertingus išteklius. Strategija dėl išteklių – dalis
2020 m. strategijos, o atliekos – vienas mūsų išteklių. Turėtume dėti visas pastangas,
gerindami šios srities mokslinių tyrimų veiklą, kad vertingas medžiagas būtų galima atskirti
produkto gyvavimo ciklo pabaigoje.

Nors Komisija vengė šio klausimo ir daugybę metų nieko nedarė, kalboje, pasakytoje šių
metų balandžio 7 d., jūsų kolega, Komisijos narys J. Potočnik, paskelbė ketinantis šių metų
rudenį pristatyti komunikatą, kuriame spręstų šią problemą, ypač dėl esamų įstatymų
įgyvendinimo ir pagerintos kontrolės sistemos, taip pat mokslinės bazės išplėtimo.
Komisijos nary, norėčiau žinoti, ar Komisijos tarnybos jau parengė šį komunikatą.

Kitose kalbose Komisijos narys taip pat užsiminė apie naują agentūrą. Nors mes jau dabar
turime daug oficialių institucijų, jis dar mąsto, kaip šioje srityje sustiprinti valstybės narių
valdžios institucijų kontrolę. Norėčiau žinoti, kokia padėtis šiuo klausimu, nes dabar atrodo,
kad šios problemos išspręsti negalime. Kokių priemonių Komisijos narys ketina imtis šioje
srityje?

Satu Hassi,    pavaduojanti autorę.  −  (FI) Pone pirmininke, ponios ir ponai, jau ilgą laiką
prastai įgyvendinamas Atliekų vežimo reglamentas yra rimta problema. Europos Sąjungos
aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tinklas tai pabrėžia
nuo 2003 m. ir yra pateikęs aiškių pasiūlymų dėl reglamento patobulinimų. Vis dėlto
Komisija praktiškai nieko nepadarė, nebent atsižvelgtume į daug jos atliktų studijų ir į
pasiūlymą dėl naujos Atsinaujinančiųjų išteklių direktyvos.

Jau daugiau nei dešimt metų Parlamentas ragina imtis griežtesnės kontrolės, įskaitant teisės
aktus dėl Europos lygmens patikrinimų: minimalių patikrinimų kriterijus minėjo ponas
S. Jackson 1999 m. pranešime, teisės aktų reformą dėl atliekų vežimo – ponas J. Bloklandas
2003 m. pranešime, minimalūs patikrinimų kriterijai minimi 2008 m. rezoliucijoje. Visus
juos Komisija iš esmės atmetė.

2006 m. mus sukrėtė didžiulis „Trafiguros“ skandalas, kai milžiniški kiekiai nuodingų
atliekų buvo išmesti Dramblio Kaulo Krante. Tuometinis Komisijos narys aplinkosaugai
Stavros Dimas pažadėjo ieškoti būdų, kaip griežtinti Atliekų vežimo reglamentą ir jo
įgyvendinimą valstybėse narėse, tačiau nieko konkretaus nebuvo padaryta. Prieš dvejus
metus Komisijos tyrime rekomenduota įkurti specialią agentūrą, kuri įgyvendintų teisės
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aktus dėl atliekų. Ji galėtų vykdyti daugybę užduočių, pvz., tikrinti tyrimų sistemas, esančias
valstybėse narėse, ir koordinuoti kontrolę, patikrinimus, vis dėlto pasiūlymas dėl jos nebuvo
pateiktas.

Praėjusiais metais Komisijos tyrime prieita prie išvados, kad geriausias variantas būtų teisinė
priemonė, numatanti tikrinimų kriterijus, vis dėlto nebuvo pateiktas joks pasiūlymas, nors
Komisijos narys J. Potočnik yra sakęs, kad ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas yra
jo prioritetas.

Dabar norėčiau paklausti Komisijos, kada iš tiesų ketinama įdiegti tinkamas priemones, o
ne tik daryti daugiau tyrimų. Kada turėsime tinkamą teisėkūros pasiūlymą, ne tik
komunikatus ir tyrimus? Kaip sakė mano kolega ponas R. Seeber, tai pagerintų ir Europos
išteklių naudojimo efektyvumą.

Sabine Wils  , autorė. – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, nelegalus atliekų eksportas
ir nelegalus atliekų šalinimas kelia pavojų milijonų gyventojų sveikatai ir aplinkai
besivystančiose valstybėse.

ES nuodingų atliekų kiekis nuolat didėja. Esant didelėms perdirbimo ir atliekų šalinimo
sąnaudoms kyla pagunda šias atliekas gabenti į valstybes, kur ne tokia griežta aplinkos
apsaugos kontrolė ir mažesnės šalinimo išlaidos. Man malonu, kad šios problemos opumą
suvokia visas Parlamentas, todėl tikiuosi, kad Parlamentas suderins požiūrius šiuo klausimu.

Teisinės spragos, dėl kurių galimas pavojingas eksportas, turi būti užlopytos. Reikia
sugriežtinti ir įgyvendinti dabar galiojančius reglamentus dėl toksiškų atliekų vežimo į
besivystančias šalis. Mums reikia teisėkūros pasiūlymo dėl aplinkosaugos patikrinimų, t. y.
ko nors panašaus į Parlamento 2008 m. raginimą laivus tikrinti vietos uostuose.

Tai turi būti susieta su galimybe konfiskuoti laivus visuose ES uostuose, jei yra pagrindas
įtarti, kad pažeistas įstatymas. Siūlome tai sustiprinti bendra visų Parlamento grupių
rezoliucija.

Atliekų įvežimą į ES taip pat reikia geriau kontroliuoti. Prie Kalabrijos krantų, vos už kelių
mylių nuo Cetraro uosto, yra nuskendęs laivas, kuriuo buvo gabentos ypač toksiškos
atliekos. Manoma, kad Tirėnų jūroje, netoli kranto, yra nuskendę daug kitų toksiškas
atliekas vežusių laivų. Šis pavyzdys rodo, kad vežant atliekas trūksta skaidrumo ir oficialių
patikrinimų.

Michel Barnier,    Komisijos narys. − (FR) Pone pirmininke, gerbiami nariai, pirmiausia
mano kolega ir draugas ponas J. Potočnik atsiprašo, kad negalėjo atvykti, nes šį vakarą vieši
Niujorke, kur pasirašo Nagojos susitarimą, svarbų susitarimą dėl biologinės įvairovės.

Nepaisant to, džiaugiuosi gavęs progą jį pavaduoti arba bent mėginti tai padaryti, nes,
ponai ir ponios, šis klausimas, kuriuo jūs diskutuojate, visuomet mane domino. Savo šalyje
esu buvęs aplinkos apsaugos ministras, be to, dar nepamiršau, kiek pastangų įdėjome per
mano pirmąją kadenciją Komisijoje prieš maždaug dešimtmetį, kai su Parlamentu
atkreipėme dėmesį į šią labai rimtą problemą. Atliekų vežimo reglamentas draudžia
pavojingų medžiagų eksportą į besivystančias šalis, taip pat atliekų, kurios turėtų būti
sunaikintos, eksportą už Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių
ribų.

Vis dėlto žinome ir jūs tai pabrėžėte, kad valstybėse narėse pastangos, dedamos siekiant
įgyvendinti šį draudimą, labai skiriasi. Operatoriai dažnai bando pasipelnyti iš nepakankamų
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patikrinimų, kad apeitų draudimą ir išvežtų atliekas per kitas valstybes nares, kur, kaip
sakėte, patikrinimai yra ne tokie griežti.

Be to, dažnai meluojama, siekiant atliekas eksportuoti kaip panaudotas prekes, o tai
apsunkina už stebėseną ir taisyklių įgyvendinimą atsakingų institucijų darbą. Be to,
pagrindinis ekonominis veiksnys, kuris skatina neteisėtai vežti atliekas, – akivaizdžiai
žemos atliekų tvarkymo sąnaudos trečiosiose šalyse. Taip susiklosto labai rimta padėtis
valstybėse, kurios, kaip sakoma, gauna šias atliekas, šiuos nelegalius krovinius, smarkiai
užteršiančius orą, vandenį, dirvą, namus ir kurie kelia grėsmę, kaip ką tik sakėte jūs, ponia
S. Wils, ir prieš jus taip pat emocingai kalbėjusios ponia E. Bearder ir ponia A. Rosbach,
žmonių, ypač vaikų – ir tai labiausiai sukrečia, sveikatai, taip pat darbuotojų ir didelės
gyventojų dalies sveikatai. Jau vien nuodingos medžiagos, esančios atliekose, dažnai kelia
dar didesnį pavojų, kai naudojami netinkami atliekų tvarkymo būdai, kaip dažnai pasitaiko
šiose šalyse.

Be to, nelegalus atliekų vežimas į trečiąsias šalis akivaizdžiai turi neigiamą poveikį ir prekybai
bei konkurencijai, nes, ekonomikos požiūriu, verslas, kuris paiso įstatymų, neabejotinai
susiduria su konkurencija ir patenka į nepalankią padėtį. Europos perdirbimo ir atliekų
tvarkymo sektorius, kuris privalo laikytis griežtų ES aplinkosaugos įstatymų, yra dinamiškas.
Jo apyvarta siekia nemenką 95 mlrd. EUR sumą. Jis sukuria arba išlaiko nuo 1,2 iki 1,5 mln.
darbo vietų ir sudaro 1 proc. bendrojo vidaus produkto, tad dėl nelegalaus vežimo šis
atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektorius, veikiantis pagal taisykles, susiduria su
konkurencija ir atsiduria nepalankioje padėtyje.

Manau, kad efektyvus Atliekų vežimo reglamento įgyvendinimas ES lygmeniu ateityje
skatintų daugiau investicijų ir darbo vietų kūrimą šiame sektoriuje. Vežant atliekas nelegaliai,
prastai jas perdirbant, prarandami ištekliai, nes antrinių žaliavų gali laukti ilgas kelias, kol
jos patenkins Europos žaliavų reikalavimus ir bus pagerintas išteklių naudojimo
efektyvumas. Taigi pagal šį įvertinimą mums reikia gerinti padėtį. Štai kodėl Komisija siekė
išsiaiškinti, ar ES lygmeniu reikia papildomų teisinių priemonių ir, jei taip, kokius naujus,
specifinius reikalavimus ir kriterijus ji turi įtraukti į atliekų vežimo patikrinimus.

Šiuo metu baigiame poveikio įvertinimą, kuriame pateikiami įvairūs galimi būdai, kaip
išspręsti ką tik paminėtą problemą, įskaitant nacionalinius tikrinimus ir privalomus
nacionalinius rizikos vertinimo planus bei programas, taip pat tikslinius mokymus vietos
pareigūnams, atsakingiems už įgyvendinimą ir priežiūrą, kita vertus, jis apima ir įrodymus,
kad sukčiauja tie, kurie skelbia, jog atliekos yra panaudotos prekės.

Baigdamas, pone pirmininke, norėčiau atkreipti dėmesį į kelis aspektus, atsakyti į kelis
konkrečius klausimus. Pirma, Atliekų vežimo reglamentą galima apeiti tvirtinant, kad
eksportuojami gaminiai yra ne atliekos, bet panaudotos prekės. Pagrindinė problema ta,
kad valstybės narės tinkamai neįgyvendina tikrinimų reikalavimų. Kad tai būtų ištaisyta,
reikia reglamentą papildyti išsamesnėmis nacionalinių patikrinimų taisyklėmis. Kaip jau
sakiau, be teisinių priemonių, turi būti tinkamai mokomi ir pareigūnai, atsakingi už taisyklių
įgyvendinimą.

Antra, kovojant su nelegalia veikla ES lygmeniu teisiškai neprivalomos rekomendacijos
galėtų sustiprinti ir palengvinti Atliekų vežimo reglamento įgyvendinimą, ypač muitinės
pareigūnams. Vis dėlto vien šių rekomendacijų neužteks. Kovojant su šia problema mums
reikia ir taisyklių, kurios būtų privalomos.
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Trečia, pastaraisiais metais atliekų susidarymas išaugo arba stabilizavosi. Visoje Sąjungoje
atliekos tvarkomos geriau, per pastaruosius penkerius metus vis daugiau jų perdirbama.
Šiandien stebina didžiuliai valstybių narių, įgyvendinančių mūsų reikalavimus dėl atliekų,
skirtumai. Ponios ir ponai, Komisija suvokia nelegalių atliekų vežimo aplinkosauginę,
socialinę, humanitarinę reikšmę ir poveikį visuomenės sveikatai, o „Probo Koala“ atvejis,
kai keli žmonės mirė Dramblio Kaulo Krante nelegaliai išmetus pavojingas atliekas, yra
vienas blogiausių pavyzdžių, kokių galime atminti. Komisija pradėjo daugybę tyrimų dėl
šio dalyko, o jų rezultatus galite rasti mūsų tinklalapyje.

Reglamente numatyta, kokių priemonių reikėtų imtis aptikus nelegalių atliekų krovinių.
Pagal ES teisės aktus ir tarptautinę teisę atliekos turi būti grąžintos į kilmės šalį. Jei atsakingos
bendrovės nesurandamos, kilmės šalis iš Europos Sąjungos turi sumokėti mokestį, kad
atliekos būtų grąžinamos ir sutvarkomos. Kai kuriais atvejais valstybėms narėms tenka
1 mln. EUR išlaidų našta. Ką tik paminėto „Probo Koala“ atveju bendrovė „Trafigura“ turėjo
sumokėti 152 mln. EUR už tvarkymą ir 33 mln. EUR kompensacijų nukentėjusių miestų
gyventojams.

Galiausiai ponui R.Seeberui norėčiau pasakyti, kad, kiek žinau, J. Potočnik pažadėjo pristatyti
komunikatą dėl ES teisės įgyvendinimo bei vykdymo ir tam ruošiasi.

Åsa Westlund,    S&D frakcijos vardu. – (SV) Pone pirmininke, daugelis iš mūsų yra
pasipiktinę tuo, kad, nepaisant plačios viešosios diskusijos šiuo klausimu, Europa vis dar
išmeta pavojingas atliekas skurdesnėse valstybėse. Kaip daugelis čia sakė, turime teisę tuo
piktintis. Mes ne tik naudojame produktus, kurie alina ir žaloja aplinką, bet ir nesugebame
jų tinkamai perdirbti, kai mums jų nebereikia, o išmetame pavojingas atliekas, kurios kenkia
nekaltų žmonių, dažnai vaikų, sveikatai ir kitose valstybėse ateities kartoms užnuodija
žemę ir vandenį. Tai visiškai nepriimtina.

Kiek galima leisti, kad tai tęstųsi? Turime teisės aktus ir draudimų, bet tai neveikia. Todėl
dabar Komisija privalo pasiūlyti pakeitimų. Be abejo, kaip visada, geriausia būtų, jei apskritai
nebūtų jokių pavojingų atliekų. Todėl šiuo atveju svarbu ir didelis darbas, kurį mes atlikome
nustatydami ir pašalindami kenksmingus chemikalus, pvz., taikant REACH. Kadangi
draudimas eksportuoti pavojingas atliekas neveikia, manau, kad turėtume būti ypač
patenkinti sustiprinę teisės aktą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA), nustatę
aukštesnius surinkimo tikslus. Vis dėlto, žinant, kaip prastai valstybės narės laikosi eksporto
draudimo, Komisija turi gerų priežasčių atidžiau stebėti valstybių narių veiksmus pagal
EEĮA direktyvą ir kitus teisės aktus, kuriuose apibrėžta, kaip turi būti tvarkomi tokios rūšies
gaminiai.

Dėl toksinių atliekų vežimo į besivystančias šalis. Kaip minėjo daug specialistų, įskaitant
ir Komisijos atstovus, mums reikia šiek tiek aiškumo ir paprastumo, išaiškinant klausimą,
kokias taisykles šiuo atveju iš tiesų taikyti, kad policijai ir kitiems pasienio kontrolės
pareigūnams būtų lengviau imtis priemonių kovojant su nusikaltimais aplinkai, o pavojingų
atliekų eksportas ir yra viena tokių nusikaltimų rūšių. Vis dėlto taip pat reikėtų, kad valstybės
narės šiam klausimui skirtų daugiau dėmesio. Manau, kad nuolat kyla bėdų, nes valstybės
narės nesugeba pačios patikrinti, ar jų teisės aktai atitinka ES teisės aktus. Akivaizdu, kad
valstybės narės nevykdo įsipareigojimų.

Valstybės narės turi imtis didesnės atsakomybės ir tikimės, kad Komisija privers jas tai
padaryti. Tai, ką jūs čia šiandien pristatėte, pone M. Barnier, mano nuomone, tinkamas
žingsnis teisinga kryptimi. Kai matysime visą informaciją, galėsime spręsti, ar imtasi
pakankamai veiksmų. Ačiū.
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Zuzana Roithová (PPE).    – (CS) Pone pirmininke, dėl gamybos ir vartojimo proporcingai
didėjantis atliekų kiekis primena uždelsto veikimo bombą tiek ES, tiek besivystančiose
šalyse, į kurias eksportuojamos pavojingos atliekos, dauguma jų – neteisėtai. Komisijos
nary, malonu žinoti, kad Komisija nori gana sparčiai pašalinti teisės aktų spragas. Vis dėlto
man, kaip ir kitiems prieš tai čia kalbėjusiems, atrodo, kad valstybės narės to nelabai nori,
ypač investuoti į kontrolę ar įvesti pakankamai griežtas bausmes už galiojančių taisyklių
pažeidimus. Aš, kaip AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos delegacijos pirmininko
pavaduotojas, manau, kad turime su AKR valstybėmis sukurti bendrą strategiją kovai su
nelegaliu toksinių atliekų importu į šias šalis, t. y. veiksmų planus, kaip įdiegti saugaus
tvarkymo sistemą Afrikoje, įskaitant paramą perdirbimo technologijoms.

Csanád Szegedi (NI). -    (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponios, iš pažiūros griežtas ES
reglamentas dėl pavojingų atliekų turi daug spragų, kuriomis sėkmingai gali pasinaudoti
organizuotos nusikaltėlių grupuotės ir pavojingų atliekų mafija.

Pavojingas ir neteisėtas toksinių atliekų šalinimas tapo vienu pelningiausių verslų. Viena
to priežasčių – nežmoniškai didelės išlaidos jas šalinant ir perdirbant teisėtu būdu; kita
priežastis – pernelyg sudėtinga biurokratija siekiant gauti legalias licencijas.

Sprendimas turi būti dviejų krypčių: sumažinti administracinę naštą įmonėms, kurios
legaliai perdirba ir šalina atliekas ir, žinoma, lygiagrečiai skatinti pavojingų atliekų
gamintojus rinktis teisines priemones, kad jie būtų suinteresuoti sunaikinti pavojingų
atliekų mafiją.

Kita vertus, reikia iš esmės sugriežtinti baudžiamosios teisės sankcijas už nusikaltimus
aplinkai ir visoje ES padidinti tikrinimų skaičių.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Pone pirmininke, iki vidurnakčio liko penkiolika
minučių ir mes aptarinėjame rimtą dalyką: toksinių atliekų vežimą į besivystančias šalis.

Tiesiog skandalinga, kad dabartiniame amžiuje Europos valstybės vykdo veiklą, pavaizduotą
„Oskarą“ laimėjusiame filme „Erin Brokovich“ su Julia Roberts, nors manėme, kad kas nors
panašaus, kai gamyklos eksportuoja nuodingas atliekas, o žmonės rimtai suserga ar net
numiršta, gali nutikti tik Kalifornijoje. Labai liūdna, kad ES valstybės narės veža savo
toksines atliekas į Afrikos valstybes, kurios yra praktiškai bejėgės užkirsti tam kelią, o juk
vežamos tokios toksinės medžiagos kaip švinas, kadmis, gyvsidabris, asbestas ir pan. Mano
nuomone, gerai, kad Komisija ir toliau dirbs šioje srityje. Norėčiau kreiptis į Komijos narį
M. Barnier, kuris pažadėjo, kad Komisija energingiau veiks, priimdama priemones,
gerinančias šią padėtį.

Mairead McGuinness (PPE).   – Pone pirmininke, Europos Sąjungoje mūsų piliečiai patys
meta atliekas tiesiog už savo namų slenksčio, o tai yra problema. Bet viena, kai tai darai
Europoje, o visai kas kita – besivystančiose, skurdžiose valstybėse; tai, kaip sakė šio
svarstomo klausimo autoriai, yra smerktina.

Atidžiai išklausysiu Komisijos atsakymą apie naujus teisės aktus. Man visuomet neramu,
kad naujais teisės aktais „pridengiame“ galiojančius teisės aktus, neatsižvelgdami į vykdymo
užtikrinimo aspektus, todėl norėčiau paprašyti Komisijos atkreipti dėmesį į vykdymo
užtikrinimo problemas. Manau, kad valstybėse narėse daugelyje sričių neturime pakankamai
pajėgų, kad būtų tinkamai kontroliuojamas vežimas, šiuo atveju – toksinių atliekų. Pasekmės
sveikatai ir gerovei tų, kurie tvarko šias atliekas itin netinkamai, yra labai rimtos. Tai moralės
ir etikos klausimas. Jei mūsų piliečiai apie tai žinotų, o greičiausiai nežino, galbūt gerai
pagalvotų apie tai, kokie yra jų pirkimo ir atliekų šalinimo įpročiai.
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Michel Barnier,    Komisijos narys. − (FR) Pone pirmininke, ponia M. McGuinness ką tik
paminėjo keletą svarbių dalykų, t. y. moralinį ir etinį šio klausimo aspektą, atsižvelgiant į
klausimus, kuriuos iškėlėme apie visuomenės sveikatą, biologinę įvairovę ir ekonominius
dalykus.

Todėl ir sakau poniai A. Westlund ir poniai Z. Roithovà, taip pat kitiems kalbėtojams, kad
Komisija pasiryžusi veikti. Siekdama paremti poveikio įvertinimą, kurio išvados bus šios
iniciatyvos poreikio pateisinimas, Komisija siūlo sugriežtinti ES teisės aktus, visų pirma,
taip siekiant pagerinti tikrinimus, bei Atliekų vežimo reglamento vykdymą. Tuomet
neteisėto vežimo atvejų skaičius turėtų gerokai sumažėti.

Išnagrinėti visi galimi sprendimai. Suteikite J. Potočnikui kelias savaites, kad jis galėtų
parengti šio teisės akto projektą. Jo vardu galiu pasakyti tik viena – jis bus parengtų iki šių,
2011 m., pabaigos, o Komisija, atsižvelgusi į šią labai svarbią diskusiją, kuri įvyko, nepaisant
vėlyvo meto, pristatys teisės aktų pasiūlymus, kaip sustiprinti kovą su šiais neteisėtais
vežimais ir jų padariniais.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Daciana Octavia Sârbu (S&D)   , raštu. – Anksčiau šiais metais Europos Komisijos
užklausiau dėl spaudos pranešimų apie toksinių atliekų vežimą iš Italijos į Rumuniją. Nors
nebuvo rasti jokie vežimų įrodymai, iš mano pasiteiravimų buvo aišku, kad daugiau naudos
atneštų nuolatiniai krovinių patikrinimai, nes tai veiktų kaip atgrasymo priemonė nuo
neteisėto atliekų vežimo. Trečiosioms šalims tokios priemonės gali turėti papildomą
poveikį, nes joms gali trūkti pajėgų tinkamai stebėti atplukdomus krovinius ir taip užkirsti
kelią toksinių medžiagų įvežimui į jų teritoriją. Turime rimtai išnagrinėti kruopščių,
reguliarių patikrinimų (ypač kai vežama į besivystančias šalis), kurie būtų koordinuojami
ES lygmeniu, galimybę.

22. Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)

23. Posėdžio pabaiga

(Posėdis baigtas 23.50 val.)
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